COMPROMÍS D’EMPRESA PARTICIPANT - PROVA PILOT

Aqui es pot escriure amb tipografia Ralawey

Al projecte Transicioenergetica.cat

Que Som Energia i Som Mobilitat aposten per accelerar la transició energètica a
les empreses amb l’impuls del programa Transicioenergetica.cat.
Que Transicioenergetica.cat és un Projecte Singular dins el programa aracoop,
impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i ﬁnançat pel
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
Que Transicioenergetica.cat té per objectiu impulsar el teixit econòmic cap a un
model energètic que redueixi l’impacte en CO2 generat per l’activitat econòmica.
Que Transicioenergetica.cat ofereix a les empreses eines perquè puguin crear el
seu pla de transició energètica amb el suport d’un ecosistema d’empreses
proveïdores de serveis de transició energètica que contribueixin al
desenvolupament local i a millorar la competitivitat de l’empresa.
Que l’EMPRESA vol sumar-se al projecte Transicioenergetica.cat per impulsar
dins de la seva organització noves eines de gestió de l’energia que contribueixin
a fer més competitiu el projecte empresarial.
Que l’EMPRESA s’integra al projecte Transicioenergetica.cat per fer visible la
necessitat d’avançar col·lectivament cap a un nou model energètic que
contribueixi a accelerar la transició energètica

I.

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del compromís.
L’objecte d’aquest conveni entre Som Energia, Som Mobilitat i l’EMPRESA és
establir un espai de treball i d’acompanyament de conﬁança que afavoreix-hi la
transició energètica a l’EMPRESA en el marc del projecte Transicioenergetica.cat
per contribuir a visualitzar el nou moviment d'empreses que treballen per ser
100% lliures d'energies fòssils.

Segona.- Compromisos per ambdues parts.
Per tal
els objectius
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les dues parts es
comprometen, en la mesura dels mitjans de que puguem disposar, i d’acord
amb la legislació vigent, a:
Per part de Transicioenergetica.cat
1.

Participar com empresa pilot en un projecte que volem que tingui
repercussió social.
Participar com empresa en un projecte impulsat per la societat civil
organitzada i que té per objectiu contribuir a accelerar la transició
energètica a les empreses.
Realitzar una diagnosi de la vostra empresa sobre el marge de millora
que teniu per aconseguir una activitat 100% lliure d'energies fòssils.
Un cop feta la diagnosi, oferir un conjunt de propostes per reduir les
vostres emissions. Seran accions d'aplicació voluntària.
Posar en valor la vostra política de sostenibilitat valorant amb un
termòmetre (0% a 100%) com es troba la vostra empresa en aquesta
transició cap a una economia baixa en emissions.
Oferir un llistat d'empreses proveïdores seleccionades per
Transicioenergetica.cat a les que podreu contractar voluntàriament per
realitzar els projectes necessaris.

2.

3.
4.
5.

6.

Per part de l’EMPRESA

1.
2.
3.

4.

5.

Facilitar tota la informació que el nostre tècnic us demanarà per poder
fer la diagnosi.
Dedicar a l’entrevista un total de 2 hores i agilitzar i fer arribar en temps i
forma tota la informació sobre consums sol·licitada.
Assumir com a propi el compromís de Transicioenergetica.cat per
aconseguir ser una empresa sostenible i amb una política
mediambiental de millora continua activa.
Integrar dins de l’àmbit de comunicació de l’empresa el compromís de
donar a conèixer l'experiència i fer difusió de les ﬁtes aconseguides dins
del projecte Transicioenergetica.cat.
Reconeixer que Transicioenergetica.cat és un Projecte Singular dins el
programa aracoop, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i ﬁnançat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Tercera.- Conﬁdencialitat i LOPD.
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del present conveni i evitar que tinguin accés al mateix terceres persones,
excepte en el cas en que fos indispensable per a l'execució del mateix.
Aquesta limitació també s'entendrà vigent un cop extingida la relació entre les
parts.

3.2.
Les parts es comprometen a complir les exigències legals i tècniques en
matèria de protecció de dades personals segons el que preveu la Llei 15/1999
i normativa vinculada, relatives al compliment de les ﬁnalitats previstes en
aquest conveni i en especial en relació a l'ús a causa de les dades i l'exercici
dels drets dels afectats.
Quarta.- Rescissió.
Són causes de resolució del present conveni, les següents:
-

El mutu acord de les parts signants

