
PLA D’ACCIÓ
B+S

Emelcat sccl



1. Dades de l’organització

Nom: EMELCAT sccl

Breu descripcio� : Empresa cooperativa que té per objectiu promoure i desenvolupar l’emmagatzematge
elèctric per afavoris la transició energética cap a un model més sostenible social i 
ambientalment

Dades de contacte Oficines: Avinguda Diagonal 50 bis. Barcelona 08019

636 624 263

Direccio.tecnica@emelcat.cat

Emelcat.cat

Data de la signatura del Compromí�s Ciutada�  per la Sostenibilitat 
2012-2022:

09/04/2018

2. Dades del Pla d’Acció

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Accio� :

Tant socis de la cooperativa com treballadors estem conscienciats de la necessitat d’un canvi en el model 
energètic actual cap a una transició energètica més justa, sostenible social i ambientalment. Així com 
disminuir tot el possible els residus i malbaratament de recursos. Tots els treballadors i socis de la 
cooperativa es responsabilitzen en el seu àmbit a desenvolupar. I de fet l’objectiu de la cooperativa està 
lligat a la transició energètica així com les nostres activitat. Així doncs les accions programades venen ja 
de l’arrel del nostre pla de treball general que parteix de les necessitats energètiques de la societat.  

Data de publicacio�  del Pla d’Accio� : Dimecres 30 / juny / 2021

Vige�ncia del Pla d’Accio� : Anual

Pla o plans d’accio�  anteriors:

3. Objectiu del Pla d’Acció

Punt de partida del Pla d’Accio� :

El llegir el «compromís ciutadà per la sostenibilitat» ens hem adonat que, malgrat tots els treballadors i 
socis de la cooperativa ja tenim una especial sensibilitat amb aquests temes( és inherent entre els 
integrants de la cooperativa), valorem que podem aportar dins i fora de l’àmbit laboral i transcendir cap 
a tercer aquestes bases de conscienciació. Les bases de la cooperativa són de les fomentar un consum 
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més conscient de l’energia. Evitar el malbaratament elèctric promovent l’auto-generació i 
l’emmagatzematge. 

Propo� sit principal del Pla d’Accio� :

Difondre temes de sostenibilitat, principalment relacionats amb les energies renovables. 

Difondre les possibilitats de les energies renovables i la seva implantació en comunitats energètiques 
com a eina per aconseguir una transició energètica cap a un model més sostenible i just.

Difondre l’autogestió energètica i autonomia energètica de grup.

4. Descripció de les actuacions

1.Nom de l’actuació: Energèticament sobirà!  

Objectius d’aquesta
actuacio� :

Difondre els beneficis pel planeta i per 
a les persones del consum d’energia de 
forma sostenible i auto-produïda.

Sensibilitzar i conscienciar de conceptes
com: transició energètica, energia 
renovable, emmagatzematge d’energia,
gestió energètica,... posant èmfasi en el
potencial de transformació social 
d’aquestes formes de generació 
renovable.

Lluitar contra prejudicis existents que 
dificulten la transició energètica.

Breu descripcio� : Es farà una campanya de difusió mitjançant les xarxes socials sobre conceptes 
essencials en temes de sostenibilitat, energia renovables, eficiència, etc.

Es participarà en conferències i col·loquis sobre aquests temes.

A més dels temes tècnics es destacarà l’oportunitat que representa la transició 
energètica com a eina de transformació social cap a un sistema elèctric més 
equitatiu. Un punt important per a Emelcat és la promoció de les bondats de 
l’emmagatzematge com a eina per a millorar la sobirania energètica.

Durant la  campanya de Nadal es realitzarà un vídeo recolzant l’acció d’aquesta 
actuació.

Me�s informacio�  
(enllaç):

www.emelcat.cat
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Beneficis esperats: ☐x  Ambientals
☐X      Socials
☐x   Econo� mics

Tipus d’actuacio� :
de millora

Quines lí�nies d’accio�  del Compromí�s Ciutada�  per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuacio� ?

4-5, 4-6, 4-9, 5-3, 7-10, 9-1 i 10-4

Persona o a� rea responsable: Àrea d’innovació i gestió

Calendari d’execucio�  previst: Durant el 2021

Recursos humans i/o econo� mics: Els propis treballadors

Observacions:

Indicador/s:

Es farà seguiment de la repercussió a les xarxes de la campanya.

2.Nom de l’actuació: Comunitat energètica. 

Objectius d’aquesta
actuacio� :

Fomentar el coneixement de la figura 
de la comunitats energètica i la creació 
de comunitats energètiques a la ciutat 
de Barcelona. Promocionar la 
cooperació, la participació ciutadana i  
la responsabilitat socials.

Treballar en xarxa entre diverses 
cooperatives.

Breu descripcio� : Fer un estudi per tal de fomentar la creació de comunitats energètiques. Mitjançant
assemblees i comunicació personal per tal  que una comunitat de veïns(edifici, barri
o poble) s’organitzin per tal de  dur a terme un projecte de generació d’energia 
col·lectiu. 

