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Enegest, una eina d’avaluació energètica i càlcul de la petjada de carboni entra en fase de proves
El consum d’energia va estretament lligat a l’activitat econòmica que es desenvolupa, representant en molts casos un percentatge elevat de les despeses generades. Una bona gestió i coneixement d’aquests consums influirà directament en
els resultats i a la competitivitat de l’empresa.
Enegest és una nova eina dissenyada per avaluar d’una manera àgil i senzilla tots
els consums energètics de l’activitat gestionada, les dades obtingudes seran de
gran utilitat a l’hora d’establir objectius reals de millora en estalvi i eficiència
energètica, poder-ne avaluar els resultats obtinguts i al cap i a la fi, millorar la
competitivitat de l’activitat econòmica.
L’aplicació permet fer el seguiment de tots subministraments energètics que es disposa d’una manera integrada. Mitjançant una sèrie de formularis
s’introdueixen les dades dels subministres energètics i de les factures associades a cadascun d’ells. Actualment Enegest permet avaluar els consums
d’electricitat, gasoil, gas natural, propà, butà, glp i biomassa. A mesura que s’afegeix informació a l’aplicació, es visualitzen un seguit de dades i gràfiques on es pot observar l’evolució dels consums, els imports dels subministraments energètics i el preu de cada font d’energia al llarg del temps.
L’aplicació també ofereix el càlcul de la petjada de carboni energètica, indicant els kg de diòxid de carboni equivalents als consums energètics introduïts, dades que ens permetran conèixer l’impacte que genera l’activitat a nivell d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquesta acció, pot resultar
un primer pas a l’hora d’adherir-se als programes impulsats per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. ( +info )
Enegest també permet calcular diversos ràtios energètics, que faciliten establir relacions entre factors energètics (consum, cost i petjada de carboni) i
un seguit d’indicadors anuals de l’empresa, dades que ens ajuden a conèixer l’eficiència energètica de l’activitat desenvolupada. Amb els ràtios podrem
conèixer per exemple, el consum energètic per pernoctacions, clients, facturació, m2 calefactats, etc.
L’aplicació informàtica ha estat promoguda pel Consorci Ripollès Desenvolupament en el marc de la convocatòria de Projectes Innovadors i Experimentals del SOC, i en breu estarà disponible de manera gratuïta mitjançant un enllaç web, on només farà falta registrar la vostra empresa per poder
començar a gestionar els subministraments. Actualment estem cercant diverses tipologies d’empreses per a poder començar a provar l’aplicació i el
seu entorn web. Si hi esteu interessats, envieu un correu electrònic a consorci@ripollesdesenvolupament i ens posarem en contacte amb
vosaltres.

Altres notícies destacades
Es publiquen les ponències de les jornades
tècniques de la Setmana de l'Energia 2015. Llegir
més.
A partir del dia 1 de juliol es podrà calcular el preu
de la llum en funció del què es consumeixi a cada
hora. Llegir més.
Projecte de decret sobre autoconsum del Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme. Llegir més.
El Programa Acords Voluntaris de reducció
d'emissions de CO2 de la Generalitat arriba als
131inscrits. Llegir més.
Una quarantena d'empreses s'adhereixen a la
creació del clúster de biomassa. Llegir més.
Ja es pot consultar el document "Medi Ambient a
Catalunya. Informe 2013" Llegir més.
Obert el termini per sol·licitar ajuts per implantar
sistemes voluntaris de gestió ambiental. Llegir
més.
Presentat als agents econòmics, socials i polítics el
document de bases per al Pacte Nacional per a la
transició energètica de Catalunya. Llegir més.
L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura ha estat
seleccionada com a un dels 11 grups Leader que
aplicaran la metodologia Leader. Llegir més.

Pla d'Acció d'Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya
El 12 de juny de 2015 es va presentar el Pla d'Acció d'Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya que té per finalitat substituir les polítiques d’estalvi i eficiència
energètica dutes a terme fins ara per la Generalitat de Catalunya en el sector industrial, per una nova política i governança basades en el coneixement aprofundit de la
realitat del sector industrial, treballant conjuntament amb el propi sector i desenvolupant actuacions concretes que contribueixin a solucionar les problemàtiques específiques de la indústria catalana en l’àmbit energètic (estalvi i eficiència energètica, preus energètics, qualitat
dels subministraments, problemàtiques d’infraestructures energètiques,...).
L’objectiu d’estalvi energètic d’aquest Pla d’Acció és reduir en un 4,7% la intensitat energètica final de la
indústria en el període 2011-2020, és a dir, assolir una intensitat energètica final del sector industrial de 112,1
tep / M€ (2008) per a l’any 2020. Més informació

Aprovat el Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle
El Govern ha aprovat, el 28 de juliol del 2015, el Programa Voluntari de Compensació de Gasos amb Efecte
d’Hivernacle, per tal d’acostar els projectes de compensació als seus compradors i generar un impacte positiu
a nivell local.
Els projectes desenvolupats en el marc del Programa, pretenen assolir una reducció d’emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle a través de la realització de projectes domèstics. Les emissions reduïdes per aquests
projectes podran ser comprades per d’altres persones físiques o jurídiques, així duent a terme el que s’anomena ‘compensació d’emissions’.
Aquests projectes domèstics tenen potencial per a dinamitzar l’economia del territori a diferents nivells, a
través de la creació de nous llocs de treball, la promoció de la inversió interna i la dotació de recursos
econòmics directes als agents socials que promoguin la realització dels projectes. Així doncs, el Programa és
un instrument vehicular per a la transició cap a una economia baixa en carboni que permetrà als agents socials
i econòmics del territori desenvolupar projectes de reducció d’emissions a Catalunya i promoure l’economia
del territori català. Més informació

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 e stà sub vencionat pel Serve i d'Ocup ació de Catalu nya e n el marc dels Programe s de supor t al desenvolup ament local
i cofinançades pe l Fo ns Social Europe u i pel Ministerio d e Empleo y Segur id ad Social - Ser vei Públic d'Ocup ació Estatal.

