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RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest
Núm. 10 — Se t embr e de 2014

Mes d’octubre ple de jornades energètiques
El mes d’octubre arrenca amb tres jornades en matèria energètica. Des de
l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura s’han organitzat les següents jornades:



Eines de gestió energètica a l’empresa agroalimentària. Aquesta
jornada tindrà lloc el dijous 16 d’octubre, de 10 a 13h, a les Càpsules
d’Emprenedoria del Consorci Ripollès Desenvolupament. L’objectiu és
donar a conèixer diferents eines de gestió energètica i exposar bones
pràctiques energètiques que puguin ajudar les empreses del sector
agroalimentari, considerat un dels més contribuents a l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle. Programa aquí.



Altres valors forestals. El bosc, a part de l’extracció de fusta, té altres
elements que l’hi donen valor. Per descobrir-los i debatre la seva gestió, s’ha organitzat una jornada el proper 21 d’octubre, de 9.30h a
14.00 a la seu del Consorci d’Espais d’Interès Natural de Ribes de Freser.



Jornada de cloenda del projecte Energia i Forest, amb la participació
del científic ambiental i geògraf Martí Boada. Programa per determinar.
Es durà a terme el proper dia 28 d’octubre, de 16.00h a 20.00h a la
Biblioteca Lambert Mata de Ripoll.

Nou curs especialitzat pel mes de novembre
El proper 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.
Aquest curs no té cost pels alumnes perquè estan està subvencionat pel SOC, pel Servicio Público de Empleo Estatal i el
Fons Social Europeu.

Més notícies destacades

Propera modificació de les tarifes elèctriques

Web sobre eficiència energètica i biomassa—Llegir més

El passat mes de juliol, la Comissió Nacional de Mercats i Competència va emetre
una circular, publicada al BOE, on es feien una sèrie de suggeriments, aclariments
i propostes sobre les tarifes elèctriques actuals i la facturació dels peatges. El
contingut de la circular ha d’entrar en vigor el proper dia 01 de gener de 2015..

Curs 'Eines de comunicació: com fer
arribar el teu missatge?' —Llegir més
Es posa en marxa la 3a edició dels Premis Ciències Ambientals —Llegir més
Expoelèctric Barcelona. Del 16 al 19
d’octubre —Llegir més
Ripoll també aposta per la biomassa
forestal amb tres noves calderes—Llegir

Les tarifes 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS desapareixen. Així, les
tarifes en baixa tensió amb potència contractada inferior a 15kW passen a dir-se
2.0TD, 2.02TD (amb discriminació punta i vall) i 2.03TD (amb discriminació punta,
vall i supervall). Per la seva part, la tarifa 3.0A passa a anomenar-se 3.0TD, i només ha de tenir contractada potència superior a 15kW en un dels tres períodes,
sempre i quan la potència en punta sigui inferior a la contractada en pla i aquesta,
al seu torn, inferior a P3.
La discriminació horària en dos períodes es manté igual que actualment, però en el
cas de tres períodes varia:

més

Cursos de conducció eficient – Llegir més
Convocatòria per a la selecció d’un patrocinador del premi CILMA 2015—Llegir
més

Nova caldera de biomassa a Campdevànol—Llegir més

En aquest cas, també es consideraran hores vall els caps de setmana, 6 de gener i
festius d’àmbit nacional.

Tancat el projecte Eureners3—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
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, pe l Se r v icio
Público de E mple o E st at al i 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/280/2013.

