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9:00 Acreditació

9:15 Benvinguda. Sr. Alfredo Gutiérrez. Director General d’ATLL

PONÈNCIES TÈCNIQUES  

9:30 Perspectiva energètica del Cicle de vida dels productes i serveis 
Sr. Pablo Chamorro. Director d’Ecomundis i promotor d’Acción Sostenible®

9:50
Situació, objectius, eines i ajuts per a una eficiència energètica a l’empresa 
Sra. Mariona Coll. Cap d’Unitat d’Indústria.
Institut Català d’Energia. Generalitat de Catalunya

10:20 Auditories i Sistemes de gestió energètica (UNE-EN 16247 i ISO 50001:2011) 
Sr. David Beltran. AENOR Catalunya

10:50 Torn de preguntes 

 11:00 Refrigeri de 11:00h. a 11:30h. 

 BENCHMARKING. BONES PRÀCTIQUES D’ACCIÓ SOSTENIBLE

 11:30 ATLL Concessionària de la Generalitat. Sr. Ricard Alcaraz. Cap de Prevenció i Medi Ambient
Acció sostenible a ATLL.

 11:50 CIRCUTOR. Sr. Jonathan Azañón. Responsable de Mercats. 
Eines d’eficiència, mesura i control de l’energia.

 12:05 ACCIONA GREEN.  Sr. Daniel Bermejo. Delegat Comercial a Catalunya.
Subministre i comercialització d’energia renovable.

 12:20 Torn de preguntes. Breu resum i agraïments

 12:30 Cloenda. Sr. Salvador Samitier. Cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

 12:45 Visita en grup a la Planta Dessalinitzadora ITAM Llobregat · 14:00h. 
RENAULT. EXPOSICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS Programa
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https://ecomundis.com/opinion/jase_atll/


l Coneixem l’empremta energètica del cicle de vida 
dels nostres productes i serveis? 

l Quines eines, opcions i ajuts disposem per a 
treballar amb èxit amb aquests objectius?

l Com ens poden ajudar les auditories i la gestió 
energètica?

L’entrada en aplicació de l’Acord de París Cop21, els objectius de la Unió Europea en matèria de reducció de les emissions de 
CO

2
 en un 40% per l’any 2030 respecte de l’etapa preindustrial, l’actualització de la norma ISO 14001:2015, amb la incorporació 

de la perspectiva del cicle de vida dels productes i l’augment del cost de l’energia no renovable, fa que les organitzacions 
emprenguem un camí decidit  en matèria d’eficiència energètica i d’implementació o compra d’energies renovables.

La perspectiva del Cicle de vida i l’Eficiència 
Energètica en la lluita contra el canvi climàtic 

€

Amb aquestes incògnites us convidem a les segones 
Jornades d’Acció Sostenible a l’Empresa, organitzades 
per Ecomundis i ATLL amb la col·laboració d’AENOR,  
l’Institut Català d’Energia (Generalitat de Catalunya), 
CIRCUTOR, ACCIONA GREEN i l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic. ISO 50001:2011
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Ecomundis presenta l’any 2016 la 
Comunitat Acción Sostenible@. 

Una xarxa de benchmarking 
col·laboratiu, oberta a tota empresa 
a títol corporatiu i individual d’aquells 
càrrecs directius i personal que 
desitgin accedir a conferències, 
seminaris i activitats de networking. 

Vallivana Buenaventura.

Tel. 93 7777 623
Coordinadora d’Acción Sostenible®

info@accionsostenible.org

 La xarxa Acción Sostenible® és la primera comunitat 
no associativa d’empreses que col·laborem lliurement 

en projectes i accions per al desenvolupament 
d’un nou paradigma de negoci basat en el progrés 

econòmic i el desenvolupament sostenible.

La propera activitat pot comptar ja amb la proposta o 
projecte de col·laboració de la teva empresa. 

www.ecomundis.com/as

Totes les accions dutes a terme es proposen,  
planifiquen, executen i financen per les mateixes 

empreses participants que s’hagin involucrat en cada 
projecte de la comunitat Acción Sostenible®.

Sostenible®

 Conferencias 
 Networking

Seminarios
Proyectos

CORPORATE SUSTAINABILITY

NETWORK
everything
is connected in 
our business

https://www.ecomundis.com/as

