Nº 25 - Març de 2017

RENOWA'TT
Empresa i Energia

NOVA CONVOCATÒRIA CLIMA 2017
El passat 15 de març es va obrir la sisena convocatòria dels Projectes Clima per presentar iniciatives de reducció d’emissions de
CO2 en els sectors difusos. El termini per presentar els projectes
finalitza el 15 de maig d’aquest mateix any.
Així, el projecte Clima BM-CAT de reducció d’emissions en calderes de biomassa públiques o privades instal·lades a Catalunya, obre un nou període de sol·licituds per tal d’incrementar el
nombre de calderes incorporades en l’anterior període 2016. Les
calderes elegibles són les instal·lades entre l’1 d’abril de 2016
i el 31 de desembre de 2018. L’objectiu d’aquesta nova convocatòria és arribar a les 70.404 tn de CO2 que es deixaran d’emetre a l’atmosfera, contribuint a desenvolupar un model energètic
baix en carboni.
A través dels Fons de Carboni per una Economia Sostenible
(FES-CO2) es paguen 9,7 euros per tona de CO2 que no s’ha
emès en comparació amb les emissions de la caldera d’origen.
A més, acollir-se al projecte suposa rebre un seguiment gratuït
dels consums de biomassa fins a 31 de desembre de 2023 i una
verificació anual de les emissions de la caldera de biomassa.
Per poder acollir-s’hi cal posar-se en contacte amb l’Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura a través del correu electrònic
infoe@ripollesgesbisaura.org. Per més informació, http://www.
ripollesgesbisaura.org/clima/.

El Parlament inicia el
debat sobre el Pacte
Nacional per a la
Transició Energètica
La proposta del Govern parteix de la
voluntat de convertir l’accés a l’energia en un dret fonamental per als
ciutadans, de garantir el subministrament i d’esdevenir una eina en la
lluita contra el canvi climàtic. Amb
aquestes premisses, es planteja
la necessitat d’avançar cap a un
model amb menys dependència
de l’exterior, amb una generació
més neta, més descentralitzada
i que aprofiti els recursos renovables autòctons, que tingui menys
externalitats, que permeti un mercat més competitiu i que generi
ocupació qualificada i vinculada
al territori. Amb aquest objectiu, el
document planteja set eixos d’actuació: Garantir el dret fonamental d’accés a l’energia, Garantir
l’abastiment energètic de Catalunya, Assolir el màxim nivell d’estalvi
i eficiència energètica, Maximitzar
la utilització de les fonts d’energia
renovables autòctones, Fomentar
la recerca i innovació energètica,
Democratització de l’energia i participació de la societat, i Exercir les
competències plenens en el marc
de la UE.

Altres notícies...
• “La biomassa hauria de ser la
segona energia renovable de
Catalunya pel 2020” - Entrevista a
Ferran Garrigosa
• Eines per al càlcul d’emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle
(GEH)
• Projecte CONECT-e: compartint
el coneixement ecològic tradicional
• Obertes diferents convocatòries
de la Fundación biodiversidad

Vols que
t’assessorem?
Truca’ns!
972704499

• V Edición de los premios a la
mejor práctica en movilidad
sostenible
• Et sumes a la xarxa contra la
pobresa energètica?
• Electricity Map
• Formació gratuïta sobre paisatge
urbà amb el projecte PROGRESS
• Formació gratuïta sobre paisatge
urbà amb
• Un metabolisme perillós: remeis
de futur contra l’augment del CO2?

Si té alguna pregunta, comentari o no desitja rebre més el present butlletí, enviï un correu a consorci@ripollesdesenvolupament.com o truqui al 972704499

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya en el marc dels
Programes de suport al desenvolupament local.

