GESTIÓ ENERGÈTICA A L’EMPRESA
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L’ICAEN convoca nous ajuts per a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica
A finals d’aquest mes de setembre s’ha publicat al DOGC la Resolució EMO/1986/2015 per a la
concessió de subvencions per a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica en el marc del Pla
de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020). El termini de presentació de
sol·licituds per a totes les línies s’inicia l’1 d’octubre de 2015.
S’hi poden acollir projectes i actuacions que responguin a alguna de les línies d’actuació següents:
EdRR. Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics: Amb aquests ajuts es pretén promocionar l’ampliació
d’estacions de recàrrega ràpida arreu del territori, dotant les principals ciutats i vies d’estacions de recàrrega pública de 50kW i
eliminant així una de les principals barreres per a l’impuls de les vendes de vehicles elèctrics.
AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics: Amb aquest ajut es vol incentivar la mobilitat elèctrica tant entre la
ciutadania com en entitats municipals i empreses que disposin de flotes de vehicles i que aposten per la mobilitat eficient.
ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica: Aquesta línia es convoca per ajudar a cobrir la
diferència de costos entre un sistema de gestió energètica certificat i un que s’implanta sense una metodologia comprovada i el suport
d’un auditor extern amb experiència en la certificació d’altres normes relacionades amb l’energia.
AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic: Per tal que aquestes auditories
energètiques es puguin incorporar al registre d’auditories energètiques que estableix la Directiva 2012/27/UE, per a les grans
empreses, hauran de contenir els continguts mínims especificats en la normativa UNE-EN 16247. D’aquesta manera s’afavoreix el
desenvolupament d’un mercat fiable d’auditors i gestors energètics.
Més informació sobre imports i terminis a la web de l’ICAEN. Resolució al DOGC. Preguntes freqüents. Resum de les línies d’ajut.

Altres notícies destacades
Solucions smart en el marc del Pacte d’alcaldes a
les comarques gironines. Llegir més.
La Diputació de Barcelona, edita amb la
col·laboració del CREAF el llibret "Escalfem amb
biomassa i conservem els nostres boscos".
Entra en vigor la gratuïtat dels vehicles elèctrics a
les autopistes de la Generalitat. Llegir més.
El Govern aprova el Decret d'ordenació de
l'enllumenat, que permetrà millorar la protecció
del medi nocturn. Llegir més
La Generalitat aprova el títol d'FP d'energies
renovables per donar resposta a les necessitats del
sector. Llegir més
S'aprova el document final del Pla d'Acció
d'Eficiència Energètica a la Indústria que recull les
aportacions rebudes al procés participatiu. Llegir
més
S'actualitzen els fulls de preus de l'energia de
l’ICAEN. Llegir més
El Govern promou la gestió forestal sostenible i
l'aprofitament energètic de la biomassa forestal.
Llegir més
Quarta edició dels Premis “Ciències Ambientals”.
Per a una iniciativa empresarial; un treball de
recerca; una activitat o campanya de comunicació
en l‟àmbit del medi ambient i la sostenibilitat.
Llegir més.

L’1 d’octubre es començarà a aplicar la factura de la llum per hores
Aquest 1 d'octubre es comença a aplicar la factura de la llum per hores. Se'n podran beneficiar les
llars amb una potència contractada de menys de 10 kW que tinguin un comptador digital que estigui connectat a la xarxa, a la telegestió. Això vol dir que se'ls podrà calcular el cost de la llum en
funció del consum i del preu de l'energia en cada moment.
Per obtenir un estalvi s'haurà d'engegar la rentadora, per exemple, durant la nit o les primeres
hores del dia. Per ara, a Catalunya només hi ha uns 630.000 comptadors que compleixen els requisits, dels 2 milions de clients que tenen la tarifa regulada. La resta, amb comptadors vells o intel·ligents sense connexió, continuaran facturant amb el sistema antic.
La nova tarifació elèctrica divideix les 24 hores del dia en dos blocs. Per un costat, nit i matí, i per
l'altre, tarda i vespre. Un bloc, amb preus més baixos, i l'altre, amb preus més alts que fins
ara. Els preus es faran públics cada dia. A les 20.15, a la web de Red Eléctrica de España es podran consultar els de l'endemà. A través d'aplicacions pel mòbil també es podrà saber en tot moment quin preu té l'electricitat.
Font: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Més informació: Comença la tarificació per hores: Així és la nova factura de la llum
Expoelèctric 2015
Expoelectric és una iniciativa organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Català d'Energia, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Barcelona i la Diputació de Barcelona i busca acostar i
familiaritzar el ciutadà amb la mobilitat de zero emissions i els vehicles elèctrics.
Dates: 17 i 18 d’octubre de 2015
Més informació: http://www.expoelectric-formulae.cat/ca/

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.

