


¿QUI SOM?

La nostra història
PACI Global neix com a PACI Enginyers, una 
empresa fundada l’any 2001 amb la vocació de 
prestar serveis d’enginyeria. L’empresa ha anat 
evolucionant per oferir, als seus clients, un servei 
integral i eficient dels projectes. A més a més, s’ha 
especialitzat en projectes d’energies renovables i 
eficiència energètica.
Avui dia, PACI Global es troba al bell mig d’un 
procés d’internacionalització, ja que ofereix els 
seus serveis a l’Amèrica Llatina, on ja compta amb 
presència i projectes a Mèxic i a Colòmbia.

Missió
PACI Global és una empresa de serveis integrals 
d’enginyeria i eficiència energètica que aplica 
el coneixement dels seus professionals i 
l’experiència adquirida en la realització dels 
projectes. A més a més, treballa en la millora de 
l’eficiència dels processos tècnics i de la gestió 
dels projectes, fet que genera un valor afegit als 
seus clients.

Visió
PACI Global aspira a enfortir la seva presència 
en el sector de serveis integrals d’enginyeria 
i eficiència energètica, tot aportant solucions 
eficients i amb garantia de qualitat, compromesa 
amb la responsabilitat social, el medi ambient i 
l’eficiència energètica, per oferir solucions d’èxit 
als nostres clients.



EL NOSTRE EQUIP
L’equip de treball de PACI Global està format  
per professionals del món de l’arquitectura i l’enginyeria.
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SERVEIS
PACI Global ofereix serveis integrals d’enginyeria i eficiència energètica tot 
aportant solucions eficients i amb garantia de qualitat. A PACI Global estem 
compromesos amb la responsabilitat social, el medi ambient i la sostenibilitat.

• ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Satisfem les necessitats dels nostres clients respecte al disseny i el càlcul 
de projectes des d’una perspectiva integradora. Això ens permet oferir un 
servei integral i eficient que va des dels estudis previs fins a la finalització del 
projecte.

• EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Estem compromesos amb l’energia eficient. Oferim, als nostres clients, un 
servei integral d’alta qualitat en la gestió energètica i les seves diferents 
àrees, com les energies renovables i les auditories energètiques.

• ENERGIES RENOVABLES
A PACI oferim solucions integrals d’eficiència energètica i projectes 
d’energies renovables per ajudar els nostres clients a reduir-ne l’impacte 
ambiental i millorar-ne la rendibilitat.

• FACILITY SERVICES
La nostra línia d’actuació principal és oferir, als nostres clients, els serveis 
tècnics i d’enginyeria necessaris durant tot el cicle de vida dels actius 
immobiliaris. Comptem amb una àmplia xarxa de professionals, cosa que ens 
permet donar servei a totes les províncies d’Espanya.

• FORMACIÓ
Oferim cursos específics i certificats en l’àrea de l’eficiència energètica i la 
responsabilitat social. Tota la formació s’adequa a les necessitats vigents del 
mercat i dels nostres clients.

Explica’ns què necessites, estem al teu servei.



ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Cobrim les necessitats dels nostres clients per al disseny i el 
càlcul de projectes des d’una perspectiva integradora. Això 
ens permet oferir un servei integral i eficient que va des dels 
estudis previs fins a la finalització del projecte.

• Consultoria.
• Disseny i càlcul de projectes d’instal·lacions (lampisteria, 

sanejament, electricitat, il·luminació, climatització, 
geotèrmia, telecomunicacions, contraincendis, etc.).

• Elaboració de memòries tècniques per a la sol·licitud de 
llicències d’activitat i llicències d’obra.

• Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut.
• Disseny arquitectònic en projectes de reforma i 

rehabilitació d’edificis.
• Projectes d’avaluació ambiental.
• Càlcul d’estructures.



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Estem compromesos amb l’energia eficient. Oferim, als 
nostres clients, un servei integral d’alta qualitat en la gestió 
energètica i les seves diferents àrees, com les energies 
renovables i les auditories energètiques.

• Consultoria.
• Auditories energètiques.
• Desenvolupament i implementació de projectes de gestió 

energètica.
• Estudis d’estalvi energètic.
• Estudis lumínics basats en DIALUX.
• Desenvolupament i implementació de protocols de 

certificació EVO.
• Projectes i simulacions de l’edifici per a la certificació 

energètica LEED.
• Certificacions d’edificis nous i existents segons CYPE, 

HULK. LIDER, CALENER, CEX, CE3X, ENERGY PLUS E-QUEST.
• Disseny i posada en marxa de parcs fotovoltaics.



ENERGIES RENOVABLES
SOLAR FOTOVOLTAICA
Sunontop és una empresa especialitzada en energia solar 
fotovoltaica que converteix l’energia del sol en electricitat 
neta i sostenible. Els panells s’instal·len per alimentar llars, 
empreses i altres aplicacions elèctriques. Sunontop lidera 
aquesta indústria amb solucions solars innovadores. 

• Instal·lacions aïllades 
• Autoconsum amb/sense excedents 
• Autoconsum amb bateries 
• Comunitats energètiques .

CARREGADOR  
DE VEHICLE ELÈCTRIC 
Sunontop ofereix solucions de càrrega per a vehicles elèctrics 
a través de la seva gamma de carregadors intel·ligents d’alta 
qualitat. Aquests carregadors són segurs, eficients i fàcils 
d’usar, i estan dissenyats per carregar ràpidament els vehicles 
elèctrics a la llar, a la feina i en llocs públics. Amb la creixent 
demanda de vehicles elèctrics a tot el món, Sunontop està 
compromès a proporcionar solucions de càrrega avançades 
que ajudin a fer que la transició a la mobilitat elèctrica sigui el 
més fàcil i convenient possible.

• Carregador domèstic
• Carregadors en aparcaments comunitaris 
• Carregadors per a espais públics.
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FACILITY SERVICES
La nostra principal línia d’actuació és oferir, als nostres 
clients, els serveis tècnics i d’enginyeria necessaris durant tot 
el cicle de vida dels actius immobiliaris. Comptem amb una 
àmplia xarxa de professionals que ens permet donar servei a 
totes les províncies d’Espanya.

• Cèdula d’habitabilitat.
• Certificat d’eficiència energètica.
• Inspecció tècnica d’edificis.
• Butlletins de llum, aigua i gas.
• Informe tècnic de l’estat de l’immoble.
• Taxacions no bancàries.



FORMACIÓ
Oferim cursos específics i certificats en l’àrea de l’eficiència 
energètica i la responsabilitat social. Tota la formació 
s’adequa a les necessitats vigents del mercat i dels nostres 
clients.

• Cursos de formació sobre la norma ISO 50001.
• Cursos de formació sobre responsabilitat social.
• Cursos a demanda sobre auditories energètiques.
• Cursos a demanda sobre projectes de gestió energètica.



CONTACTE

BARCELONA
Correu electrònic: paci@paci.biz

Telèfons: 93 418 15 84 | 93 551 03 83

Adreça: c/Padilla 308-310 esc. C entl. 3r, 
08025 Barcelona

MADRID
Correu electrònic: paci@paci.biz

Telèfon: 91 078 66 25 

Adreça: Poeta Joan Maragall 23, 
28020 Madrid

FILIAL MÉXICO
Correu electrònic: mexico@paci.biz

Adreça:  Camino Real nº320 Col. Las Víboras, Colima 
Colima (CP. 28040)






