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LLES desenvolupa un pla molt agressiu de

té absolutament consolidat en el mercat i que

presència comercial en el país vasc, obrint ben-

ara algunes altres distribuïdores malden per

zineres a Irun i a Andoain i establint una activa

incloure entre els seus productes. Avui l'em-

delegació de vendes per a tota aquella impor-

presa fa un pas més per a un trànsit menys

tant zona comercial.

agressiu amb el medi ambient i ve de signar un

En bona part, la progressió d'aquest negoci ve

distribuir un nou additiu, l'AdBlue, que s'utilit-

acord amb GreenChem Solutions, S.L. per a
donada per haver pogut gestionar acords de

zarà en els nous camions de Norma Euro IV i

subministrament amb algunes de les princi-

Euro V equipats amb catalitzador SCR.

pals productores mundials de carburants, fet
que proporciona a PETROMIRALLES la capa-

Petromiralles,
una expansió imparable

Significatiu també en el volum de negoci de

citat de ser molt competitiu amb els preus asse-

PETROMIRALLES és l'apartat de maquinària i

gurant, a més, una òptima qualitat en els pro-

instal.lacions que ofereix a la seva clientela,

ductes.

amb venda i muntatge de dipòsits homologats

PETROMIRALLES proporciona als seus

Pionera a l'Estat en la introducció del carburant

Dedicada especialment al negoci dels carburants, gaudeix d'una expansió
espectacular que l'ha portat en pocs anys a situar-se com a tercera empresa de l'estat
entre les petroleres independents, amb un creixement del 180,92% entre els anys
2003 i 2005 i una progressió encara superior durant els primers mesos del 2006.
PETROMIRALLES,
proporciona als seus clients

PETROMIRALLES és una empresa anoienca

L'apartat més gran de negoci és la distribució

amb la seva seu central en el municipi de Santa

de carburants que té diferents sectors clara-

Maria de Miralles.

ment diferenciats. Per una banda actua com a

targetes carburant amb
notables avantatges, diferents
tipus de serveis i una xarxa
de benzineres a tot l'estat
espanyol.
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“operador”, o sigui distribuïdor de carburants
Dirigida pels germans Josep Mª i Pere Torrens,

al major, tant a benzineres alienes com a altres

PETROMIRALLES s'estructura en diferents

distribuïdors que els serveixen directament als

Divisions:

seus clients. PETROMIRALLES, al mateix

• Direcció, Gestió i Finançament, responsable

temps també subministra de dret a la seva

de l'expandiment del negoci així com del seu

pròpia cartera de clients que inclou des de flo-

control.

tes de transport fins a dipòsits per a calefac-

• Logística, amb més de trenta camions-

cions particulars. Una altra forma de distribu-

cisterna propis en constant moviment i el

ció és directament al públic, a partir de les ben-

suport de flotes contractades arreu d'Espanya.

zineres pròpies situades a Andoain, Barcelona-

• Comercial, amb un ampli equip de professio-

Port, Cercs, Figueres/La Junquera, Igualada,

nals en contacte permanent amb els clients.

Irun, Miralles, Tàrrega i Vilafranca del Penedès.

• Recursos Humans, que gestiona i coordina

En el moment actual, a més de la persistent

una plantilla superior a les 120 persones.

expansió en el mercat espanyol, PETROMIRA-

clients, la possibilitat d'ús de les targetes carburant que facilita aquesta empresa i que ator-

BIODIÈSEL, avui, fa un pas més per a un millor medi

guen notables avantatges, així com diferents

ambient distribuïnt el nou additiu ADBLUE, que

tipus de serveis especialment destinats a les
grans flotes de transport i amb una xarxa de

utilitzaràn els nous camions Euro IV i Euro V.

benzineres on poder utilitzar aquestes targetes,
situada en les rutes més estratègiques de tot

per a gasoil, el lloguer de grups electrògens de

l'estat espanyol, tant per al transport nacional

gran potència i també el lloguer de màquines

com internacional.

elevadores per a obres tant d'interior com d'exterior.

Avançant-se als acords del Protocol de Kioto,
la companyia PETROMIRALLES va ser la pio-

Però PETROMIRALLES no s'atura amb tot això,

nera a l'Estat en la introducció d'un carburant

ben altrament està treballant constantment en

per a motors consumidors de gasoil menys

noves iniciatives tan innovadores com les que

contaminant, el BIODIÈSEL, que actualment ja

han permès la seva expansió imparable.
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