Implantació de projectes d’Economia Circular
OÎCOS ofereix un servei de consultoria i enginyeria ambiental aplicable a una àmplia tipologia d ’empreses que té com a
resultat un estalvi en consums energètics, d’aigua i de gestió de residus. De manera paral·lela es cercaran ajuts i finança ment destinats a facilitar l’execució, sota el concepte de l’Economia Circular.

VISIÓ

CONSCIÈNCIA

ACCIÓ

Ser conscient del potencial
de millora i estalvi. Control i

Acurada prediagnosi. Diag-

Actuar per millorar. Implan-

gestió de l’energia, l’aigua i els
residus. S’ofereixen un conjunt de
productes i solucions de baix cost
perquè el client sàpiga exactament quant gasta, en quin
moment i per quin motiu.

nosis d’oportunitats de millora. A
través de dades de consums
(mesures, estimacions del client o
factures) es duu a terme una
acurada prediagnosi de costos
ambientals del client, tot analitzant els vectors principals.

Resultat

Resultat

Resultat

Tarifa

Tarifa

• Anàlisis de costos.
• Detecció inicial de potenciali-

tats d’estalvi i millora.

• Presentació en forma de

fitxes, taules i gràfics.

Tarifa

Entre 360 i 950 € segons tamany
de l’empresa:
• 360 €
Menys de 5 treballadors
_________o 5 contractes
• 675 €
Entre 6 i 15 treballadors
_________o < 10 contractes
• 950 €
> 15 treballadors o > 10
_________contractes

• Dades

d’estalvi econòmic i
ambiental.
• Finançament possible. Inversions i pay-back.
• Entrega de document/informe.

Si s’observen potencialitats i es
desenvolupen, es farà pressupost
a mida.
Rang de preus orientatiu:
1.200 - 4.800 €

tació de solucions d’estalvi i millora. Per tal de millorar el comportament ambiental i la competitivitat
dels nostres clients, oferim tot
tipus de solucions d’enginyeria i
project management d’instal·lacions i equips.

Implantació de les solucions:
• Projecte executiu.
• Project management.
• Selecció de proveïdors d’instal·lacions i equips, etc.

Pressupost a mida en funció de les
oportunitats detectades.
Enginyeria, consultoria, direcció
d’obra, selecció de proveïdors,
etc., i fins a projectes “claus en
ma”.

Altres actuacions a realitzar en paral·lel:
Cerca i tramitació
d’ajuts i finançament
preferent.

Servei de gestoria i
d’assessoria comptable

Quadre de comandament: indicadors de
negoci + ambientals.

CONTACTES
BCN + CATCENTRAL
TGN
C/Berguedà 16 baixos
C/Carrió, num 31, entl 2a
43700 EL VENDRELL (Tarragona)
08242 MANRESA (Barcelona)
Tel: +34 977 660 654
Tel:+34 938 743 594
+34 696 002 746
+34 699 290 875
www.oicos.cat · ambiental@oicos.cat

Servei de marketing i
comunicació.

