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El Govern impulsa una plataforma d'inversió per finançar projectes d'estalvi i eficiència energètica

El Govern ha aprovat impulsar una plataforma d’inversió en projectes d’estalvi i eficiència energètica, destinada a
facilitar l’accés al finançament a les empreses de serveis energètics (ESE) perquè incrementin la seva actuació tant en
el sector públic com en el privat. L’instrument està ideat pels departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda i
d’Empresa i Coneixement, i s’emmarca en les accions de finançament que impulsa la Unió Europea en aquest àmbit, especialment a través del Pla Juncker. La Generalitat, a través de l’ICAEN, aportarà 8,3 milions d’euros a la plataforma, que
pretén aixecar 340 milions d’euros per finançar inversions directament relacionades amb la transició cap a un model energètic més sostenible.
L’objectiu de la plataforma d’inversió serà impulsar les inversions en mesures d’estalvi i eficiència energètica i en petites
instal·lacions d’energies renovables tant en el sector públic com en el sector privat mitjançant ESE. Aquestes empreses
s’encarreguen d’implementar mesures d’estalvi energètic a tercers tot garantint-los un estalvi en el consum d’energia i en
la factura que pot superar el 30%. La seva actuació –que inclou inversions i manteniment- es retribueix en funció de l’estalvi assolit. Aquests projectes, però, tenen un retorn a llarg termini –entre 10 i 15 anys-, fet que dificulta que, a mesura que
inicien projectes, les ESE puguin aconseguir més recursos per afrontar noves inversions.
La plataforma facilitarà a les ESE l’accés al finançament per iniciar nous projectes. L’ESE remunerarà la plataforma en
funció de la garantia de rendiment del projecte d’estalvi i eficiència energètica. Igualment, l’instrument permetrà agrupar
diferents projectes per donar-los volum, fet que en facilitarà l’avaluació de riscos per part del sector financer.
Els 8,3 milions d’euros que l’ICAEN aportarà a la plataforma procedeixen de les desinversions que ha fet l’organisme, principalment en plantes de cogeneració en les quals participava des que en els anys 90 es va incentivar l’aplicació d’aquesta
tecnologia –aleshores molt eficient- a la indústria i que avui ja no requereixen participació pública. Aquesta reorientació
dels recursos públics cap a actuacions de gestió de la demanda d’energia s’insereix en les polítiques del Govern de transició cap a un nou model energètic i de lluita contra el canvi climàtic.
Amb aquesta iniciativa, el Govern pretén salvar la barrera que suposa l’accés al finançament per al desenvolupament d’aquest mercat. El potencial d’inversió en eficiència energètica i petites instal·lacions d’energies renovables a Catalunya és
elevat; així, en l’àmbit dels edificis i infraestructures de les administracions públiques i de la indústria s’han identificat
actuacions per valor de 460 milions d’euros. Igualment, a Catalunya hi ha un elevat nombre d’empreses amb coneixement i
capacitat tècnica per implementar aquest tipus de projectes, però la seva dimensió i les característiques d’aquest model,
que requereix grans inversions a llarg termini, en limita el marge d’activitat.
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transició cap a una economia baixa en
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més

Las ayudas a la eficiencia energética, a
buen ritmo—Llegir més
La National Oceanic and Atmospheric
Administration alerta que els indicadors
planetaris de canvi climàtic aquest 2016
continuen batent rècords– Llegir més
Neix el Pacte Global d'Alcaldes pel clima i
l'energia—Llegir més
Ja es pot accedir a un nou fullet de la
col·lecció per a ciutadania: La biomassa
forestal i agrícola.—Llegir més
Guia de bones pràctiques per al control
del risc per inhalació de monòxid de
carboni (co) en l’emmagatzematge de
pèl·lets de fusta a les dependències dels
usuaris finals —Llegir més

La Diputació facilita la instal·lació de 38 calderes de biomassa
Des de que el 2014 la Diputació de Girona va engegar el Pla de calderes de biomassa forestal ja són 20 les calderes instal·lades amb l’ajut de la institució a la demarcació, mentre que 18 estan en procés d’instal·lació. El Pla ha fet possible que 33
municipis d’arreu de les 8 comarques gironines disposin d’un o més sistemes de
subministrament d’energia sostenible, els quals s’han instal·lat en equipaments
municipals. En conjunt la corporació ha invertit 2.260.000 euros. En aquest tres
anys, la posada en marxa d’aquestes calderes ha suposat una mobilització de
16.894,37 m3 d’estella forestal, la creació de 17 llocs de treball i la promoció de la
gestió forestal sostenible de 6582,22 hectàrees de boscos de la demarcació de
Girona.
Vist l’èxit del Pla, la corporació està treballant, ara, en la col·locació de 53 calderes més a 22 municipis més. El Pla de calderes de biomassa forestal en equipaments públics municipals es presenta com una oportunitat per potenciar la multi
funcionalitat del bosc, dinamitzar el sector primari, promoure la gestió forestal,
crear noves empreses i generar ocupació. Tot això, garantint la conservació dels
valors naturals del bosc.

Les comarques gironines són especialment adients quant a l’aprovisionament d’estella, ja que més de la meitat de la seva superfície està coberta per boscos densos.
Es tracta de prop de 317.771 hectàrees que produeixen unes 790.000 tones de
biomassa, la combustió de les quals equivaldria a escalfar més de 110.000 llars a
l’hivern.
Més informació

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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