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

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest
Núm. 19 — Fe br er de 2016

Presentem el projecte EnFoCC
L’Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura ha presentat dins la convocatòria de cooperació per a Grups d’Acció Local un
projecte sobre eficiència energètica, gestió forestal i canvi climàtic anomenat EnFoCC.
L’objectiu del projecte és catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica, en la promoció de les energies renovables
basades en fonts endògenes, i en la creació i implementació de
plans de mitigació i adaptació vers el Canvi Climàtic, implicant
per l’assoliment d’aquest objectiu als agents implicats en el
desenvolupament de les zones rurals de Catalunya (població
local, entitats locals, entitats associatives, propietaris forestals
i teixit empresarial)
Si la resolució és positiva, hi participaran els 11 Grups d’Acció
Local de Catalunya.

Publicada una eina de càlcul de petjada de carboni en explotacions agrícoles. Abast 1+2
El MAGRAMA ha publicat una calculadora que permet estimar les emissions de gasos d’efecte hivernacle d’abast 1+2 produïdes per les explotacions agrícoles. De manera concreta i per diferenciar-se de la calculadora de petjada de carboni en
organitzacions, recull les emissions derivades de l’ús de fertilitzants, de la gestió de cultius i la utilització d’esmenes
calcàries. A més, calcula de manera diferenciada les emissions de la maquinària utilitzada per realitzar les tasques pròpies
dels cultius.
Finalment, s'ha inclòs un apartat en el qual de manera aproximada es pot conèixer l'impacte de les diferents pràctiques de
gestió del sòl sobre el carboni emmagatzemat.
A part d’aquesta calculadora, el MAGRAMA també disposa de les calculadores per organitzacions, ajuntaments i projectes
d’absorció de carboni.
Més informació

Més notícies destacades

L'ICAEN aprova les bases reguladores dels premis d'excel·lència
energètica i obre la convocatòria per a l'any 2016

L’OCCC publica l’estimació del factor
d’emissió associat a l’energia elèctrica: el
mix elèctric —Llegir més

La Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català d'Energia, impulsa i realitza iniciatives i programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les
actuacions de desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús
racional de l'energia i l'òptima gestió dels recursos energètics en els diferents
sectors econòmics de Catalunya. Enguany els premis s’atorgaran en les modalitats
següents:

Programa voluntari de compensació de
gasos amb efecte hivernacle —Llegir més
Píndoles informatives sobre estalvi energètic a l’oficina—Llegir més i Llegir més
El Govern aprova el Projecte de llei del
canvi climàtic a Catalunya—Llegir més
Guia pràctica d’estalvi d’energia —Llegir
més

Setmana de l’energia 2016: del 13 al 17
de juny —Llegir més
Preus de l’energia a Catalunya – Llegir

a) Actuació
b) Sensibilització
c) Internacionalització.
d) Emprenedoria i ocupació
e) Trajectòria
f) Actuació àmbit local
g) Actuació àmbit renovació energètica d’edificis

més

L'any 2015 ha estat el més càlid del
planeta assolint un nou rècord de temperatura global —Llegir més

Més informació

Star Wars i creixement econòmic —Llegir

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.

més

El CREAF proposa noves formes de
governança per millorar la gestió dels
boscos amb potencial aprofitament
fuster—Llegir més

Coneixes l’estat energètic de la teva empresa?

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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PIRINNOWA’TT
Empresa, Energia i Gestió Forestal al Pirineu

Alt Urgell - Cerdanya - Ripollès

Núm. 1 - Febrer 2016

L’ENERGIA DEL
TERRITORI
Aquest gener 2016 s’ha iniciat
el projecte PIRINNOWA’TT: Empresa, Energia i Gesó Forestal en el
marc de la convocatòria de projectes innovadors i
experimentals del Servei
d’Ocupació de Catalunya, en
col·laboració amb el Consorci
Ripollès Desenvolupament,
el Consell Comarcal de l’Alt
Urgell i el Consell Comarcal de
la Cerdanya. Té com a objecus generals assessorar les
en tats públiques i empreses
del territori en ges ó energè ca, forestal, producció de
biomassa i crear una xarxa
de cooperació entre els diferents agents vinculats al món
de l’energia dels territoris de
l’àmbit del projecte (Alt Urgell, Cerdanya i Ripollès).

OBJECTIUS ESPECÍFICS
•

Assessorar empreses per a la seva consolidació i per promoure ac tuds
econòmicament i energè cament responsables que puguin ser compar des i transposades a altres empreses i territoris.

•

Promoure l’emergència de l’economia verda mitjançant la potenciació
d’empreses tradicionals; afavorint la circularitat de la mateixa i acostant
i potenciant els agents propis de la cadena de valor.

•

Formar empreses i persones en estat d’atur en matèria de ges ó forestal i energies renovables amb la ﬁta de generar nous nínxols de mercat
i millorar la ocupabilitat de les persones dels territoris de muntanya.

•

Fomentar noves polí ques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores i que posin en valor la funció captadora de carboni dels territoris forestals i promocionant una nova cultura energè ca, generant noves oportunitats laborals.

•

Cooperar i transferir el coneixement del sector energè c i forestal entre
administracions públiques i empreses privades.

PIRINNOWA’TT
CONTACTE
Per preguntes i comentaris en referència al programa o a aquest butlle
podeu contactar amb els tècnics de referència:

LÍNIES DE TREBALL

ALT URGELL: mediambient@ccau.cat o 973 35 31 12
CERDANYA: innovadors@ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99
RIPOLLÈS: innovadors@ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99

Projecte 1. GESTIÓ ENERGÈTICA, FORESTAL I PETJADA DE CARBONI
· Assessorament i assitència tècnica a entitats públiques en gestió energètica
· Assessorament energètic a empreses
· Implemetació de noves tecnologies aplicades a la gestió forestal

Projecte 2. CAPACITACIÓ ESPECIALITZADA EN GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
Projecte 3. ASSESSORAMENT I CAPACITACIÓ DE SECTORS TRADICIONALS
· Seminari de producció en biomassa
· Seminari per instal·ladors de caldereria
· Acompanyament a empreses forestals

Projecte 4. XARXA D’ACTORS PER UN TERRITORI CAPTADOR DE CO2
· Xarxa d’actors territorials vinculats al món de la gestió energètica i forestal

ACCIONS DESTACADES
• Assessorament i assistència tècnica a en tats públiques
• Assessorament energè c en empreses de la Cerdanya i l’Alt Urgell
• Implementació de la tecnologia LIDAR a les comarques de l’Alt Urgell, Ripollès i Cerdanya
• Capacitació en ges ó forestal sostenible
• Seminaris en producció de biomassa i instal·lació de caldereria
• Acompanyament per empreses forestals
• Foment de la cooperació territorial
• Promoció i difusió del projecte

PirinnoWa’ és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa
de projectes innovadors i experimentals.

