
GESTIÓ ENERGÈTICA A L’EMPRESA 

Reducció de costos, augment de beneficis  

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest 

Després de dos anys de treball, el dia 31 de desembre de 2014 finalitza el 

projecte RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest.  

Entre les accions desenvolupades destaquem: 

 Assessorament a 12 ajuntaments de la comarca. 

 Assessorament a empreses del Ripollès i Nord d’Osona. 

 Realització de 2 cursos de producció de biomassa, 2 de gestió 

forestal sostenible, 1 de gestió energètica a l’empresa, i 2 cursos 

de coaching per empreses forestals. 

 Suport a 5 calderes de biomassa públiques de la comarca. 

 Gestió forestal conjunta a la Vall de Camprodon (més de 1500ha 

ordenades i iniciats els treballs). 

 Visites tècniques. 

 Creació d’una plataforma web d’intercanvi d’experiències i d’una 

eina on-line de gestió energètica per empreses 

 Càlcul de petjada de carboni en ajuntaments i empreses 

La valoració final és molt positiva, i es preveu la continuïtat de bona part de 

les accions dins altres programes del Consorci Ripollès Desenvolupament. 

Finalitza el projecte RENOWA’TT  

Núm. 12—  Desembre 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 

Barcelona acollirà el Congrés Smart 

Destination d’eficiència energètica i soste-

nibilitat al sector turístic—Llegir més 

La COP20 conclou amb un acord de 

mínims —Llegir més 

L’any 2015 serà l’any internacional dels 

sòls —Llegir més 

Nous requisits d’ecodisseny per calderes i 

estufes de biomassa—Llegir més 

Compostar 1 kg de residus orgànics 

separats selectivament emet un 65% 

menys de CO2 – Llegir més 

40 bones pràctiques i un mètode de 

càlcul comú, resultat de les 'Regions per 

al Reciclatge' —Llegir més 

'Hem de passar a l'acció i apostar per 

l'autoconsum' —Llegir més  

El Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina Catalana del Canvi 

Climàtic 

L'Acord Voluntari és un compromís que qualsevol organització, empresa, entitat o 

col·lectiu pot assumir de manera voluntària per contribuir a la reducció de les 

emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, més enllà del que obliga la normativa. 

Mitjançant l'Acord, l’organització es compromet a realitzar un inventari de les 

seves emissions, plantejar i implementar mesures per reduir-les i fer-ne un segui-

ment anual per valorar els resultats del seu esforç voluntari. 

D'aquesta manera, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic vol contribuir que la socie-

tat catalana prengui consciència de l'impacte individual i col·lectiu sobre el clima, 

així com de la vulnerabilitat del conjunt de la societat enfront la variabilitat dels 

preus dels combustibles fòssils. L'Oficina acompanya i guia les organitzacions en 

tot aquest procés. 

Els beneficis immediats que obtindran els participants són: 

 Reducció de la factura energètica. 

 Reducció de la dependència de recursos fòssils i de la vulnerabilitat asso-

ciada a increments potencials del seu preu. 

 Posicionament estratègic avançat en termes ambientals i de canvi climà-

tic. 

 Incorporació d'un valor afegit, d’una banda, als serveis, productes o pro-

jectes de l'organització, i, de l’altra, a la relació de l’organització i els 

seus membres o treballadors. 

 Millora de la gestió ambiental gràcies a la implicació de proveïdors i cli-

ents de l'organització 

Més informació 

Bones Festes i feliç 2015 

http://www.energiaibosc.com
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20141215_NdPCongresEst
http://coamb.cat/index.php?contingut=43&id=1355&amplia=1355&any=&mes=#not0
http://www.fao.org/soils-2015/es/
http://www.idae.es/index.php/id.298/mod.noticias/mem.detalle
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=1354&amplia=1354&any=&mes=#not0
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=9&num_noticia=202
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=4&num_noticia=439591
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/acords_voluntaris

