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Aquest servei està ofert per GRUP IDEA www.grupidea.com ,
empresa de serveis professionals d’arquitectura i enginyeria,
especialitzada en arquitectura corporativa, i que dóna serveis
de suport i assessorament per a la realització de tot tipus
d’obres, legalitzacions i actuacions de millora i/o d’adaptació
a normatives, amb la realització dels projectes, tramitació i
seguiment de llicències, coordinació i control de la seva execució
i EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

Estalvi que ha suposat per les entitats aquest servei
durant el seu funcionament

+20
entitats

30

punts de
subministraments

€

15.000
€
d’estalvi

Estalvia amb la FAC

DG. vallverducomunicacio2@yahoo.es

Gas Natural Fenosa ofereix diferents avantatges a les entitats
que contractin el servei d’electricitat o gas.

EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

SERVEI D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
Aquest servei s’ofereix amb la col·laboració de
l’empresa d’arquitectura i enginyeria GRUP IDEA i té
com a principal objectiu fer possible que les entitats
redueixin despeses en els subministraments d’energia.
Inclou els següents serveis:

Assessorament energètic personalitzat:
	Atenció per via telefònica i/o correu electrònic
de consultes en matèria de gestió energètica
de les instal·lacions, adquisició de materials,
etc., de les entitats federades amb l’objectiu
d’assessorar-les en la gestió energètica de
l’entitat.

Introducció de criteris d’eficiència
energètica en projectes de rehabilitació:
	En el marc d’una reforma de l’entitat el
servei ofereix una revisió dels projectes de
rehabilitació de les entitats amb l’objectiu
d’introduir criteris d’eficiència en els projectes
de rehabilitació aplicats als equips consumidors
d’energia afectats per l’actuació i en la
part passiva de l’edifici (façana, finestres,
cobertes), a nivell de definició de requeriments
i recomanacions tècniques associades i
aconseguir reduir la despesa en energia.

Auditories i certificats energètics:
	Les entitats han de disposar d’un certificat
d’eficiència energètica. Es tracta d’un
document que analitza el consum energètic
d’un immoble i en proposa possibles millores
per fer-lo més eficient. Es necessari disposar
de plànols d’estat actual per poder fer
la revisió per part d’un tècnic qualificat.
Es revisen “in situ” i s’analitzen tots els
paràmetres que afecten de forma directa o
indirecta a l’eficiència energètica.

Gestió de la contractació del
subministrament d’electricitat:
	Per tal d’obtenir una tarifa elèctrica més
beneficiosa, totes les entitats que ho
desitgin poden sol·licitar un estudi d’estalvi
en el consum elèctric per valorar el canvi
d’empresa comercialitzadora d’electricitat
segons el conveni signat entre la FAC i
Gas Natural Fenosa.
	Cal fer arribar a la FAC les factures de
l’últim any.

Informació i contacte: 
Federació d’Ateneus de Catalunya
ateneus@ateneus.cat
Tel. 93 268 81 30
Servei gratuït

Servei de pagament

