FES-TE VERD
FES-TE SOSTENIBLE
L'Ajuntament de Sant Cugat i la Patronal Cecot col·laboren per a impulsar
projectes de transició energètica a les pimes, millorar la competitivitat de les
empreses i contribuir a la descarbonització de l’economia del municipi, a través
del projecte Vallès Solar.

Amb aquesta col·laboració, l'Ajuntament i la Cecot posen a disposició de
les empreses del municipi l'Oficina per a la Transició Energètica,
Cecot Renovables que compta amb el suport de l'Institut Català
d'Energia, per oferir els serveis d’anàlisi, assessorament i cerca de
finançament en totes les matèries relacionades amb l’energia verda, amb
l’objectiu de fomentar:
L'estalvi de costos.
L'eficiència energètica.
La mobilitat elèctrica.
L'autoconsum d'energia fotovoltaica.

Estàs pensant en un projecte d’autoconsum fotovoltaic per a la teva empresa,
però no saps per on començar ni quina seria la inversió?
Contacta amb nosaltres i te n'assessorem gratuïtament.

Amb la col·laboració de:

Beneficis de l'autoconsum fotovoltaic per a reduir
la despesa elèctrica de la teva empresa

Què t'oferim?
A través de l’Oficina per a la Transició Energètica, Cecot Renovables, disposes d’un equip de professionals
que t’ajudaran a fer realitat el teu projecte, oferint-te:
Anàlisi de necessitats i evaluació de l'estat de la coberta.
Diferents propostes de proveïdors homologats per l'Oficina per a la Transició Energètica.
Assessorament gratuït per triar el projecte d'autoconsum que millor s'adapti a les necessitats de
l'empresa.
Seguiment del projecte i la instal·lació (projectes clau en mà).
Cerca de finançament.
Suport en els tràmits administratius i en la cerca de bonificacions.

Si vols reduir la despesa elèctrica produint la teva pròpia energia,
assessora’t abans de prendre cap decisió.
Demana'ns el teu projecte d'autoconsum fotovoltaic gratuït. Truca'ns
al telèfon d’atenció 93 736 60 00 o envian's un correu electrònic a
renovables@cecot.org.
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