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Terrassa, 17 d’abril de 2018. Conèixer com reduir els costos
energètics optimitzant i adequant la potència contractada ha estat
l’objectiu del taller empresarial sobre consum elèctric que ha tingut lloc
aquest matí a la seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de
Terrassa. Aquesta sessió ha anat a càrrec de Roman Rousaud, director
general de Conecta2 Energia, la comercialitzadora seleccionada en el
marc de la 4ª Licitació Energètica promoguda de forma pionera a l’Estat
per les Cambres de Comerç de Terrassa i de Sabadell per proporcionar
condicions avantatjoses a les empreses del Vallès amb preus
d'electricitat en baixa tensió molt competitius
La sessió ha estat especialment dirigida a pimes que, amb una potència
contractada en baixa tensió superior a 15 KW (tarifes d’accés 3.0A) i
d’alta tensió (tarifes d’accés 3.1A i 6.1A), han manifestat interès a
iniciar-se en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica. En la seva
intervenció, el ponent ha fet especial èmfasi en la regulació de la
potència contractada i com, des de les pimes, es pot optimitzar el terme
fix sense perdre dret d’escomesa a partir de les lectures del maxímetre.
En les tres primeres edicions de la licitació energètica impulsades per
les dues Cambres de Comerç del Vallès es van gestionar un global de
200 contractes d’electricitat d’empreses de diversos sectors de la
comarca per valor superior a 3 milions d’euros. Les empreses han
assolit estalvis de fins al 30% en alguns contractes.
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
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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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