Dos dies de cooperació intermunicipalista per donar
impuls a l’Economia Social i Solidària (ESS)
Manlleu ha participat en dos dies d’intercanvi amb els municipis d’Hernani (País Basc), Arbúcies i Cardedeu
per compartir experiències d’Economia Social i Solidària

L’entorn natural i rural, la presència d’un riu i de façana fluvial a la que no vol donar-se
l’esquena, l’existència de sector industrial i la similitud en nombre d’habitants són alguns
dels elements en comú que Manlleu comparteix amb les poblacions d’Hernani (País
Basc), Cardedeu i Arbúcies.
Aquestes similituds cobren encara més sentit si es comparteix també la voluntat de fomentar polítiques públiques de desenvolupament local també des de l’òptica de l’Economia Social i Solidària (ESS): aquella economia que situa la persona i la comunitat
al centre de la seva activitat, i prioritza el benestar col·lectiu per davant del benefici econòmic.
En aquest entorn i durant els dies 1 i 2 de febrer, personal tècnic i polític de tots quatre
municipis han compartit experiències que s’estan portant a terme en cadascun d’ells i
que poden servir com a exemple i punt de partida per a noves iniciatives. L’objectiu, el
d’aprendre i detectar oportunitats d’actuació orientades a millorar la qualitat de vida de

les persones a través de polítiques de desenvolupament socioeconòmic que puguin contrarestar situacions actuals de desequilibri, desigualtat i exclusió social.
Les jornades es van organitzar a través de diversos formats de treball per tal d’explorar
les múltiples possibilitats que l’Economia Social pot aportar a cada municipi. Més enllà
de l’intercanvi d’experiències, es va crear un debat molt ric on es va demostrar que
aquest model d’economia és una realitat, que pot aportar valor a la societat i que pot
aplicar-se en tots els àmbits de relació entre administració pública, empresa i societat.
Tal com va destacar l’alcalde d’Hernani, Luix Intxauspe, aquesta experiència ha servit
“per deixar de mirar enrere per veure què hem fet i començar a caminar plegats”. Algunes de les característiques socioeconòmiques compartides entre municipis van evidenciar la necessitat de seguir treballant: de manera conjunta, en una xarxa que va més enllà
del territori proper, però també a nivell local, adaptant les diverses propostes a la realitat
social i econòmica de cada municipi.

12 mesos, 12 consells energètics

Febrer - La factura de la llum
Continuem amb la sèrie de consells perquè el 2018 aconseguim ser més eficients en el consum de l’energia

FEBRER
Canviar de companyia o
millorar-ne les condicions
(reduir potència, contractar discriminació
horària, donar de baixa serveis de
manteniment que no fem servir...)

Una de les despeses importants i inevitables de qualsevol empresa és el subministrament elèctric. La factura de la
llum no és fàcil d’entendre: hi ha molts
conceptes i no sempre és prou transparent i entenedora. Per això donem uns
consells per millorar la contractació i
estalviar uns quants diners al cap de
l’any. Quins conceptes hem de tenir
presents?

La potència contractada (kW)
Com més ajustada sigui la potència contractada a la potència real màxima que fem servir, millor. Si superem la potència contractada tindrem un recàrrec a la factura. De la
mateixa manera, si utilitzem una potència molt inferior a la contractada estarem pagant
uns diners fixes cada mes per una energia que no utilitzem. Demaneu assessorament a
un electricista de confiança per saber quina és la potència òptima a contractar.

La discriminació horària:
En les tarifes 2.0 i 2.1 (fins a 15 kW de potència contractada) tenim la opció de contractar la discriminació horària (DH). La DH divideix el dia en dos períodes horaris i el preu
de l’energia canvia a cada tram horari. El tram de nit i matí (vall) és més barat i, el de
tarda (punta), una mica més car. Per tant, si a l’empresa es treballa tot el dia, normalment ja surt a compte contractar aquesta modalitat, especialment en comerços i ofici-
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nes. Els contractes amb potències superiors a 15 kW (tarifes 3.0, 3.1) ja tenen definits
tres períodes horaris amb preus diferents.
Serveis extra facturats
Solen ser serveis de manteniment. Aquest servei no és obligatori a l’hora de contractar
el subministrament d’electricitat però a vegades va lligat a descomptes que fan les companyies per captar nous clients. Si estem pagant algun d’aquests serveis podem demanar informació a la comercialitzadora per conèixer exactament quines prestacions i condicions té i així decidir si el volem mantenir o bé el donem de baixa.
Canviar de comercialitzadora
Amb el mercat lliure podem triar quina comercialitzadora volem que ens facturi la llum.
Actualment n’hi ha moltes on escollir. Consulteu el web del comparador de la CNMC per
conèixer totes les ofertes: http://comparadorofertasenergia.cnmc.es. Ens podem decantar per la que ens ofereix millor ofertes econòmiques, una del territori, una d’energia verda, etc. Abans de decidir-nos, cal comparar preus i serveis amb la factura actual: llegir
atentament les condicions i mirar si inclou la contractació i cobrament de serveis addicionals. Cal saber com es realitzarà la revisió periòdica dels preus i si inclou compromís de
permanència i penalitzacions econòmiques per la seva cancel·lació. Si fem la contractació a través d’Internet, cal guardar o imprimir una còpia de l’oferta i el contracte, ja que
disposem de 14 dies per desistir del contracte sense haver de donar cap justificació.
Demaneu informació a l’OPE sobre l’assessorament energètic per a les empreses.
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