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Carpintería Metálica Galanas, S.L.U., con el objetivo de reducir el consumo 

eléctrico y realizar un uso más eficiente de la energía, ha realizado una inversión en sus 

instalaciones, consistente en la renovación de los equipos de iluminación, sustituyéndolos 

por equipos de iluminación led, obteniendo un ahorro estimado anual de un 60%. 

 

 

Para la implantación del proyecto, se contó con la ayuda de una subvención del 

INEGA, cofinanciada con FEDER en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2014-

2020. Esta ayuda de la Unión Europea fue un gran apoyo en la implantación del proyecto. 
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Denominación do Proxecto Subvencionado:

combustibles alternativos e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores da industria e servizos 201

 

Axuda Concedida: 5.767,60 
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Eficiencia na industria e servizos ano 2016

Denominación do Proxecto Subvencionado: Subvencións para auditorías enerxéticas
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5.767,60 € 
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