Fitxa tècnica PIMES Amigues del Clima

PIMES AMIGUES DEL CLIMA (PIMAC) Participa a la Lliga PIMAC!
Una competició Europea per estalviar energia en petites i mitjanes empreses
PIMAC és part d‘un projecte europeu (European
Enterprises ‚Climate Cup) que té per objectiu ajudar
les PIMES a ser líders en eficiència energètica, gràcies a l‘assessorament energètic gratuït, i participant
en una competició amb altres empreses d‘Europa.
Lliga europea
PIMES de fins a 250 empleats de França, Irlanda,
Dinamarca, Letònia, Espanya, Itàlia, Àustria, Malta,
Bulgària i Alemanya competiran en una lliga europea
pel clima que començarà el març del 2015. Durant
els propers 15 mesos, les empreses participants implementaran mesures d‘estalvi energètic a les seves
oficines i motivaran als seus empleats a fer un ús
racional de l‘energia. En total es preveu una participació de 300 PIMES europees.
PYMAC durà a terme competicions a cada país, i els
guanyadors de cada país podran assistir al lliurament
de premis de la Lliga Europea a Brussel les (2016).
Lliga estatal
Es seleccionaran 30 oficines a tot el país per participar a la lliga estatal, i es duran a terme auditories

energètiques en 10 de les PIMES per identificar les
millors mesures d‘eficiència energètica en funció de
les característiques de les oficines. De les 30 empreses que competiran a nivell de país, la millor rebrà
un premi i se la promocionarà com a „Bona pràctica“
per a altres PIMES. El guanyador es seleccionarà segons l‘estalvi energètic generat, la implementació de
mesures d‘eficiència a les seves oficines, i els canvis de comportament en els seus empleats. A més,
l’empresa guanyadora podrà assistir a la cerimònia
Europea de premis, on es lliuraran els premis a les
3 PIMES europees que hagin generat més estalvi
energètic.
iESA, el Compte Interactiu d‘Estalvi Energètic
L‘estalvi energètic dels participants s‘avaluarà a través d‘un sistema de gestió energètica desenvolupat
per al projecte, el Compte Interactiu d‘Estalvi Energètic (Interactive Energy Savings Account, „iESA“).
Les oficines participants introduiran les dades sobre
el seu consum i tarifes (comptadors i factures) en
aquest programari en línia. La iESA emmagatzemarà
aquestes dades, les avaluarà, i les compararà, així
com les dades referents a les emissions de CO2 de
les empreses participants. Les activitats i mesures
d‘estalvi energètic també s‘introduiran a la IESA i es
relacionaran amb el consum energètic de l‘empresa
per fer un seguiment de la millora aconseguida per
la PIME. Aquestes dades s‘utilitzaran per determinar
l‘oficina guanyadora al final de la competició, sempre garantint la protecció de dades de les empreses
participants.

Beneficis de participar a la Lliga PIMAC:

La vostra contribució:

• Rebre assessorament energètic gratuït que us ajudarà a reduir el vostre consum energètic. Només amb
la implementació de mesures d‘estalvi de baix cost
es pot arribar a un 10% d‘estalvi energètic. Les empreses participants tindran accés al sistema de gestió
energètica iESA, que els permetrà monitoritzar i visibilitzar l‘estalvi energètic de l‘empresa.
• La Lliga PIMAC donarà suport a les empreses participants en la comunicació interna i externa relacionada
amb la competició. Els resultats de la lliga no només
es difondran a través dels mitjans, sinó també entre
experts del sector de l‘eficiència i plataformes relacionades amb la sostenibilitat. Gràcies als esforços que
es faran per divulgar la campanya, el compromís de
les empreses participants amb l‘eficiència energètica
a Espanya i Europa es visibilitzarà com a part de la
seva Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
• Formar i implicar els empleats en la millora de
l‘eficiència energètica de la vostra empresa contribuirà a assolir els vostres objectius d‘estalvi, alhora
que ajudarà a consolidar els criteris de sostenibilitat
de l‘empresa.

Amb el nostre suport podreu fer un seguiment del
consum energètic de la vostra empresa utilitzant el
sistema de gestió energètica online iESA. Podem
ajudar-vos a definir i prioritzar mesures d‘estalvi
energètic (mesures d‘il luminació eficient, climatització, aparells electrònics, etc.), i a promoure un canvi
d‘hàbits en els vostres treballadors. Per a això només
necessitarem:
• Que designeu a un empleat del vostre equip com
a Gestor Energètic, que serà el nostre contacte i
l‘intermediari amb la resta de l‘equip i la direcció
de l‘empresa. El Gestor Energètic assistirà a 3 tallers
on es treballaran aspectes tècnics relacionats amb
l’eficiència energètica, i també idees i consells per
aconseguir motivar a la resta de l‘equip.
• El vostre Gestor Energètic ajudarà a comunicar els
objectius de la competició entre els vostres empleats i
implicar-los en la millora de l‘eficiència en l‘empresa.
Es proporcionaran materials específics sobre diversos
temes relacionats amb l‘eficiència energètica per motivar a l‘equip a canviar d‘hàbits. L‘estalvi aconseguit
es visibilitzarà en el curt termini gràcies als informes
que es generaran a través de la iESA, que seran comunicats als treballadors.

Contacto Ecoserveis
Ecoserveis és una entitat sense ànim de lucre que busca millorar la cultura energètica a la societat. Treballem per a un
model energètic més just i sostenible des d‘un punt de vista ambiental, social i econòmic.
PIMES Amigues del Clima es basa en la campanya „La Copa del Clima“ (European Citizens ‚Climate Cup), que es va
realitzar en 10 països d‘Europa, entre ells Espanya. Durant aquest projecte, al voltant de 10.000 ciutadans europeus
van participar en una competició per estalviar energia utilitzant la iESA com a eina d‘estalvi energètic. Els participants
van aconseguir estalviar de mitjana un 5% en electricitat i calefacció a casa, mentre que els guanyadors van arribar fins
a un 50% d‘estalvi d‘energia a casa, amb l‘estalvi de diners que això suposa.
Si estàs interessat a participar a la Lliga PIMES AMIGUES DEL CLIMA (PIMAC) contacta amb:
Joana Mundó • joana@ecoserveis.net • Tel.: +34 (0) 934590022 • www.ecoserveis.net

