
GESTIÓ ENERGÈTICA A L’EMPRESA 

Reducció de costos, augment de beneficis  

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest 

23 finques forestals, pertanyents a 13 socis de l’Associació de propietaris i 

propietàries de finques rústiques de la Vall de Camprodon, s’han adherit al 

procés de planificació forestal conjunta de la Vall de Camprodon. La superfí-

cie total sobre la que es treballarà és de 1.558,57ha. 

La planificació conjunta permet avaluar les necessitats d’execució de millores 

en infraestructures i de masses forestals, amb la finalitat d’optimitzar els 

recursos i de facilitar la interacció entre finques i propietaris. Aquesta orde-

nació es realitzarà mitjançant la redacció d’un o més Plans Tècnics de Gestió i 

Millora Forestal Conjunts, segons les normes d’ordenació que disposa el Cen-

tre de la Propietat Forestal. Els treballs a desenvolupar consisteixen en: 

 Recollida de documentació de les finques i estudi previ 
 Revisió de la delimitació de les finques sobre el terreny 
 Realització d’inventaris en les masses forestals 
 Realització de cartografia d’ordenació CONJUNTA de les finques 
 Planificació CONJUNTA d’actuacions de millora i d’aprofitaments (a 15 

anys) 

Iniciat el procés de planificació conjunta de finques forestals 

de la Vall de Camprodon 

Núm. 4—  Agost de 2013 

Canvi de tarifes el mes d’agost de 2013 (Font. Som Energia)  

El 3 d’agost ha entrat en vigor la nova estructura del preu de la factura elèctri-

ca que ha aprovat el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

El Govern ha impulsat un canvi molt rellevant, ja que ha augmentat el pes de la 

part fixa (potència) i ha reduït la part variable (consum). En conseqüència, 

aquelles persones amb menys consum en sortiran més perjudicades ja que nota-

ran un major increment del preu. 

Aquesta orientació del Govern no afavoreix gens l’estalvi i l’eficiència energèti-

ca, ni tampoc l’autoconsum. 

 Paràgraf extret de l’Informe 14/2013 de la CNE sobre la propuesta de orden por 

la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica: “Cabe señalar que, 

el impacto de la modificación de la estructura de los peajes de acceso será 

superior para aquellos consumidores con una baja utilización de la potencia 

(consumo). [...]. Por el contrario, para utilizaciones muy altas de la potencia 

contratada la propuesta de Orden implica reducciones de la facturación media 

de acceso de hasta el 20%. El aumento de la facturación para los consumidores  

medios acogidos a los peajes 2.0A, 2.0 DHA, 2.1A y 2.1 DHA sería de 6,7%, 4,3%, 

3,4% y 3,5%, respectivamente.”  

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 inclòs al projecte “RENOWA’TT”. Empresa, Energia i  Forest. Aquest projecte està subvencionat pel SOC i e l Fons Social 

Europeu, d’acord amb el programa d’ajuts a Projectes Innovadors i  Experimentals, regulat per l’Ordre EMO7312/2012.  

 

Més informació—SOM ENERGIA 

Més informació—ANAE 

Més notícies destacades 

 

Preguntes freqüents sobre certificació 

energètica — Llegir més 

Segons premis de ciències Ambientals—

Llegir més 

Actualització dels principals indicadors de 

l'energia a Catalunya—Llegir més 

"Tandem Marketplace" a Tarragona per 

apropar empreses i entitats —Llegir més 

El mercat de CO2 arriba a màxims les 

dues darreres setmanes—Llegir més 

Fira Expobioenergía, a Valladolid —Llegir 

més 

I Concurs de fotografia rural —Llegir més 

IX Congrés d'Economia Agrària – Llegir 

més 

Publicat el Dossier Tècnic 62 de forestal 

blog, dedicat a la BIOMASSA FORES-

TAL—Llegir més 

Nº 181 de Cultura Energètica (ICAEN) 

sobre estalvi i eficiència energètica en ens 

públics - Llegir més 

―No es podrà fer un canvi de model 

energètic sense comptar amb el territo-

ri‖—Llegir més 

Els responsables de desenvolupar la planificació estan sorpresos amb l’èxit del projecte, ja que els resultats esperats con-

sistien en la redacció i aprovació per part del CPF d’un o més instruments d’ordenació conjunta d’un mínim de 8 finques 

diferents i una superfície ordenada esperada de l’ordre de les 600 hectàrees, i s’han hagut de tancar les inscripcions degut 

a l’elevat nombre de finques que han sol·licitat la planificació. 

Aquesta planificació s’està executant per part de GIR Enginyeria Agroambiental i està inclòs al projecte “RENOWA’TT”. 

Empresa, Energia i Forest, subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeo, d’acord amb el programa d’ajuts a Projectes 

Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO7312/2012. 

Coneixes l’estat energètic de la teva empresa?  

Dins el projecte RENOWA’TT, el Consorci Ripollès Desenvolupament ofereix un 

servei d’assessorament energètic bàsic a 15 empreses de la comarca del Ripo-

llès. 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. 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=192048
http://www.somenergia.coop/canvi-de-tarifes-agost-2013
http://www.asociacion-anae.org/noticias/nueva-reforma-energetica-primera-subida%E2%80%A6-o-no-depende
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.7f7a3d74a5b7845ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=9601255d7223e310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9601255d7223e310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=4b8b8cf524e30410VgnVCM2000009b0c1e0aR
http://www.coamb.cat/index.php?mid=150&contingut=151
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.71a2158dbba416fdc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=68c91427f8cfd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=68c91427f8cfd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=d2c99aef76a3e110VgnVCM1000008d0c1e0aR
http://www.tandem.cat/marketplaces/tarragona/
http://www.ecoticias.com/co2/82415/2013/08/23/noticia-medio-ambiente-mercadoe-co2-marca-maximo-ultimas-semanas?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.expobioenergia.com/
http://www.expobioenergia.com/
http://www.desenvolupamentrural.cat/noticies/i-concurs-de-fotografia-rural
http://www.desenvolupamentrural.cat/agenda/ix-congres-d-economia-agraria
http://www.desenvolupamentrural.cat/agenda/ix-congres-d-economia-agraria
http://www.forestalblog.com/
http://www20.gencat.cat/docs/icaen/06_Relacions%20Institucionals%20I%20Comunicacio/04_Publicacions/Cultura%20Energetica/arxius/181_edificis_publics.pdf
http://www.ruralsmartgrids.cat/ca/?p=547
mailto:energia@ripollesgesbisaura.org?subject=Vull%20més%20informació%20sobre%20el%20servei%20d'assessorament%20energètic%20a%20empreses!

