Servei Gestió i subministraments

Servei que ofereix material i eines per gestionar la vostra entitat i estalviar en els subministraments.

Serveis que s’ofereixen
Treballs de Beneﬁci de la comunitat (TBC) – acord
amb departament de Justícia
Servei gratüit Possibilitat d’incorporar persones, provinents del Departament de Justícia, que tenen
causes penals pendents i que han de complir treballs en beneﬁci de la comunitat per un període de

temps concret. La Federació d’Ateneus de Catalunya té un conveni amb el Departament de Justícia per
proporcionar activitats adequades per a l’execució de la mesura de prestacions en beneﬁci de la
comunitat i la pena de treballs en beneﬁci de la comunitat.

Carnets de soci
Servei amb cost Elaboració dels carnets de socis de les entitats, personalitzats amb el logo de la FAC. El
nou servei d’impressió de carnets permet tenir un disseny personalitzat. El carnet és de plàstic dur, pot
tenir banda magnètica o codi de barres, i s’imprimeix a quatre tintes, per davant i per darrera. Des de
la Federació d’Ateneus us farem un pressupost per a carnets de soci per a la vostra entitat, amb preus
especials per a totes les entitats federades. Les comandes han de ser de mínim 300 carnets.

Idonium – estalviar electricitat
Oferim a les entitats federades un servei de millora de costos elèctrics sense cap cost pel soci. Aquest
serveix s’ofereix amb Idonium Energy SL, una empresa proveïdora de tecnologia per l’eﬁciència per
consultors energètics i comercialitzadores elèctriques. Per algunes associacions, s’encarrega de
preparar licitacions de compra d’energia agrupada buscant el millor preu possible pel soci. Aquesta
direcció tècnica gestionarà El Grup d’Energia, defensarà els interessos energètics del col·lectiu, i
garanteix que tots els socis puguin tenir una atenció i especialitzada i molt propera al seu abast.

Qui ho pot sol.licitar?
La participació en el grup de compra d’energia és oberta a totes les entitats federades.

Com funciona?
El cost de l’electricitat és una de les despeses més importants per les entitats. La millor manera de
reduir la factura elèctrica és a través de la compra agregada: un grup d’empreses consumidores amb
capacitat de negociar les millors condicions. L’experiència d’Idonium ha demostrat que les empreses
que s’adhereixen a un grup de compra han pogut comprovar com la factura elèctrica es reduïa de
manera signiﬁcativa.
A l’hora de comprar l’energia és del tot determinant tenir capacitat de negociar per obtenir els millors
preus de mercat. Entre tots, sumant la capacitat de consum d’uns i altres, s’obtenen les millors
condicions. Per això, demanem que les entitats que vulguin formar part del grup de compra d’energia
es posin en contacte amb nosaltres, enviant-nos una copia de l’última factura de la llum per recollir les
dades necessàries per la tramitació. En tot cas, el preu de sortida màxim que es marcarà a la licitació
serà sempre el millor preu que qualsevol dels socis tingui o hagi aconseguit en una oferta individual.
D’aquesta manera garantirem el millor preu pel conjunt dels socis.
Licitació per trobar el millor preu d’electricitat pels ateneus de la FAC: El mes d’abril de 2021
es llança una licitació amb preu ﬁx i/o indexat a la que es convida a un mínim de 20
comercialitzadores per tal que donin el seu millor preu. Es crearà una taula de contractació i
s’obriran les ofertes rebudes. La millor oferta serà la guanyadora. Ens encarregarem de
coordinar la contractació amb el soci/sòcia, que signarà el contracte electrònicament. Un
cop signat el contracte, realitzarem un estudi de potències i consums. El soci/sòcia rebrà un
full pdf amb la revisió de tipus de tarifa i potències contractades per ajustar-les al màxim a

les seves necessitats.
Com millorar el preu de l’electricitat abans de la licitació?: El soci/sòcia que vulgui, enviant
una factura actual de la llum, rebrà una proposta de canvi de comercialitzadora indicant el
preu ofert i l’estalvi anual esperat respecte les condicions que tingui actualment. És un full
pdf que compara tots els costos de la proposta amb els preus actuals (energia i potència).
Un cop el soci/sòcia decideixi contractar-ho, la comercialitzadora li remetrà el contracte per
fer signatura digital.

Només és un servei de millora de preu?
Gràcies al Grup d’Energia disposeu d’un gestor de l’electricitat, que us ajudarà a resoldre tots els
dubtes sobre el llenguatge de la vostra factura d’electricitat i tots els socis/sòcies del grup de compra
disposaran de l’assessorament de l’empresa en la revisió de les seves condicions contractuals, així com
en l’optimització dels seus contractes.

Què he de fer per inscriure’m, si ja sóc soci de la FAC?
El soci/sòcia ha d’enviar a Idonium una còpia de l´última factura de la llum per recollir les dades
necessàries per la tramitació conﬁrmant si vol format del grup de compra agregada amb inici de
subministrament 1 de Juliol del 2021.

Com puc millorar el meu preu actual abans de l’1 de
juliol?
Amb la factura rebuda, Idonium presentarà a cada entitat que ho vulgui una proposta de millora de
costos de la seva factura i gestionarà el canvi de comercialitzadora establint que el venciment serà
necessàriament la data d’inici del contracte de compra agregada 1 de Juliol de 2021.
Si voleu formar part d’aquest servei podeu posar-vos en contacte escrivint a comercial@idonium.com
amb còpia a ateneus@ateneus.cat. Podeu consultar la informació completa a Gestió Interna del catàleg
de Serveis de la web de la FAC.

Material COVID
Servei amb cost A la FAC podeu comprar material per
poder combatre el Coronavirus a les vostres entitats.
GEL HIDROALCOHÒLIC
Gel de mans, higienitzant i antibactèries.
Preus:
Garrafa 5L: 14 € (IVA inclòs)
Dosiﬁcadors 500 ml: 3,60 € (IVA inclòs)
DESINFECTANT VIRUCIDA – BACTERICIDA

Producte per desinfectar superfícies i teixits.
Útil per a butaques, cadires, manetes de portes, taules i tota mena de superfícies
Preus:
Pulveritzador 1 litre: 4,00 € (IVA inclòs)
Garrafa 5L: 22,50 € (IVA inclòs)
Cal afegir les despeses d’enviament. El lliurament es podrà fer segons existències.

Qui dóna el servei?

Federació d’Ateneus de Catalunya
ateneus@ateneus.cat
932688130

