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Aprovat el projecte de compra d’emissions BM-CAT i l’ampliació del projecte BM -Rural
Aquest mes de desembre de 2016 s’ha aprovat l’ampliació del projecte BM-Rural i el nou projecte BM-CAT de compra d’emissions de CO2 en canvis de caldera a calderes de biomassa, per part del Ministeri d’Agricultura.
El projecte BM-CAT és la continuació i ampliació del projecte BM-Rural, de manera que permet la compra d’emissions de
qualsevol caldera de biomassa instal·lada a qualsevol punt de Catalunya. Aquest projecte s’inicia l’any 2017 i permetrà la
nova compra d’emissions els anys 2017, 2018 i 2019. Cada caldera adherida cobrarà les emissions no emeses degudes al
canvi de caldera de combustible fòssil a biomassa, o bé la nova instal·lació d’una caldera de biomassa, durant un període
de 4 anys.
Es preveu que la nova adhesió de calderes es faci el proper mes de febrer.
El projecte aprovat és per la compra total de 281.616 tones de CO 2, que suposaran una reversió de 2.731.675,20 euros
comptant un pagament de 9,7 euros la tona. A la primera anualitat s’han aprovat un total de 55 calderes de biomassa que
permetran un estalvi de 70.364 tones de CO2. Aquestes calderes substitueixen un total de 100 calderes de combustible
fòssil i n’hi ha 8 de nova instal·lació.
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Convocatòria de subvencions per al foment de l ’adquisició de
vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi
i a usos comercials

'Gaia, la Gran Mare', primer premi del
Vaasa Wildlife —Llegir més
La pèrdua de carboni del sòl pot accelerar
el canvi climàtic—Llegir més

El 9 de desembre de 2016 s’ha publicat la RESOLUCIÓ TES/2774/2016, d'1 de
desembre, de convocatòria de subvencions per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a
altres serveis que operen en zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric
per a l’any 2017.

Agricultura catalana: "El repte d’adaptarse al canvi climàtic"—Llegir més

Es convoquen subvencions per adquirir vehicles elèctrics i de baixes emissions
destinats tant al servei de taxi com a altres usos comercials i de serveis per un
import total de 300.000 euros.

Completat el primer estudi que avalua el
grau de vulnerabilitat dels municipis
catalans al canvi climàtic—Llegir més

Els beneficiaris poden ser professionals o empreses que hagin comprat un vehicle
d’aquestes característiques des del 5 d’abril de 2015 fins a la fi del termini de la
convocatòria, i que operin a la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

Simulador de mesures de rehabilitació
energètica d’edificis—Llegir més

L’objectiu final és contribuir a la millora de la qualitat de l’aire en aquestes zones
promovent la renovació del parc de vehicles que hi circula amb vehicles de baixes emissions de contaminants a l’atmosfera.

Premis d’excel·lència energètica 2017 –
Llegir més
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Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya —Llegir més

Coneixes l’estat energètic de la teva empresa?

Las microalgas, elemento clave en la
disminución de la huella de carbono en
viñedos—Llegir més
Eneragen convoca la 9a edició dels
Premis Nacionals d'Energia —Llegir més
Oberta una convocatòria d’ajuts per la
realització d’assistència tècnica i treballs
de consultoria pel desenvolupament i
promoció de projectes d’eficiència energètica—Llegir més

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.
També pots optar per un assessorament on-line a través del software gratuït EneGest. Registra’t, entra les teves factures, i descobreix què pots fer per reduir la
teva factura elèctrica.

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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