SUMA’T
A UNA COMUNITAT

D’EMPRESES COMPROMESES

I IMPULSA
LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

A LA TEVA EMPRESA
Amb aquest programa t’acompanyem durant tot
el procés cap a una economia baixa en emissions.
Participa-hi i milloraràs els resultats de la teva
organització generant un impacte positiu!

La transició energètica és un procés de canvi necessari en la manera com produïm,
gestionem i utilitzem l’energia. L’objectiu és substituir els combustibles fòssils per fonts
d’origen renovable i local, incrementar-ne la producció col·lectiva i fer-ho de la manera
més eﬁcient possible.

Som Energia i Som Mobilitat ens hem unit per avançar en la transició energètica
d’empreses catalanes i ajudar-vos a ser +competitives, +sostenibles i +responsables.

PARTICIPA-HI AMB LA TEVA EMPRESA
I SIGUES MOTOR DE CANVI!
Oferim un servei complet per tal que puguis fer la transició
energètica a la teva organització: t’acompanyem d’inici a ﬁ
i et facilitem indicadors d’impacte per facilitar-te el procés.
Enfortim i donem visibilitat a la comunitat d’empreses compromeses, compartim les bones pràctiques i posem en
valor les millores aconseguides per les empreses que
aposten per la transició energètica.
Facilitem la transició energètica a Catalunya amb valors
cooperatius, de responsabilitat social i amb compromís ambiental.
Certiﬁquem el procés de transició energètica i ajudem a
visibilitzar la feina feta amb un termòmetre que indica amb
percentatge (100%) el nivell de transició energètica
aconseguit.

COM FAREM LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA?

Eﬁciència energètica

COM FUNCIONA?

L’eﬁciència energètica no tan sols ens fa estalviar a llarg termini sinó
que, a més, redueix les emissions de CO2 a l’atmosfera des del minut
0. Estudiarem els nivells de consum de la teva empresa i t’oferirem
diferents opcions per a reduir-los.

Autoproducció
Omple el formulari web amb dades de la teva empresa. Et demanarem
informació per avaluar el punt de partida de la teva empresa.
La informació és poder. Rebràs un informe amb la pre-diagnosi de la teva
empresa i recomanacions de millora.

Passa a l’acció. Et posem en contacte amb proveïdors de serveis energètics
seleccionats per tal que puguis millorar els teus resultats.

Ho posem en valor. Difonem el procés de transició, certiﬁcació i

Si vols que la teva empresa sigui autosuﬁcient, el camí més directe
és apostar per la teva pròpia generació d’energia.T'oferirem diferents
solucions d'autoproducció.

Generació col·lectiva
Per a complementar l’autoconsum per a aquelles organitzacions que
no els sigui possible produir l’energia en local, apostem per la generació
col·lectiva en projectes externs. Podràs invertir en projectes que t’ajudin
ﬁns a arribar al 100% de les teves necessitats (p.e. Generation kWh).

acompanyament de tota la comunitat.

Mobilitat

I tota la informació i gestió concentrada en un portal
web que, a més, serà una ﬁnestra per explicar als
clients i proveïdors les millores que impluseu!

La mobilitat sostenible és aquella que genera el menor impacte
possible en l’entorn, la salut i la qualitat de vida de les persones.
Avaluarem la mobilitat de la teva empresa i elaborarem un pla de
desplaçament i mobilitat sostenible adaptat a les teves necessitats.

El procés de transició energètica comença en la
teva empresa, però genera un impacte positiu en
el teu entorn més directe i pot contagiar altres
organitzacions a seguir les teves passes.

Entraràs a formar part d’una comunitat d’organitzacions
compromeses amb el futur, innovadores i pioneres en
la transició cap a un model econòmic més respectuós!

BENEFICIS DE DUR A TERME LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA EN LA TEVA EMPRESA
La transició energètica és tècnicament viable i econòmicament
beneﬁciosa per a l’empresa.
De seguida veuràs resultats en:
Estalvi econòmic
Impacte positiu en el teu entorn
Major benestar de l’equip de treball
Explica als teus clients que apostes per la sostenibilitat i la transició
energètica

EMPRESES COL·LABORADORES

Apunta't-hi i sol·licita
més info al formulari
que trobaràs al web

Transicioenergetica.cat és un Projecte Singular
dins el programa aracoop impulsat per
Som Energia i Som Mobilitat

info@transicioenergetica.cat
www.transicioenergetica.cat
#transicioenergetiCAT
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