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

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest
Núm. 13 — Mar ç de 2015

Tancat el projecte RENOWA’TT. Empresa, energia i forest
El passat mes de desembre es va tancar el projecte RENOWA’TT. Els resultats
del mateix han estat molt positius, amb un total de:

 4 cursos sobre gestió forestal, producció de biomassa i gestió de l’empresa forestal impartits;

 24 empreses assessorades;
 12 ajuntaments assessorats;
 1 eina on-line de gestió energètica creada (propera presentació);
 Redacció de 5 pre-projectes de calderes de biomassa;
 Redacció d’1 pla logístic de biomassa;
 Difusió del projecte als mitjans i amb butlletins bimensuals.

Oberta la convocatòria del Premi Medi Ambient 2015
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha convocat el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2015. El
Premi va ser creat per reconèixer públicament la tasca de persones físiques i jurídiques en l’àmbit de la conservació de
l’entorn. La data límit de candidatures és el 20 d’abril de 2015.
Es convoca en les modalitats següents:





Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental.
Iniciatives de protecció i millora del medi ambient.
Trajectòries de protecció i millora del medi ambient

Més informació

Més notícies destacades

Modificació de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats Llegir més
Els reptes energètics a Catalunya l’any
2030—Llegir més
Publicada la nova guia pràctica per al
càlcul d'emissions de gasos amb efecte
hivernacle per l’anualitat 2015—Llegir
més

EL MINETUR destina 168 millons d’euros
per projectes d’eficiència i estalvi energètics —Llegir més
Què cal saber de la factura elèctrica? —
Llegir més

President Mas: "L'aposta del Govern per
la biomassa forestal ja ha donat bons
resultats en el primer any d'arrencada"—

Obert el Pla PIVE 7
El Real Decreto 124/2015, de 27 de febrero por el que se regula el Plan PIVE 7, té
assignada una dotació pressupostària de 175.000.000 euros.
La renovació del PIVE un any més es deu a que la renovació de flotes de transport
s’ha mostrat com una de les mesures de reducció de consum energètic més eficients. Així, fins al moment, els Plans PIVE (1-6) han permès substituir un total aproximat de 715.000 euros antics amb les mateixes unitats de vehicles nous.
Tot i això, els requeriments per sol·licitar el PIVE-7 s’han vist lleument modificats.
Com a novetat, s’exigirà que el vehicle a entregar compti amb la Inspecció Tècnica
de Vehicles vigent a la data d’entrada en vigor del present programa per a vehicles
categoria M1 (turismes) o N1. Alhora, el beneficiari haurà de ser titular del vehicle
a entregar durant els 12 mesos anteriors a la sol·licitud d’ajuda.
Alhora, es redueix el preu màxim d’adquisició dels vehicles de 25.000 euros a
20.000 euros (abans d’impostos) pels turismes de classe energètica B. S’estableix
també un límit de preu d’adquisició dels vehicles elèctrics purs, endollables i
d’autonomia extensible a 40.000 euros.
Finalment, el PIVE 7 és incompatible amb altres ajudes de l’Estat.
Més informació

Llegir més

Dades energètiques a Catalunya – Llegir
més

Estudi comparatiu dels preus de l’energia
a Europa —Llegir més
La factura de gas natural baixarà a partir
d’aquest dimecres 1 d’abril —Llegir més

Coneixes l’estat energètic de la teva empresa?
Dins el projecte Treball a les 7 Comarques, s’ofereix un servei d’assessorament
energètic a empreses de la comarca del Ripollès. 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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