Patrocina:

Reconeixements Cecot 2022 al Progrés Empresarial:
Compromís amb l’eficiència energètica i la sostenibilitat
Cada cop més les empreses dediquen més esforços per aconseguir ser
transcendents, generar un impacte positiu i satisfer les demandes dels seus socis i
clients, en definitiva, ser sostenibles. I el futur d’aquesta sostenibilitat depèn en
gran mesura d’assolir cada dia una major eficiència energètica, implementar
mecanismes per estalviar energia i evitar pèrdues durant tot el procés, la utilització
de fonts d’energia renovables o la inversió en noves tecnologies.
Animem a participar i presentar la seva candidatura als Reconeixements Cecot
2022 al Progrés Empresarial: Compromís amb l’eficiència energètica i la
sostenibilitat a totes aquelles empreses alineades amb aquests objectius.
Valoració de les candidatures
Per tal de valorar l’esforç empresarial vers el compromís amb l’eficiència energètica
i la sostenibilitat, el jurat tindrà en consideració que l’empresa pugui demostrar
haver dut a terme accions, projectes o inversions relacionats amb aquests àmbits
d’actuació, i destinats a la reducció de la demanda energètica per millores en
eficiència i reducció de pèrdues, implementació de tecnologies eficients, transició a
energies renovables, mobilitat sostenible, així com també la implementació de
sistemes de gestió energètica o altres iniciatives que s’hagin demostrat eficaces per
ajudar a assolir aquests objectius.
Poden ser un conjunt d’iniciatives dutes a terme en els darrers anys amb aquests
objectius, o bé un projecte o actuació concreta que englobi diferents àrees o tingui
un abast ampli.
Es considerarà especialment els avenços aconseguits quant a protecció
mediambiental gràcies a l’eficiència energètica i també les iniciatives que hagin
millorat la competitivitat empresarial.
Criteris que es tindran en compte (són valorables no excloents):
•

•

•

•

Implicació de la direcció en la política energètica i en les accions que
l’empresa estigui posant en marxa en aquesta matèria, liderant iniciatives o
promovent el seu desenvolupament.
Implicació i participació dels treballadors: Actuacions dutes a terme per tal
de propiciar la implicació i conscienciació dels diferents col·laboradors de
l’empresa en les polítiques energètiques i iniciatives sostenibles d’aquesta.
Disposar d’un full de ruta o pla d’acció per a la millora de l’ús dels recursos
energètics de l’empresa que tingui per objecte reduir els consums i/o la
transició energètica per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Volum de les inversions realitzades en eficiència energètica i sostenibilitat
ambiental.
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•
•

•

•
•
•

Disposar del càlcul de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de
l’activitat: Petjada de Carboni corporativa.
Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (petjada de carboni) com
a resultat de les mesures d’eficiència energètica, transició a energies menys
emissives o renovables, reducció de consums per optimització dels
processos, implementació de mesures d’economia circular i/o reducció de
residus.
Explicació detallada de les mesures implementades en matèria d’eficiència
energètica, transició a energies menys emissives o renovables, reducció de
consums per optimització dels processos, implementació de mesures
d’economia circular i/o reducció de residus.
Resultats quantificables de les mesures implementades tenint en compte el
volum o índex de l’activitat: Estalvi energètic i estalvi econòmic.
Nivell de digitalització en l’àmbit del consum energètic i l’eficiència.
Grau d’assoliment dels objectius corporatius en matèria d’eficiència
energètica i sostenibilitat.

Indiqueu el vostre cas:

PETITA EMPRESA: fins a 49 treballadors i fins a 10 milions
d'euros de xifra de negoci.
MITJANA/GRAN EMPRESA: a partir de 50 treballadors i
amb una xifra de negoci superior als 10 milions d’euros.

Dades de l’empresa

Persona contacte:
Càrrec:
Empresa:
CIF:
Adreça:
Població:
CP:
Telèfon:
E-mail:
Nom comercial:
Activitat:
Data constitució:
Sector:

Presentació de candidatures
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L’empresa candidata ha de presentar un informe amb un resum de
l’actuació o actuacions dutes a terme: projecte, iniciativa o sistema de
gestió energètica implantat.
L’informe ha d’explicitar els criteris de valoració d’aquesta categoria, descrivintlos i quan sigui oportú quantificant-los.
L’informe ha d’incloure de manera resumida:
• Paràgraf amb antecedents i història de l’empresa.
• Reflectir la informació més important i no superar una extensió
equivalent a 5 fulls de de DIN A4 (interlineat senzill i lletra Arial 11).
• Es poden incloure taules de contingut o imatges però en cap cas es
podrà sobrepassar el límit dels 5 fulls.
• L’organització posa disposició una plantilla per realitzar aquest
document.
Un cop complimentat el formulari que conté aquest document, cal salvar-lo i
enviar-lo juntament amb l’informe de cinc pàgines al correu electrònic
info@nitdelempresari.com a l’atenció del Departament de Comunicació (referència:
Reconeixements Cecot 2022), fins el dia 20 de setembre de 2022 amb totes les
dades complimentades per facilitar l’avaluació del jurat qualificador.
Condicions
•

El lliurament del material a la Cecot significa l’acceptació de les bases per part
de l’empresa. El seu incompliment suposarà la no acceptació de la candidatura.

•

La
documentació
presentada
pels
participants
quedarà
dipositada
confidencialment
al
departament
de
Comunicació
de
la
Cecot
(comunicacio@cecot.org | www.nitdelempresari.com | Telèfon: 93 736 11 15).

Segons estableix l’Art. 13 RGPD (UE) 2016/679, us informem que les dades recollides formaran part d’un fitxer titularitat de la Cecot
amb la finalitat de tramitar la vostra participació als Reconeixements Cecot i participació a la Nit de l’Empresari. Podràs exercir els teus
drets a través d’aquesta adreça rgpd@cecot.org o dirigir-te directament al nostre Delegat de Protecció de Dades al
correu dpd@cecot.org. Finalment, t’informem que t’assisteix el dret a reclamar davant de l’AEPD.
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