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Les empreses adherides han assolit estalvis de fins al 30% en
alguns contractes
Terrassa, 4 de desembre de 2017. Les Cambres de Comerç de Sabadell
i Terrassa han tancat la quarta licitació energètica que convoquen, amb la
que han assolit, com en les tres primeres, condicions avantatjoses i
exclusives per als subministraments d’electricitat en baixa tensió de les
empreses de la comarca. En aquesta ocasió, i després del pertinent procés
de selecció segons plec de condicions emès a l’octubre, la
comercialitzadora guanyadora ha estat Conecta2 Energia, SL que, a partir
d’ara, donarà a conèixer a les empreses participants les seves propostes
tarifàries.
En les tres primeres edicions de la licitació energètica, van participar un
global de 200 contractes de llum per valor superior a 3 milions d’euros,
provinents de diversos sectors de tota la comarca. El 90% de les empreses
que van signar els preus assolits durant les edicions anteriors van renovar
contracte en la tercera. Gràcies a aquesta participació, les empreses han
assolit estalvis de fins al 30% en alguns contractes. Les Cambres de
Comerç de Sabadell i Terrassa ofereixen la possibilitat de demanar un
càlcul de l’estalvi potencial en cas de manifestar interès en la contractació
d’aquest servei, sense cost ni compromís.
La licitació energètica de les Cambres de Comerç de Sabadell i Terrassa
constitueix una iniciativa pionera arreu de l’Estat espanyol. Conecta2
Energia, SL és una comercialitzadora d’energia elèctrica formada per
professionals amb una dilatada experiència en el mercat elèctric i liderada
per Roman Rousaud i Josep Pratdesaba, pioners del mercat lliure, amb la
primera llicència per a la comercialització lliure d’energia a Espanya que
ofereix solucions adaptades a les necessitats reals dels clients amb un
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marges mes ajustats així com proposar estratègies
individuals per optimitzar la despesa econòmica del clients.

energètiques

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de
referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva
demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors. D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant
esdeveniments de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada
en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és
aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en
un entorn internacional.
La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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