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

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest
Núm. 9 — Juny de 2014

Nous cursos especialitzats de cara a la tardor
El proper dia 2 de setembre s’inicia la segona edició del CURS DE COACHING
EN GESTIÓ DE L’EMPRESA FORESTAL—Metodologia ConCert. Aquest curs es
realitzarà cada dimarts de 9 a 14h i de 16-18h fins el dia 16 de desembre.
Aquest curs està dirigit a autònoms forestals o gerents o directius d’empreses
del sector forestal. El temari inclou mòduls de pla d’empresa, càlcul de costos, ús de noves tecnologies, màrqueting i comunicació corporativa, logística i
Seguretat i Salut. Per més informació sobre el curs podeu enviar un correu
aquí o aquí.
De cara al mes de novembre està previst l’inici d’un CURS PER INSTAL·LADORS DE CALDERES DE BIOMASSA. El curs, dirigit a instal·ladors en
actiu o aturats, es realitzarà les tardes dels dijous, de 16 a 20h. Per més
informació, us podeu descarregar el fulletó informatiu aquí.
Ambdós cursos no tenen cost pels alumnes perquè estan està subvencionats
pel SOC, pel Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu.

Aprovat el RD 413/2014 de regulació de producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables
El passat dia 10 de juny es va aprovar el RD 413/2014. El seu objectiu és la regulació jurídica i econòmica de l’activitat de
producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovable, cogeneració i residus.
Aquest Real Decret suposarà una retallada de més de 1.700 milions d’euros per l’any 2014 i repercutirà fortament en el
desenvolupament futur de les Energies Renovables, creant inseguretat jurídica i penalitzant tant el passat com el futur.
Més informació

Més notícies destacades

Aprovat el Programa MOVELE ‘14 per adquirir vehicles elèctrics

La UAB impulsa un projecte que permet
generar hidrogen per produir electricitat a
partir d'aigües residuals—Llegir més

El Programa PLA MOVELE 2014, ha entrat en vigor el 6 de juny de 2014, però
se’n poden beneficiar les adquisicions fetes des del dia 1 de gener de 2014 i fins
al 31 de desembre d’aquest mateix any.

Mapa de punts de recàrrega elèctrica de
vehicles a Catalunya—Llegir més
Es posa en marxa la 3a edició dels Premis Ciències Ambientals —Llegir més

S'han produït algunes modificacions en la gestió del MOVELE respecte a anteriors
convocatòries (Reial Decret 294/2013, de 26 d'abril). Entre les modificacions
més destacades figura la disponibilitat d’un catàleg on es recullen els vehicles
elèctrics objecte de suport en el programa, ubicat en aquest enllaç, així com
que la gestió al realitza directament el punt de venda i no el beneficiari.

El Pacte Mundial presenta els Principis
d'Agricultura sostenible i Empreses —

Una altra modificació és l'adhesió automàtica al Programa MOVELE 2014 dels
punts de venda del Programa PIVE en la seva última convocatòria.

Llegir més

El Ripollès arriba a 600 tones de producció anual de biomassa—Llegir més
Xarxa intel·ligent d’energia a Vallfogona
del Ripollès – Llegir més
5 factors a tenir en compte per comprar
bombetes LED—Llegir més
―Eclipsi solar‖, al 30 minuts de TV3 —
Llegir més

Fotografies guanyadores del concurs
―Captura l’Energia‖—Llegir més

Respecte als beneficiaris, en aquesta convocatòria també s'inclouen les Comunitats Autònomes, les Corporacions Locals així com els organismes i ens públics
dependents o vinculats a elles o a la pròpia Administració General de l'Estat.
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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