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BiomassaCAT és un espai de referència sobre la biomassa per a ús energètic a Catalunya, on es pot consultar informació rellevant 
relativa al sector de la biomassa agroforestal. Aquest portal s’ha creat en el marc de l’Estratègia per promoure l’aprofitament 

energètic de la biomassa forestal i agrícola1, aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Al portal s’hi pot trobar informació d’actualitat, com ara notícies, preus de combustibles, empreses especialitzades, centres logístics; 
informació de base, com caracterització de materials, estadístiques energètiques, casos pràctics i teòrics; normativa i legislació 
específica i un recull de publicacions d’utilitat. També disposa d’un butlletí electrònic on poder subscriure’s, per rebre les darreres 

novetats del sector de la biomassa a Catalunya. 

L’objectiu és que la informació proporcionada contribueixi a la millora de la competitivitat d’indústries i serveis del sector de la 
biomassa i la potenciació i desenvolupament d’un important teixit empresarial al seu voltant, el que formen des de fabricants i 

distribuïdors d’estelles o pèl·lets fins a instal·ladors, distribuïdors i fabricants d’equips. 

BiomassaCAT és fruit de la col·laboració entre diferents entitats i administracions que treballen per l’impuls de la biomassa, posant a 

l’abast de tothom qui ho desitgi la màxima informació d’utilitat. 

1 El 2014, el Govern de la Generalitat va aprovar l'Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, 
que en coherència amb el Pla General de Política Forestal de Catalunya 2013 – 2020 i el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 
2012 - 2020 (PECAC), i el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, horitzó 2020, té com a objectiu definir un model per a l’ús sostenible 

de la biomassa a Catalunya. Més informació. 

Nou portal web BiomassaCAT 

Altres notícies destacades 

 

Constituït el Clúster de la Biomassa de 

Catalunya. Llegir més.  

Article de Pep Salas on aprofundeix en el 

sentit i fonaments del terme “smart” en clau 

de transició energètica. Smart Rural: Un nou 

pacte entre el territori i les ciutats.  

XXI Conferència de les Parts (COP21) de la 

Convenció Marc de les Nacions Unides sobre 

Canvi Climàtic. Llegir més.  

Per Nadal guarnim evitant la contaminació 

lumínica i estalviant energia. Llegir més.  

Atendre la pobresa energètica. Llegir més.  

Subvencions per el «Plan de Impulso a la 

Movilidad con Vehículos de Energías 

Alternativas (MOVEA)» i ampliació del PIVE8.  

Llegir més. 

Subvencions per a la millora de l’estalvi i 

l’eficiència energètica – ICAEN. Llegir més. 

Catalunya referma la seva aposta per l'estalvi i 

l'eficiència energètica amb la transposició de la 

directiva 2012/27/UE. Llegir més. 

Presentada la Guía ENERAGEN de Gestión 

Energética Municipal en base a la Norma ISO 

50001:2011. Llegir més. 

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest 

El portal EnerLEX s’ha creat per iniciativa de l’Institut Català d’Ener-
gia i de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
amb l’objectiu de facilitar l’accés a la legislació energètica de la Unió Europea, Estat Espanyol i 

Catalunya, tant a empreses com a consumidors. Enllaç a EnerLEX. 

Si té alguna pregunta, comentari o no 
desitja rebre més el present butlletí, 

enviï un correu a consorci@ripollesdesenvolupament.com  o truqui al 972704499 

Programa voluntari de compensació de gasos amb efecte d’hivernacle  

El Govern ha aprovat 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 dota-
ció 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 reduc-

ció d’emissions a Catalunya i promoure l’economia del territori català. Més informació. 

Entra en servei el cercador de normativa energètica EnerLex 

Coneixes l’estat energètic de la teva empresa?  

Dins el projecte Treball a les 7 Comarques, s’ofereix un servei d’assessorament energètic a empre-

ses de la comarca del Ripollès. És un servei que consta de la revisió de la comptabilitat energèti-

ca, una senzilla diagnosi per avaluar l’estat de les instal·lacions i un càlcul orientatiu de la petja-

da de carboni de l’empresa. Si t’interessa, contacta amb nosaltres.  

http://icaen.gencat.cat/web/.content/08_institut/documents/arxius/140207_estrategiabiomassadef.pdf
http://icaen.gencat.cat/web/.content/08_institut/documents/arxius/140207_estrategiabiomassadef.pdf
http://www.biomassacat.cat/presentacio/
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20151030-DICAEN-Cluster-Biomassa
http://smartgrid.cat/index.php/smartgrids/129-smart-rural-un-nou-pacte-entre-el-territori-i-les-ciutats
http://smartgrid.cat/index.php/smartgrids/129-smart-rural-un-nou-pacte-entre-el-territori-i-les-ciutats
http://www.cop21.gouv.fr/
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20151130_campanya_nadal
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=3&num_noticia=438995
http://www.expansion.com/empresas/motor/2015/11/28/5659f55422601d46248b45c0.html
http://icaen.gencat.cat/ca/pice_serveis/pice_subvencions_i_ajuts/icaen-ajuts-a-leficiencia-i-estalvi-energetic/preguntes-frequeents-00002
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20151126-DICAEN-Gas-Natural
http://www.eneragen.org/index.php/noticias/197-presentada-la-guia-eneragen-de-gestion-energetica-municipal-en-base-a-la-norma-iso-50001-2011.html
http://gencat.cat/icaen/enerlex/
mailto:consorci@ripollesdesenvolupament.com
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/programa-voluntari-de-compensacio-de-gasos-amb-efecte-dhivernacle/
mailto:energia@ripollesgesbisaura.org?subject=Vull%20més%20informació%20sobre%20el%20servei%20d'assessorament%20energètic%20a%20empreses!

