
GESTIÓ ENERGÈTICA A L’EMPRESA 

Reducció de costos, augment de beneficis  

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest 

Aquest mes de novembre està previst l’inici d’un CURS PER INSTAL·LADORS 

DE CALDERES DE BIOMASSA. El curs, totalment gratuït, eestà dirigit a ins-

tal·ladors en actiu o aturats, i es realitzarà 4 tardes de dijous, de 16 a 20h.  

El curs consta de 4 parts, una per tarda, on es tractaran els temes: 

A) Introducció a la biomassa i Emmagatzematge i transport de la biomas-

sa. En aquesta sessió s’explicaran  els diferents combustibles a partir de 

biomassa que podem trobar, les seves característiques principals i particula-

ritats. Alhora, s’explicaran  diferents solucions per a emmagatzemar la 

biomassa en funció del tipus de combustible, així com particularitats del 

transport (tipus de vehicles, espais a preveure) i la descàrrega/ompliment. 

B) Disseny d’instal·lacions i selecció d’equips I. En aquesta sessió s'expli-

quen aspectes de la combustió i es veuen diferents equips per a transformar 

l'energia de la biomassa en energia tèrmica. 

C) Disseny d’instal·lacions i selecció d’equips II. Continuant amb el disseny 

de les instal·lacions de biomassa, s'explicaran els diferents elements de 

seguretat que han de tenir i els principals elements hidràulics.  

D) Normativa i Exemples d’instal·lacions.  

Per més informació, us podeu descarregar el fulletó informatiu aquí. 

Curs en instal·lació de calderes de biomassa  

Núm. 11—  Octubre de 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  

Aquest butlletí està inclòs al projecte “RENOWA’TT”. Empresa, Energia i  Forest. Aquest projecte està subvencionat pel SOC, pe l Servicio 

Público de Empleo Estatal i  i  el Fons Social Europeu, d’acord amb el programa d’ajuts a Projectes Innovadors i  Experimentals,  regulat per 

l’Ordre EMO/280/2013.  

 

Més notícies destacades 

Web sobre eficiència energètica i biomas-

sa—Llegir més 

Global EcoForum a Barcelona —Llegir 

més 

Es posa en marxa la 3a edició dels Pre-

mis Ciències Ambientals —Llegir més 

Esgotat el Programa PIVE6. S’espera un 

nou programa de cara a principis de 

2015 —Llegir més 

Ripoll obre licitació de tres calderes de 

biomassa—Llegir més 

Cursos de conducció eficient – Llegir més 

Convocatòria per a la selecció d’un patro-

cinador del premi CILMA 2015—Llegir 

més 

Es clouen els projectes Energia i Forest i 

Masies + Sostenibles a Ripoll—Llegir més 

LEDS, més enllà del baix consum  —

Llegir més 

El futur intel·ligent de la ciutat, és l'smart 

city? —Llegir més 

Controlas tu energia—Llegir més 

L’Institut Català d’Energia organitzarà properament una nova 

edició dels Premis d’Excel·lència Energètica  

Els Premis d’Excel·lència Energètica es convocaran per reconèixer les empreses i 

entitats que hagin dut a terme projectes o actuacions remarcables en el camp de 

l’estalvi i l’eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves 

tecnologies energètiques. En l’edició 2015, s’hi afegirà una nova categoria que vol 

reconèixer les persones, organitzacions o entitats que s’hagin distingit per la seva 

activitat continuada i de referència en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica 

i la promoció de les energies renovables. Així, enguany els premis s’atorgaran en 

les modalitats següents: 

a)    Actuació / Projecte. Empresa o entitat que hagi dut a terme una instal·lació o 

actuació significativa en l’àmbit de l’estalvi, l’eficiència o la diversificació energè-

tica, o de l’aprofitament de les energies renovables. 

b)    Sensibilització. Empresa o entitat que s’hagi distingit per les seves actuacions 

de difusió i conscienciació en l’àmbit de l’estalvi i eficiència energètica i les ener-

gies renovables. 

c)    Internacionalització. Empresa o entitat que hagi desenvolupat un projecte o 

actuació amb projecció internacional en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energèti-

ca i les energies renovables. 

d)    Emprenedoria i ocupació. Empresa o entitat que s’hagi distingit per dur a 

terme una actuació o projecte empresarial innovador en l’àmbit de l’estalvi i 

l’eficiència energètica i les energies renovables capaç de generar riquesa i llocs de 

treball per al territori. 

e)    Trajectòria. Persones, organitzacions o entitats que s’hagin distingit per la 

seva activitat continuada i de referència en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència ener-

gètica i la promoció de les energies renovables. 

L’acte de lliurament dels Premis tindrà lloc el dia 5 de març de 2015, coincidint 

amb el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica. 

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 di-

agnosi 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 informació 

http://issuu.com/energialeader/docs/fulleto_77350d4a5502cd/0
http://www.energiaibosc.com
http://www.global-ecoforum.org/
http://www.global-ecoforum.org/
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=1205&amplia=1205&any=&mes=#not0
http://www.expansion.com/2014/10/30/empresas/motor/1414662337.html
http://www.ripoll.cat/admin/uploads/docs/20141030100847.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=36f7d245a148f110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=36f7d245a148f110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=e3fff09733c6d110VgnVCM1000008d0c1e0aR
http://www.cilma.cat/wp-content/uploads/2014/10/convo-esponsor-premis-cilma-2.pdf
http://www.cilma.cat/wp-content/uploads/2014/10/convo-esponsor-premis-cilma-2.pdf
http://www.ripollesgesbisaura.org/?p=2178
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=5&num_noticia=443143
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=11&num_noticia=27
http://www.controlastuenergia.gob.es/Paginas/Index.aspx
mailto:energia@ripollesgesbisaura.org?subject=Vull%20més%20informació%20sobre%20el%20servei%20d'assessorament%20energètic%20a%20empreses!
http://icaen.gencat.cat/ca

