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Iniciat el procés de planificació conjunta de finques forestals
de la Vall de Camprodon
23 finques forestals, pertanyents a 13 socis de l’Associació de propietaris i
propietàries de finques rústiques de la Vall de Camprodon, s’han adherit al
procés de planificació forestal conjunta de la Vall de Camprodon. La superfície total sobre la que es treballarà és de 1.558,57ha.
La planificació conjunta permet avaluar les necessitats d’execució de millores
en infraestructures i de masses forestals, amb la finalitat d’optimitzar els
recursos i de facilitar la interacció entre finques i propietaris. Aquesta ordenació es realitzarà mitjançant la redacció d’un o més Plans Tècnics de Gestió i
Millora Forestal Conjunts, segons les normes d’ordenació que disposa el Centre de la Propietat Forestal. Els treballs a desenvolupar consisteixen en:






Recollida de documentació de les finques i estudi previ
Revisió de la delimitació de les finques sobre el terreny
Realització d’inventaris en les masses forestals
Realització de cartografia d’ordenació CONJUNTA de les finques
Planificació CONJUNTA d’actuacions de millora i d’aprofitaments (a 15
anys)

Els responsables de desenvolupar la planificació estan sorpresos amb l’èxit del projecte, ja que els resultats esperats consistien en la redacció i aprovació per part del CPF d’un o més instruments d’ordenació conjunta d’un mínim de 8 finques
diferents i una superfície ordenada esperada de l’ordre de les 600 hectàrees, i s’han hagut de tancar les inscripcions degut
a l’elevat nombre de finques que han sol·licitat la planificació.
Aquesta planificació s’està executant per part de GIR Enginyeria Agroambiental i està inclòs al projecte “RENOWA’TT”.
Empresa, Energia i Forest, subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeo, d’acord amb el programa d’ajuts a Projectes
Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO7312/2012.

Més notícies destacades

Preguntes freqüents sobre certificació
energètica — Llegir més
Segons premis de ciències Ambientals—
Llegir més

Actualització dels principals indicadors de
l'energia a Catalunya—Llegir més
"Tandem Marketplace" a Tarragona per
apropar empreses i entitats —Llegir més
El mercat de CO2 arriba a màxims les
dues darreres setmanes—Llegir més
Fira Expobioenergía, a Valladolid —Llegir
més

I Concurs de fotografia rural —Llegir més
IX Congrés d'Economia Agrària – Llegir
més

Publicat el Dossier Tècnic 62 de forestal
blog, dedicat a la BIOMASSA FORESTAL—Llegir més
Nº 181 de Cultura Energètica (ICAEN)
sobre estalvi i eficiència energètica en ens
públics - Llegir més
―No es podrà fer un canvi de model
energètic sense comptar amb el territori‖—Llegir més

Canvi de tarifes el mes d’agost de 2013 (Font. Som Energia)
El 3 d’agost ha entrat en vigor la nova estructura del preu de la factura elèctrica que ha aprovat el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
El Govern ha impulsat un canvi molt rellevant, ja que ha augmentat el pes de la
part fixa (potència) i ha reduït la part variable (consum). En conseqüència,
aquelles persones amb menys consum en sortiran més perjudicades ja que notaran un major increment del preu.
Aquesta orientació del Govern no afavoreix gens l’estalvi i l’eficiència energètica, ni tampoc l’autoconsum.
Paràgraf extret de l’Informe 14/2013 de la CNE sobre la propuesta de orden por
la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica: “Cabe señalar que,
el impacto de la modificación de la estructura de los peajes de acceso será
superior para aquellos consumidores con una baja utilización de la potencia
(consumo). [...]. Por el contrario, para utilizaciones muy altas de la potencia
contratada la propuesta de Orden implica reducciones de la facturación media
de acceso de hasta el 20%. El aumento de la facturación para los consumidores
medios acogidos a los peajes 2.0A, 2.0 DHA, 2.1A y 2.1 DHA sería de 6,7%, 4,3%,
3,4% y 3,5%, respectivamente.”
Més informació—SOM ENERGIA
Més informació—ANAE

Coneixes l’estat energètic de la teva empresa?
Dins el projecte RENOWA’TT, el Consorci Ripollès Desenvolupament ofereix un
servei d’assessorament energètic bàsic a 15 empreses de la comarca del Ripollès. És un servei que consta de la revisió de la comptabilitat energètica, una
senzilla diagnosi per avaluar l’estat de les instal·lacions i ser punt de partida en
cas de necessitat d'auditoria i un càlcul orientatiu de la petjada de carboni de
l’empresa. Si t’interessa, contacta amb nosaltres. Et donarem més informació i
veure’m si la teva empresa es pot acollir al servei.

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