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Presentem l’eina de gestió energètica gratuïta per empreses i particulars ENEGEST
Actualment, l’Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura disposa d’una eina web anomenada EneGest que serveix perquè les
empreses puguin fer-se la gestió energètica de forma fàcil i gratuïta. Amb aquesta acció es vol difondre l’eina a tots els
territoris cooperants, incentivant l’ús de l’aplicació entre els beneficiaris LEADER dels GALS.
EneGest, és una senzilla eina que permet avaluar i gestionar subministraments energètics. Dissenyada inicialment per a
empreses del sector turístic, actualment pot ser de gran utilitat per a petites i mitjanes empreses de sectors diversos.
El funcionament d'EneGest és molt intuïtiu i adaptat al gran públic, que amb unes nocions inicials sobre facturació energètica els permetrà entrar les dades necessàries seguint els diversos menús que apareixen en pantalla per a cada tipologia de
subministrament (electricitat, gasoil, gas natural, biomassa, butà, propà o GLP)

Per a cada subministrament es permet entrar
factures, editar-les i veure'n l'evolució gràfica dels
consums, costos i preus. En el cas de l’electricitat
a més, permet analitzar les potències contractades, l’eina calcula si s’està facturant correctament
i si ha contractada potència en excés o en dèficit,
oferint un missatge en pantalla que avisa a l’usuari
amb l’error detectat.
L’eina també ofereix la possibilitat d’analitzar i visualitzar la informació de manera agregada, amb la possibilitat de visu alitzar l’evolució anual de consums i costs, petjada de carboni i ratis.
L’aplicació, en funció de la tipologia d’empresa registrada permet a més el càlcul de ratis energètics, molt útil per a les
empreses a l’hora d’establir les despeses energètiques i econòmiques segons diversos.
L’extracció anònima de les dades introduïdes permetrà l’obtenció de dades i ratis de consum sectorials, que podran ser
d’utilitat per a realitzar una aproximació inicial de l’eficiència energètica de les diverses empreses.

Més informació

Més notícies destacades

Nova convocatòria de projectes i programes CLIMA

El Projecte de llei de canvi climàtic arriba
al Parlament —Llegir més

L’any 2016 serà l’últim any que es podrà demanar adhesió calderes al programa
Clima. En aquesta acció es pretén poder donar assistència tècnica als territoris
adherits per certificar les emissions de 2013-2015 i sol·licitar l’ampliació de la nova
convocatòria.

Programa de subvencions per promoure
el debat i el coneixement de les prioritats
polítiques de la UE, entre les quals destaca el canvi climàtic —Llegir més
S’actualitza l’aplicació CATest per a instal·lacions d’energia solar tèrmica —Llegir
més

Dades de l’Observatori de Calderes de
Biomassa de Catalunya corresponents al
període 2012-2014. Institut Català d’Energia —Llegir més
Guia pràctica d’estalvi d’energia —Llegir
més

Setmana de l’energia 2016: del 13 al 17
de juny —Llegir més
Blog La Energía de Luzía – Llegir més
Els ajuntaments catalans hauran de
renovar l'enllumenat que incompleixi la
nova normativa lumínica—Llegir més
El canvi climàtic està alterant les poblacions d’ocells comuns tant a Europa com
als Estats Units—Llegir més

Aquest proper mes de maig es realitzarà la 3a verificació d’emissions de carboni
dels programa Clima BM-Rural, coordinat per l’Associació per la Gestió del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura i amb el suport del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.
L’any 2014 es van certificar 699 tones de CO2, mentre que l’any 2015 se’n van
certificar 1048,1 tones de CO2.
Aquest any 2016 es verifiquen 30 calderes de les 58 atorgades, amb un valor total
de 1.931,12 tones de CO2 no emeses. Aquest valor està pendent de verificació.
Aquesta verificació revertirà, doncs, uns 16.300 euros als participants del projecte.
De cara l’any 2017 es preveu la verificació de la totalitat de les 58 calderes més les
calderes que s’adhereixin aquesta anualitat. Així, abans del dia 15 de maig es
presentarà la sol·licitud d’ingrés al projecte de 3 noves calderes de biomassa que
s’han d’instal·lar al Consorci Alt Urgell Cerdanya (1) i a l’Associació de Desenvolupament per la Catalunya Central (2).

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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