
GESTIÓ ENERGÈTICA A L’EMPRESA 

Reducció de costos, augment de beneficis  

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest 

El passat dia 5 de maig es van publicar al BOE tres resolucions del Instituto 

para la Diversificación y el Ahorro de la Energía. Aquestes resolucions van 

associades a un programa d’ajuts per la rehabilitació energètica d’edificis i 

canvis d’enllumenat. 

1. Programa d’ajudes per actuacions d’eficiència energètica en PIMEs i en 

gran empresa del sector industrial. Per poder acollir-se al Programa les 

actuacions hauran d’assolir una reducció d’emissions de CO2 i de consum 

d’energia final. Les actuacions hauran de ser una millora de la tecnologia 

en equips i processos industrials o bé una implementació d’un sistema de 

gestió energètica. Es ajuts d’aquest programa seran entregues monetàries 

sense contraprestació, amb una quantitat màxima del 30% de la inversió 

elegible. 

2. Programa d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis existents del sector 

residencial (sector habitatge i hoteler). Les ajudes es destinaran a actua-
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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 d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i  

cofinançades pel Fons Social Europeu i pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Servei Públic d'Ocupació Estatal.  

 

Més informació Programa Ajudes per PIMES 

Més informació Programa Ajudes sector Residencial 

Més informació Programa enllumenat exterior municipal 

Més notícies destacades 

 

Criteris ambientals per a l’atorgament del 

Distintiu de garantia de qualitat ambiental 

a les flotes de vehicles. Llegir més 

Arrèlia, una nova eina per conèixer espais 

en custòdia a Catalunya —Llegir més 

La nova bateria domèstica de Tesla 

revolucionà el sector elèctric i l'autocon-

sum —Llegir més 

Impuls a l’Economia Verda i a l’Economia 

Circular —Llegir més 

Surt a informació pública la nova Llei de 

canvi climàtic —Llegir més 

Catalunya firma a Califòrnia un acord 

amb 10 regions contra el Canvi Climàtic 

—Llegir més 

Les concentracions de CO2 a nivell mun-

dial superen las 400 ppm – Llegir més 

Del 15 al 19 de juny, setmana de l’ener-

gia – Llegir més 

cions integrals en edificis existents de qualsevol ús (habitatge, administratiu, sanitari, docent, cultural...) que afavorei-

xin l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència, l’aprofitament de les renovables i la reducció de les emissions de CO2. 

Aquestes actuacions han de ser de millora de l'eficiència energètica de l’envolvent tèrmica, de les instal·lacions tèrmi-

ques i de la il·luminació, substitució d’energia convencional per biomassa en instal·lacions tèrmiques i per energia geo-

tèrmica. 

3. Programa d’ajudes per a la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal. No són subvencions 

directes, sinó que són préstecs reemborsables sense interessos a 10 anys. Aquesta ajuda és compatible amb qualsevol 

altra ajuda per la mateixa finalitat, i en cas de ser cofinançades amb fons FEDER els serà aplicat el reglament 

1303/2013. La inversió mínima és de 300.000 euros i els ajuntaments poden fer sol·licituds sols o agrupats. El termini 

del programa és d'un any si els fons no s'han acabat abans, i la contractació ha de començar dins els 3 mesos següents a 

la resolució.  

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. 

Obert el Pla PIVE 8 

El 14 de maig el Consell de Ministres va aprovar la 8a edició del Pla PIVE. La dota-

ció del nou pla és de 225 milions d’euros.  

Poden acollir-s’hi particulars, autònoms, microempreses i PIMEs. Les característi-

ques del Pla són les mateixes que el PIVE7, tot i que la subvenció serà de 1.500 

euros enlloc de 2.000. Es manté la obligatorietat que el beneficiari tingui la titula-

ritat del vehicle a donar almenys un any abans de la data de sol·licitud de l’ajut. 

També cal que tingui la ITV vigent. 

La subvenció es rebrà directament mitjançant el descompte corresponent al punt 

d’adquisició del nou vehicle, que haurà d’estar adherit al Pla mitjançant un proce-

diment regulat i publicat a la web de l’IDAE. 

Respecte al preu de l’adquisició, serà requisit que la subvenció no superi sense IVA 

els 25.000€ en turismes o 40.000€ en vehicles elèctrics purs o híbrids endollables i 

autonomia ampliada.  

Més informació 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4991.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4993.pdf
C:/Users/http:/www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4992.pdfEnergiaHP/Documents/BlackBerry
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6847/1417400.pdf
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http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=5&num_noticia=443172
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/impuls/IMPULS-EV_150519.pdf
http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/143229746815_05_19_Llei_de_CC_IP.pdf
http://www.empresaclima.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1905&Itemid=107
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