
ACCIÓ SINDICAL 
per a LA TRANSICIÓ 
ENERGèTICA EN Les EMPRESeS



QUÈ POT FER LA TEUA EMPRESA 
PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA? 

L’Emergència Climàtica en la qual ens trobem ens urgeix a 
prendre mesures des de tots els àmbits possibles; personals, 
polítics, educatius, domèstics… però també en els sectors 
productius de béns i serveis. La responsabilitat per mitigar 
els efectes del canvi climàtic i la reducció de Gasos d’Efecte 
d’hivernacle (GEI) és compartida. Hem d’unir esforços i fer 
canvis entre tots i totes. Som part de la solució. 

Des de la UGT-PV proposem un enfocament del desenvolu-
pament sostenible que s’inspira en tres pilars bàsics: afrontar 
el repte del canvi climàtic, fer un ús eficient dels recursos 
(incloent-hi la protecció de la biodiversitat), i assegurar la 
transició justa del procés de canvi. 

T’oferim algunes claus per a proposar 
al teu centre de treball generant 
estalvis i sostenibilitat tant per a 
l’empresa com per al planeta. 



1. PREN-TE UN MOMENT  
PER A PENSAR
Analitza com funciona actualment la 
teua empresa sobretot en tres aspectes: 
consum energètic, generació de residus 
i transport de persones i/o mercaderies 
que arriben o ixen d’ella. Este exercici 
és necessari de manera contínua, per a 
mesurar els avanços i avaluar com van 
les coses.
.

2. ACOSTA’T AL MÓN 
DE L’ENERGIA
Entendre com funciona el mercat energètic 
pot donar-te moltes claus per a millorar les 
condicions de contractació de l’energia (en 
l’empresa i a la teua casa). 
Aprén a entendre les factures i què significa 
cada concepte. 
Optimitzar la contractació dels subminis-
traments genera sempre estalvis. 
Si a més es contracta energia renovable 
amb garantia d’origen, també millora el 
medi ambient.
 
 

3. ANALITZA L’EFICIÈNCIA  
ENERGÈTICA
Estudia si la teua empresa pot utilitzar 
l’energia i l’aigua de la manera més eficient 
per a no malgastar-les. És important l’estat 
i manteniment de la maquinària i electro-
domèstics. Cal adaptar bé els usos, horaris, 
termòstats i consums de tots els aparells. 
Guanyant en eficiència es pot necessitar 
un 20% menys d’energia. De nou, sense 
inversió, s’aconsegueix estalvi ajudant al 
planeta.

4. IMPLICA ELS TEUS 
COMPANYS I COMPANYES 
EN LA MILLORA D’HÀBITS DE 
CONSUM ENERGÈTIC
Analitzeu juntament quines són les neces-
sitats energètiques imprescindibles per a 
garantir una bona producció i servei. Es 
pot treballar amb comoditat sense mal-
gastar energia. 
Busqueu quins punts de subministra-
ment no s’utilitzen de la manera més 
eficient i quina seria la millor solució. 
La millora d’hàbits de consum acon-
segueix estalviar entre un 10% i un 
20% d’energia. Menys diners i menys 
emissions.



5. VIGILA QUE LES 
INSTAL·LACIONS ESTIGUEN  
BEN AÏLLADES
És important saber si el local té pèrdues 
de calor/fred perquè no està ben aïllat. 
Comprova quina certificació energètica te-
nen les instal·lacions i sol·licita la despesa 
energètica per a climatitzar-les. 
Descobreix quines solucions són les més 
apropiades per a guanyar en aïllament 
(obres, substitució de portes i/o finestres, 
parcel·lament d’espais…). És molt impor-
tant i determina en gran mesura el consum 
energètic.

 6. PENSA SI ES POT REDUIR 
LA GENERACIÓ DE DEIXALLES 
I RESIDUS
Sobremparquetats, magatzematge 
ineficient, recipients d’un únic ús, control 
d’estocs, caducitats, zones d’acumulació 
de brutícia, zones de difícil accés per a 
netejar… 
De nou, implica els teus companys i 
companyes, segurament han identificat 
problemes i han pensat solucions. 
Una vegada més, es generaran estalvis i 
s’evitaran impactes al medi ambient.

7. APOSTA PER PROPOSAR  
PROVEÏDORS LOCALS
La proximitat als proveïdors és garantia 
de bon servei. A més es redueix la petjada 
ecològica del transport de mercaderies i 
s’activa l’economia del teu entorn.

8. PENSA EN MANERA CIRCULAR
L’economia circular és una idea “redona” 
per a millorar la productivitat i sostenibili-
tat de les empreses, repensant el disseny 
i la manera de produir els béns i serveis, 
buscant generar pocs residus i allargant la 
vida útil del producte. 
És possible buscar matèries primeres 
secundàries que siguen útils en el procés 
productiu, inclosa la recuperació de calor 
residual. En aliança amb altres empreses, 
es pot rendibilitzar els residus (vendre’ls) o 
almenys, abaratir la seua gestió.

9. ESTUDIA POSSIBLES ALIAN-
CES AMB ALTRES EMPRESES 
PER A COMPARTIR RECURSOS
En zones industrials és freqüent la duplici-
tat de serveis que donen resposta a les ne-
cessitats de cada empresa, quan aquestes 
necessitats són comunes. I si comencem 
a pensar en “manera” col·laboració i no 
competència? 

Compartir recursos, maquinàries, transport 
de béns i personal, serveis a treballadors… i 
ara també… energia. 
Pensar en inversions conjuntes és proba-
ble que faça possible alguns projectes que 
no podria escometre l’empresa per compte 
propi.



10. PROPOSA L’ÚS D’ENERGIES 
RENOVABLES
L’autoconsum energètic pot ser una mesu-
ra que genere estalvi. Produir energia en les 
instal·lacions de la teua empresa o compar-
tir-la amb unes altres que siguen pròximes 
és una solució beneficiosa per a la seua 
economia i per al planeta. 

I a més…

11. PRESUMEIX DE TOT EL  
QUE ANEU ACONSEGUINT
Reduir les necessitats energètiques, de l’empresa, guanyar en efi-
ciència, millorar les condicions de producció, activar l’economia local 
i produir energia neta no contaminant… Sens dubte, són accions im-
portants que pots aconseguir negociant amb la teua empresa perquè 
siga més sostenible. 

Llueix-te amb els teus assoliments! 



EINES SINDICALS 
PER A l’ACCIÓ 
Amb la nostra acció sindical podem avançar en la transició energè-
tica de les empreses i aconseguir que les nostres ocupacions siguen 
més verdes. 

Les vies de participació sindical són: 

La negociació col·lectiva, mitjançant la incorporació de clàusules de 
medi ambient i fins i tot la figura del delegat de medi ambient. 

Els comités d’empresa, si així està pactat en el conveni col·lectiu 

Els comités de seguretat i salut, si els delegats de prevenció assu-
meixen les competències 

Les comissions de medi ambient creades en l’empresa per al compli-
ment dels sistemes de gestió ambiental voluntaris 

Com a actors dels sectors productius tenim la responsabilitat de parti-
cipar proposant millores mediambientals en les empreses. 
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