Projecte de millora
d’eficiència energètica pel
Grup Nomo

El grup Nomo i el projecte

•El

Grup Nomo és un dels grups de restauració més
importants i amb major projecció del panorama de la
cuina japonesa i asiàtica a la ciutat de Barcelona.

•Durant el projecte s’auditen els restaurants Nomo i Kuo i
la central de preparació de càtering Nomo Market.

•S’elabora un exhaustiu informe que inclou l’estudi de

tots els apartats de subministraments: electricitat, gas i
aigua.

•També

s’inclou el càlcul de l’empremta de carboni
generada per l’activitat i el potencial d’estalvi en aquest
apartat que generaran els estalvis en consums.

Projecte Grup Nomo

•El projecte s’estructura en tres fases:
•

L’elaboració d’un mapa de consums i usos que permet
identificar les àrees i equipaments on calen actuacions.

•

El projecte de millora que inclou simulacions d’estalvi
quantitatives corresponents a diferents escenaris d’actuació.
Les propostes de millora inclouen solucions amb major i
menor inversió inicial oferint un ampli ventall de possibilitats.

•

El desenvolupament d’una petita aplicació informàtica que
permet de manera senzilla calcular els estalvis i
amortitzacions generades per la substitució d’equipaments
individuals.

Resum dels resultats

•La conclusió de l’estudi és que el potencial d’estalvi pels
tres locals és gran.

•Les

mesures a prendre són o bé de tipus substitució
d’equipaments existents o bé racionalització d’usos. La
combinació d’aquest dos tipus de mesures pot arribar a
reportar un estalvi total en el consum del 30% en
electricitat i del 16% en gas.

•Aquests estalvis es tradueixen en un estalvi econòmic en
l’apartat de subministraments del 20%.

•De la mateixa manera l’empremta de carboni es pot reduir

al voltant del 30%. En el cas del grup Nomo aquesta
quantitat equival als fums generats per un utilitari durant
tota la seva vida útil!

El compromís de Weedoocare
A Weedoocare tenim un ferm compromís amb la sostenibilitat i
l’estalvi de recursos sempre des d’un punt de vista neutral i
independent.
No tenim acords permanents amb terceres parts. El nostre
objectiu és suggerir les millors solucions disponibles en cada
moment i per cada client en funció de les seves necessitats.
Contacte:
www.weedoocare.cat
Gemma Durany: gemma.durany@weedoocare.com
Daniel Puigdomènech: dani.puigdomenech@weedoocare.com

