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Signat el contracte del nou projecte Clima: BM -Rural
El projecte BM-Rural, promogut i coordinat per l’Associació Leader Ripollès
Ges Bisaura juntament amb 5 Grups d’Acció Local més i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, és un dels 49 projectes de tot l’Estat Espanyol seleccionat dins la convocatòria de Projectes Clima
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2013.
Des del projecte BM-Rural es vol estimular la instal·lació de calderes de biomassa al territori, tant en sector públic com en sector privat. És per això que
aquesta iniciativa implicarà que qualsevol particular o empresa (privada o
pública) d’aquests territoris rurals que vulgui instal·lar una caldera de biomassa percebi 7,10 euros per tona de carboni que hagi deixat d’emetre. Considerant que s’estima una reducció total d’emissions (entre BM-Rural i ENFO-CO2)
de 42.651,60 tnCO2, es revertiran fins a 302.826,36 euros als territoris.
Des dels Grups d’Acció Local s’establirà un protocol de priorització de calderes, en cas que la demanda d’accés als fons sigui superior a la prevista, i de
tasques a realitzar per tal de poder certificar amb èxit el màxim d’emissions
de CO2.

S’obre el concurs fotogràfic “Captura l’Energia”
Vols guanyar un iPad 2 o un iPod Nano? T'ho posem molt fàcil. Aquesta és la premissa del Concurs Fotogràfic Captura l'Energia* que s'enquadra dins del projecte de cooperació EURENERS 3.
Es tracta de fer una fotografia impactant relacionada amb l'energia, l'estalvi o l'eficiència energètica, accedir a la pàgina www.eureners.com i enviar-la amb una breu descripció. El participant entrarà automàticament en el concurs que el pot
convertir en guanyador. El termini de presentació va del 7 de febrer fins al 30 d'abril.
Més informació

Més notícies destacades

Nova pujada del tram fix de la factura elèctrica

Cercador energètic. Directori de subministradors de tecnologia d’eficiència
energètica i energies renovables Llegir

El passat dissabte 1 de febrer el Govern va publicar al BOE, sense previ avís, un
nou canvi en els peatges de la factura elèctrica molt rellevant.
Segueix amb la línea, iniciada el passat agost, d'augmentar el pes de la part fixa
(potència) i reduir la part variable (consum).

més

Mapa de punts de recàrrega elèctrica de
vehicles a Catalunya—Llegir més

En aquesta ocasió augmenta un 18% el terme de potència i redueix un 7% el

Publicació dels fulls de preus de l'energia
actualitzats—Llegir més

Més informació—Som Energia

El Govern aprova l'Estratègia Catalana
per a la Renovació Energètica d'Edificis—
Llegir més

Èxit d’afluència a la 3a Fira de la Biomassa de Vic—Llegir més
Tancat el Pla PIVE 4 i obert el PIVE 5 —
Llegir més

Nova web de construcció sostenible—

Es presenta una eina de gestió energètica en empresa turística
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura ha desenvolupat un aplicatiu, que
també ha testat i posat a la pràctica juntament amb diferents territoris cooperants, sobre gestió energètica a l’empresa turística.
Aquesta eina permet fer una anàlisi i valoració dels consums energètics dels
petits i mitjans equipaments turístics (turismes rurals, petits hotels rurals i
altres), fent una primera valoració de la seva petjada de CO2 i permetent,
automàticament, focalitzar on estan els consums més importants tot proposant
possibles millores (en la gestió o en la naturalesa dels equips emprats).

Llegir més

El Parlament Europeu aprova la reducció
de les emissions de CO2 dels vehicles –
Llegir més

Publicada la Guia de càlcul d’emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle 2014—
Llegir més

Actualització de la normativa sobre
prevenció de la contaminació lluminosa
—Llegir més

Més informació

Coneixes l’estat energètic de la teva empresa?
Dins el projecte RENOWA’TT, s’ofereix un servei d’assessorament energètic a
empreses de la comarca del Ripollès, de la Vall del Ges, Orís i Vall del Bisaura.
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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