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TENS DUBTES SOBRE LA NOVA FISCALITAT DELS AUTÒNOMS EN RÈGIM DE MÒDULS? EL GREMI T’AJUDA AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Estalvieu energia i diners sense perdre competitivitat

El Gremi se suma a la iniciativa de l’Any 
Internacional del Turisme sostenible a 
través de l’acord signat amb l’empresa 
d’enginyeria energètica JustaEnergia. 
L’objectiu és aconseguir els màxims es-
talvis energètics i econòmics als establi-
ments agremiats, sense que perdin con-
fort ni productivitat. A partir d’aquest 
acord, els agremiats podeu obtenir, 
de forma gratuïta, un informe sobre la 
vostra situació de contractació ener-
gètica. Aquesta informació us permetrà 
conèixer la vostra posició d’eficiència 
energètica respecte a negocis similars 
de la zona i prendre les decisions més 
convenients. Els estalvis que s’obtenen 
amb l’optimització de contractes són de 

Enquesta per analitzar la importància de l’impacte socioeconòmic del turisme a BCN
El Gremi dóna suport al projecte impulsat per 
Barcelona Oberta per analitzar la importàn-
cia i l’impacte socioeconòmic del turisme en 
el sector de la restauració i del comerç de 
la ciutat. Barcelona Oberta és la unió d’eixos 
comercials que comparteixen una visió del 
paper econòmic i social del comerç de proxi-

llarga durada i es noten des del minut 
zero.  Contra les pujades de preu, efi-
ciència. L’augment constant i imprevisi-
ble del preu de l’energia està comprome-
tent la competitivitat de molts negocis. 
La proposta del Gremi i JustaEnergia és 
assegurar-nos que no estem pagant un 
cèntim de més per culpa de condicions 
de contracte inadequades, i buscar solu-
cions tècniques d’eficiència energètica 
que s’adaptin a les nostres necessitats. 
Es tracta d’estalviar, sí, però consumint 
l’energia que calgui perquè el nostre 
establiment funcioni oferint el màxim 
confort. L’optimització de contractes és 
el primer pas del projecte Ajusta30 im-
pulsat per JustaEnergia per ajudar els 

negocis disposats a estalviar un 30% de 
la despesa energètica mentre consu-
meixen l’energia que necessiten. Un cop 
avaluades les possibilitats reals d’estalvi 
en costos energètics, es proposen mesu-
res sense inversió inicial o amb una mí-
nima aportació que es finança amb part 
dels estalvis obtinguts.

mitat. Les darreres setmanes s’han realitzat 
enquestes en diversos establiments de la ciu-
tat. En paral·lel, volem oferir als nostres agre-
miats l’oportunitat de participar en el projecte. 
Us convidem a omplir una breu enquesta de 
caràcter confidencial abans del 13 de febrer.  
La podeu trobar i respondre clicant aquí.FOTO: 20 MINUTOS

Per obtenir l’informe sobre la vostra 
situació de contractació energètica 

envieu, sense compromís, una 
factura de subministrament a

asesor@justaenergia.com o truqueu 
al 934 989 921
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