GESTIÓ ENERGÈTICA A L’EMPRESA
Reducció de costos, augment de beneficis

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest
Núm. 5 — Oct ubr e de 2013

Es publiquen al BOE les bases reguladores i la convocatòria de
les ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis
Per tal de promoure actuacions integrals que afavoreixin la millora de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables , el Ministeri d'Indústria, Energia i
Turisme posa en marxa un programa específic d'ajudes i finançament, dotat
amb 125 milions d'euros .
Les actuacions hauran d'enquadrar en una o més de les tipologies :






Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica → s'ajudarà sota la
modalitat combinada de lliurament dinerari sense contraprestació i préstec
reemborsable
Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i
d'il·luminació → s'ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable
Substitució d'energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques
→s'ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable
Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica a les instal·lacions
tèrmiques → s'ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable .

Els préstecs reemborsables tindran les condicions següents:




Tipus d'interès: Euribor + 0,0%
Termini màxim d'amortització dels préstecs : 12 anys (inclòs un període de
carència opcional d'1 any )
Garanties : aval o contracte d'assegurança de caució per import del 20% de la
quantia del préstec .

Podran ser beneficiaris de les ajudes d'aquest Programa :





les persones físiques i jurídiques propietàries d'edificis d'ús hoteler i habitatge).
les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, constituïdes
conforme al que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.
els propietaris d'habitatges unifamiliars o els propietaris únics edificis d'habitatges que reuneixin els requisits que estableix l'
article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal .
les empreses de serveis energètics .

Les actuacions objecte d'ajut han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, 1 lletra en l'escala
d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any ), pel que fa a la qualificació energètica inicial de l'edifici.
Més informació— Resolució publicada al BOE

Més notícies destacades
Preguntes freqüents sobre certificació
energètica — Llegir més
Premis en excel·lència energètica—Llegir
més

Catalunya ja ha emès més de 100.000
certificats energètics—Llegir més
A partir del 30 d’octubre, nou pla PIVE-4
—Llegir més
jornades Paisatge + Alimentació + Creativitat + Identitat—Llegir més
La contaminació de l'aire passa de considerar-se perjudicial a cancerígena —
Llegir més

I Concurs de fotografia rural —Llegir més
Participa a la 3a Fira de Biomassa Forestal de Catalunya– Llegir més
Congrés d’Energia de Catalunya—Llegir
més

Expoelèctric Fórmula-e 2013 EVS27Llegir més

Inaugurada la xarxa de calor de Ribes—
Llegir més

La petjada de carboni catalana es redueix
un 16% en comparació a 2011—Llegir

Recta final dels cursos del projecte RENOWA’TT
A finals d’octubre ha tingut lloc la segona i última sessió del curs de Gestió
Energètica a l’Empresa al Consorci Ripollès Desenvolupament. Una formació
molt especialitzada i adreçada a empreses interessades del territori amb l’ol’objectiu d’ensenyar a gestionar els consums energètics. Ha comptat amb la
participació de 9 persones i s’hi han tractat aspectes com la correcta comptabilitat energètica i els beneficis que aporta, la factura elèctrica, les auditories, la
ISO 50.001, l’edificació sostenible i les energies renovables.
Durant aquella setmana també es va tancar el curs de Gestió de paisatges,
pastures i boscos mitjançant la ramaderia que el Consorci està fent al Castell de
Montesquiu amb més d’una vintena de participants. La formació es va cloure el
dijous 31 d’octubre, a partir de les 9 del matí, amb una jornada oberta a tothom que s’inicià amb una xerrada sobre la ramaderia i els parcs naturals a
càrrec de Salvador Grau, cap del Servei de Planificació de l’entorn natural i
Ignasi Rodríguez, subdirector general de la Biodiversitat. Posteriorment hi va
haver una taula rodona moderada per Jordi Faus, coordinador del Consorci dels
Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR). En aquesta taula hi participaren
Joan Arola i Joan Casas, caps de les oficines comarcals d’Osona i el Ripolllès del
DAAM; Josep Sagués, president de l’ADF Catllar-Montgrony; representants de les
associacions de propietaris forestals de la Vall del Ges/Bisaura i de Camprodon i
de les associacions de ramaders d’equí, vacum i oví del Ripollès.

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.

més

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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