Me�s informacio�  www.emelcat.cat
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(enllaç):

Beneficis esperats: x☐Ambientals
x☐ Socials
x☐ Econo� mics

Tipus d’actuacio� :
de millora

Quines lí�nies d’accio�  del Compromí�s Ciutada�  per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuacio� ?

 4-3, 4-5, 4-6, 4-10, 6-2, 6-3, 6-6, 6-8, 8-4, 9-5, 9-9, 10-4
Referencieu a quina o quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat va associada 
l’actuació. Indiqueu només els números.

Persona o a� rea responsable: La cooperativa 

Calendari d’execucio�  previst: Durant el 2021 

Recursos humans i/o econo� mics: Els treballadors i acords amb altres entitats.

Observacions:

Indicador/s:

El nombre d'assistents a les reunions informatives prèvies a la possible creació de la Comunitat 
energètica. 

3.Nom de l’actuació: Reducció de la petjada ecològica i conciliació familiar.

Objectius d’aquesta
actuacio� :

Facilitar el teletreball per tal de 
disminuir els desplaçaments i també 
millorar les possibilitats de conciliació 
familiar pels membres d’Emelcat.

Conscienciar de les possibilitats de les 
tecnologies i les xarxes per tal de dur a 
terme les activitats laborals.

Breu descripcio� : Es facilitarà l’accés i la formació a eines que permetin als membres d’Emelcat el 
teletreball i la realització de tasques administratives en línia. Per exemple, 
reunions remotes, l’ús de signatures digitals, creació i compartició de documents 
en remot,etc...

Es flexibilitzaran els horaris per a la conciliació familiar i també per poder participar
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en formacions.

Me�s informacio�  
(enllaç):

Beneficis esperats: x☐Ambientals
x☐ Socials
x☐ Econo� mics

Tipus d’actuacio� :
de millora

Quines lí�nies d’accio�  del Compromí�s Ciutada�  per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuacio� ?

 4-5, 4-8, 6-7, 7-1 i 7-7

Persona o a� rea responsable: La cooperativa

Calendari d’execucio�  previst: Durant el 2021 

Recursos humans i/o econo� mics: Els treballadors.

Indicador/s:

Es farà una enquesta inicial per conèixer els nivells de satisfacció dels membres d’Emelcat pel que fa a 
flexibilitat i conciliació. A final d’any se’n farà una altra per a avaluar l’èxit de les mesures.
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5. Avaluació

Indicadors de seguiment:

Actuació Indicador
Valor actual
Data:Jun-21

Valor esperat al
cap d’un any:

Valor assolit
Data 1r any:Jun-

22

Valor assolit
Data 2n

any:Jun-23

Difondre  els  beneficis  pel  planeta  del
consum d’energia  de forma conscient i
sostenible.
Sensibilitzar i conscienciar de conceptes 
com: transició energètica, energia 
renovable, emmagatzematge 
d’energia...

Seguiment a les xarxes. 
No comença de 
forma 
comptabilitzada.

45% de seguidors.
A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys.

Fomentar  la  creació  de  comunitats
energètiques.  Cooperació,  participació
ciutadana i responsabilitats socials.
Treball en xarxa entre diverses 
organitzacions

Actes de reunions en les que 
es promogui la creació de 
comunitats energètiques 

3 actes.
Ja fets durant l’any 
2021.

Per sobre de 6 
actes .

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys.

Reducció de la petjada ecològica i 
conciliació familiar

Enquesta final d’any sobre 
satisfacció amb els nivells de 
flexibilitat i conciliació 

No començat.

Assolir un nivell 
de satisfaccio�  per 
sobre de l’assolit a
la primera 
enquesta..

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any.

A emplenar quan
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys.
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6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

Objectius i línies d’accio�  del  Compromí�s Ciutada�  per la Sostenibilitat relacionades amb les
actuacions del Pla d’Accio� :

Objectiu Línies d’acció

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10

7. Col·laboracions i treball en xarxa

Actualment tenim acords de col·laboració amb SEBA, amb qui estem desenvolupant l’Impuls Solar 
Barcelonès (compra col·lectiva de sistemes d’autoconsum impulsada pels grups local de SomEnergia al 
Barcelonès.

També tenim un acord amb la cooperativa d’habitatges Sagrat Cor i estem promocionant una comunitat 
energètica en un dels seus habitatges. 

Col·laborem amb Coopolis per la proposició del cooperativisme a Barcelona. També amb la Taula eix Pere 
IV.

Som cooperativa participant a Batec, el pol cooperatiu per a la Transició Energètica de Barcelona.

Som de la Federació de cooperatives de treball, on s’ha creat un grup de treball sobre comunitats 
energètiques. 

I membres actius del grup de treball sobre energies renovables del col·legi d’enginyers industrials de 
Catalunya. 
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I som membres del consell de secció de Catalunya de la coop57 per al finançament ètic.
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