
GESTIÓ ENERGÈTICA A L’EMPRESA 

Reducció de costos, augment de beneficis  

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest 

El projecte ENFO-CO2, promogut per l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, 

és un dels 40 projectes de tot l'Estat Espanyol seleccionat dins la convocatòria 

de Projectes Clima del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambi-

ente (MAGRAMA).  

La signatura del contracte de compra d'emissions de carboni es va dur a terme 

el passat dilluns 11 de febrer a la seu del MAGRAMA entre el Fons de Carboni 

per una economia Sostenible (FES-CO2) i l'Associació Leader Ripollès Ges 

Bisaura. L’acte començà a les 11h del matí amb la signatura dels contractes i, 

a les 12.30h, es va fer la presentació pública dels 40 projectes clima per part 

del Ministre d’Agricultura Miguel Arias Cañete.  

Proyecto Clima: Cobrar per deixar d’emetre CO2 

Núm. 1—  Febrer de 2013 

Energia i Turisme. Autodiagnosis en establiments turístics  

Aquest projecte desenvolupat per l’Associació Leader, i que compta amb el 

suport del Consorci Ripollès Desenvolupament, està emmarcat dins la convoca-

tòria de projectes “Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic a l’Euroregió Pirineus 

Mediterrània 2011: accions turisme”.  

El seu principal objectiu és obtenir una eina senzilla i fiable per tal que els 

establiments turístics puguin realitzar la seva pròpia diagnosi energètica. 

El projecte finalitza el 31 de desembre de 2013, tot i que l’eina es testarà en 6 

o 8 establiments del Ripollès—Vall del Ges Orís i Bisaura per avaluar-ne el funci-

onament. 

Si té alguna pregunta, comentari o no desitja rebre més el present butlletí, enviï un correu a 

consorci@ripollesdesenvolupament.com o truqui al 972704499  

 

Aquest butlletí està inclòs al projecte “RENOWA’TT”. Empresa, Energia i  Forest. Aquest projecte està subvencionat pel SOC i e l Fons Social 

Eurpeu, d’acord abm el programa d’ajuts a Projectes Innovadors i  Experimentals, regulat per l’Ordre EMO7312/2012.  

 

Més detalls 

Més detalls 

Actualment totes les empreses porten la comptabilitat econòmica de les seves 

empreses per tal de poder detectar incidències en el seu funcionament. 

Però, per què dur una comptabilitat econòmica i no energètica? Tot i que en 

moltes ocasions pot semblar una tasca molt feixuga existeixen programaris 

senzills per tal de realitzar aquesta tasca. 

Aquesta comptabilitat ens permet controlar els consums dels diferents submi-

nistraments energètics i detectar-ne possibles alteracions i trobar errors en la 

facturació dels subministraments. 

Si a part de comptabilitzar les factures també es fa un control in-time del 

consum amb aparells de fàcil instal·lació, l’estalvi serà molt més elevat, i 

alhora estalviarem kWh, fent que la nostra empresa sigui més sostenible.  

La Comptabilitat Energètica com a eina d’estalvi  

Més detalls sobre comptabilitat 

Més informació sobre control in-time aquí i aquí 

El Projecte Biomassa pel Clima de la 

Diputació de Girona—Llegir més 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente obre la convocatòria 

2013 dels Proyectos Clima—Llegir més 

La UVIC oferirà un Postgrau en Economia 

Verda a partir del proper setembre—

Llegir més 

UVic, Ajuntament de Vic i Diputació de 

Barcelona impulsen l’Institut Català de 

l’Economia Verda—Llegir més 

Curs Gestió Forestal Sostenible. 75% 

descompte. Places Limitades—Llegir més 

Més notícies destacades 

Pàgines destacades 

 

Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2010-

2020—Llegir més 

Mapa de mesures per a l'estalvi i l'eficièn-

cia energètica—Llegir més 

Clúster d'Eficiència Energètica de Catalu-

nya - Llegir més 

Ajuntament impulsa—Llegir més 

Cercador d’empreses del sector de la 

biomassa—Llegir més 

Projectes singulars a la indústria—Llegir 

més 

Com afecta la liberalització del mercat 

elèctric a les persones consumidores?—

Llegir més 

Formació per la sostenibilitat—Llegir més 

Directori empreses d’energies renovables 

(IDAE)—Llegir més 

Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 

2011-2020 (IDAE)—Llegir més 

 

La petjada de carboni 

La Petjada de carboni és la mesura del total d’emissions de Gasos d’Efecte 

Hivernacle causats directament o indirecta per una organització, esdeveniment, 

producte o persona. 

Des de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura s’està treballant en un projecte 

de cooperació estatal on es pretén crear una eina de càlcul 

de petjada de carboni en diferents productes agroalimentaris 

i, així, donar-los un valor afegit. 

Alhora, ha treballat en l’adequació d’una eina molt senzilla 

per avaluar la petjada de carboni en microempreses. 

Més detalls 

http://www.ripollesgesbisaura.org/?p=1270
http://www.eureners.com/huella-de-carbono/
http://aplicacions.icaen.cat/cicaen/
http://www.efergy.eu/index.php/es/
http://www.cliensol.es/envir.html
http://www.ddgi.cat/web/noticia.seam;jsessionid=79ef3e75b4b1c0289faf76450b37?noticiaId=2449&cid=255225
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/fondo-carbono/
http://www.uvic.cat/postgrau-economia-verda
http://news.uvic.cat/2013/02/15/el-president-d%E2%80%99agbar-a-la-presentacio-de-l%E2%80%99institut-catala-de-l%E2%80%99economia-verda/
http://www.ripollesgesbisaura.org/?page_id=1281
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=4e2bad73a2ba6310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4e2bad73a2ba6310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://aplicacions.icaen.cat/mapamesures/
http://www.clustereficiencia.org/
http://www.ajuntamentimpulsa.cat
http://aplicacions.icaen.cat/biomassa/
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.22da170691e506ffc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=d60b4ab316d00310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d60b4ab316d00310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.22da170691e506ffc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=d60b4ab316d00310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d60b4ab316d00310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/03_Premsa/Noticies/arxius/2010_liberalitzacio_merca_electric.pdf
http://www.eco-union.org/formacion/index.php/es/oferta-formativa.html
http://www.idae.es/index.php/mod.empresas/mem.fbusquedaEmpresas/relmenu.364
http://idae.electura.es/publicacion/342/plan_ahorro_eficiencia_energ%EF%BF%BDtica_2011-2020_2%EF%BF%BD_plan_acci%EF%BF%BDn_nacional_eficiencia_energ%EF%BF%BDtica_espa%EF%BF%BDa
http://www.ripollesgesbisaura.org/?page_id=933

