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

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest
Núm. 6 — D e se mbr e de 2013

Ampliat el projecte RENOWA’TT fins a 31 de desembre de 2014

Més notícies destacades

A data 18 de desembre de 2014 el Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt
favorablement la continuació per una any més del projecte RENOWA’TT.
Empresa, Energia i Forest.

Obert el nou pla PIVE-4 —Llegir més

En aquesta anualitat, el projecte té un caire continuista, basat en els mateixos eixos i accions que en l’edició 2012-2013.

Mapa de Punts de recàrrega de vehicles a
Catalunya — Llegir més

Així el projecte s’estructurarà en els següents eixos:

Participa a la 3a Fira de Biomassa Forestal de
Catalunya– Llegir més

PC1—Gestió energètica, forestal i petjada de carboni

Per Nadal, engalana estalviant energia!—Llegir
més

Amb aquest projecte concret es pretén assessorar les entitats públiques i
empreses del territori en gestió energètica, implementació de renovables i
càlcul de petjada de carboni, tan al territori del Ripollès com de la Vall del
Ges, Orís i la Vall del Bisaura, amb la intenció de fer-les energèticament
eficients i econòmicament més viables.
PC2—Formació i professionalització de sectors tradicionals
Amb aquest projecte concret es pretén formar empreses i persones en matèria gestió forestal i energies renovables amb la fita d’actualitzar coneixements a les empresa i treballador operant o desocupat, diversificar la seva
economia i generar nous nínxols de mercat.

Ratificació de la segona fase del Protocol de
Kyoto —Llegir més
Premis Eurpoeus del Medi Ambient a l’Emprpresa —Llegir més
Congrés World Sustainable Building 2014
Barcelona —Llegir més
Oberta la convocatòria de projectes EmpleaVerde —Llegir més

PC3—Xarxa d’Actors per un Territori Captador de CO 2

La xarxa de biomassa escalfarà aquest hivern
quatre hotels de Ribes —Llegir més

L’objectiu d’aquest projecte és fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores i que posin en valor la
funció captadora de carboni dels territoris forestals i promocionant una nova
cultura energètica (hipocarbònica i basada en els recursos locals).

Entregats els premis d’excel·lència energètica
—Llegir més

La resolució positiva d’aquest projecte facilita la continuació d’una estratègia
territorial encaminada cap a l’estalvi i eficiència energètica, així com a assolir l’autosuficiència en recursos energètics.
A que st e st à subv e ncio nat pe l SOC, e l Ministe r i d’Ocupació i Se gur e t at So cial i e l Fo ns
So cial E ur o pe u, d’aco r d amb e l Pr o gr ama d’ajut s a Pr o je cte s I nno v ador s i E xpe r ime nt als,
r e gulat pe r l’Or dr e E MO/280/2013.

Gran èxit del projecte Desendolla’t de l’Agència
d’Energia d’Osona—Llegir més
Nova convocatòria de projectes: eficàcia en
l'ús energètic —Llegir més
Informe 'World Energy Outlook 2013' —Llegir
més

Nova pujada de l’electricitat el mes de Gener
El ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, ha anunciat que el
govern espanyol apujarà els peatges elèctrics el mes de gener amb l'objectiu de
repercutir sobre la tarifa els interessos i el principal del deute vinculat al nou
dèficit de tarifa de 3.600 milions d'euros del 2013.
Soria no ha ofert el percentatge d'aquesta pujada. Tot i això, després d'una
recent trobada amb el secretari d'Estat d'Energia, Alberto Nadal, els sindicats
UGT i CCOO han indicat que la devolució a 15 anys dels 3.600 milions de dèficit
del 2013 tindria un cost anual d'aproximadament 300 milions.
Els costos regulats ronden els 22.000 milions, és a dir que, de manera orientativa i segons els experts consultats per Europa Press, l'increment de peatges
necessari per absorbir els 300 milions seria de prop de l'1,3%. Com que els peatges pesen un 60% a la tarifa final, la pujada podria ser del 0,78%. A aquesta
xifra caldria sumar-hi la pujada del preu de l'energia, que es decidirà en la
subhasta elèctrica de dijous. Alguns mitjans apunten a encariments de fins al
7%.
Més informació—Diari Ara

Coneixes l’estat energètic de la teva empresa?
Dins el projecte RENOWA’TT, el Consorci Ripollès Desenvolupament i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura ofereixen
un servei d’assessorament energètic bàsic a empreses de la comarca del Ripollès i del Nord d’Osona. 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.

BONES FESTES DE NADAL I FELIÇ 2014!!!
Si té alguna pregunta, comentari o no desitja rebre més el present butlletí, enviï un correu a
consorci@ripollesdesenvolupament.com o truqui al 972704499
A que st but lle t í e st à inclò s al pro je ct e “RENOWA ’TT”. E mpr e sa, E ner gia i Fo r e st . A que st pr o je ct e e st à subv e ncio nat pe l SOC i e l Fo ns So cial
E ur o pe u, d’aco r d amb e l pr o gr ama d’ajut s a Pr o je cte s I nno v ador s i E xpe rime nt als, r e gulat pe r l’Or dr e E MO/312/2012.

