
GESTIÓ ENERGÈTICA A L’EMPRESA 

Reducció de costos, augment de beneficis  

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest 

El Pla PIMA Empresa és un mecanisme incentivador per les empreses que adoptin la petjada de carboni com a eina de 
competitivitat i sostenibilitat, avançant en la internalització de la petjada de carboni en les seves estratègies a mig i llarg 
termini.  

Pla d’impuls al Medi Ambient — PIMA Empresa 

Núm. 23 —  Octubre de 2016 

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  està subvencionat pel Servei Públic d ’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.  

 

Més informació 

Més notícies destacades 

Obertes les inscripcions per la 5a Fira de 

la Biomassa de Catalunya—Llegir més 

Listado de Proveedores de Servicios 

Energéticos—Llegir més 

Destinats 108.900 euros a la coordinació 

tècnica de la Prospectiva Energètica de 

Catalunya 2050—Llegir més  

Programa de Ayudas para la Rehabilitaci-

ón Energética de Edificios existentes 

(Programa PAREER-CRECE)—Llegir més 

170 països acorden modificar el Protocol 

de Montreal per tal d'aconseguir l'elimina-

ció progressiva dels gasos hidrofluorcar-

bonats (HFC's)—Llegir més 

Reportatge que aprofundeix en l'impacte 

del canvi climàtic al Mediterrani – Llegir 

més 

Els cotxes tindran etiquetes segons 

contaminin—Llegir més 

Completat el primer estudi que avalua el 

grau de vulnerabilitat dels municipis 

catalans al canvi climàtic.—Llegir més 

El grup d’energia i canvi climàtic impulsa 

el projecte COAMB Smart Energy —
Llegir més 

L'Organització Meteorològica Mundial 

alerta que els nivells de CO2 planetaris 

han assolit les 400 parts per milió durant 

l'any 2015—Llegir més 

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. 

400 congressistes i 80 ponents participaran en el I Congrés de 
Pobresa Energètica  

El I Congrés de Pobresa Energètica serà un espai de debat i reflexió entorn de la 
lluita contra la vulnerabilitat energètica i es convoca amb l’objectiu d’oferir solu-
cions a problemes concrets. El Congrés, que se celebrarà a la Fira de Sabadell, 
oferirà diverses activitats de debat i reflexió paral·leles on s’abordaran els reptes, 
dilemes, taules rodones que es presenten al voltant de la problemàtica de la lluita 
contra la pobresa energètica. 

El Congrés comptarà amb experts acadèmics, socials i del món local. Destaca la 
presència de Harriet Thomson, professora de la Universitat de Manchester i exper-
ta en pobresa energètica i que pronunciarà la conferència ‘Pobresa energètica: un 
problema comú de la Unió Europea’.  

Alguns dels temes que es tractaran en el Congrés són: 

- Quines eines i models per fer l’habitatge més accessible energèticament existei-
xen actualment? 
- Com integrem la salut dels col·lectius afectats en la gestió dels programes d'aten-
ció a PE? 
- Quin tipus de mesures d'eficiència energètica o millora de l'edifici son més efecti-
ves? 
- Com identificar situacions de pobresa energètica i actuar més enllà de serveis 
socials? 
- Com financem la millora energètica de llars vulnerables que viuen al parc privat? 
- Com hauria de ser el bo social?  

Més informació 

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/planes-y-estrategias/PIMA-Empresa.aspx
http://www.firabiomassa.cat/2016/09/obrim-inscripcions-febrer-2017/
http://www.idae.es/index.php/id.919/mod.pags/mem.detalle
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20161019_not_PROENCAT-00001
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.337/relcategoria.121/relmenu.31/mod.noticias/mem.detalle
http://sostenible.cat/reportatge/un-mar-diferent
http://sostenible.cat/reportatge/un-mar-diferent
http://sostenible.cat/noticia/els-cotxes-tindran-etiquetes-segons-contaminin
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/territori-sostenibilitat/notapremsavw/295896/ca/completat-estudi-avalua-grau-vulnerabilitat-municipis-catalans-canvi-climatic.do
http://www.coamb.cat/actualitat-coamb/el-grup-denergia-i-canvi-climatic-impulsa-el-projecte-coamb-smart-energy/
http://sostenible.cat/noticia/lorganitzacio-meteorologica-mundial-alerta-que-els-nivells-de-co2-planetaris-han-assolit-les
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