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El gener de 2016 s'iniciarà el projecte PIRINNOWA’TT: Empresa, Energia i Gestió Forestal en el marc de la convocatòria 

de projectes innovadors i experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya.  

El projecte, coordinat des del Consorci Ripollès Desenvolupament, compta amb la col·laboració dels Consells Comarcals 
de l’Alt Urgell i de la Cerdanya. Té com a objectius generals assessorar les entitats públiques i empreses del territori en 
gestió energètica, forestal, producció de biomassa i crear una xarxa de cooperació entre els diferents agents vinculats al 

món de l’energia dels territoris de l’àmbit del projecte. 

Entre les accions del projecte destaquen: 

 Assessorament i assistència tècnica a entitats públiques 

 Assessorament energètic en empreses de la Cerdanya i l’Alt Urgell 

 Implementació de la tecnologia LIDAR a les comarques de l’Alt Urgell, Ripollès i Cerdanya 

 Capacitació en gestió forestal sostenible 

 Seminaris en producció de biomassa i instal·lació de caldereria 

 Acompanyament per empreses forestals 

 Foment de la cooperació territorial 

 Promoció i difusió del projecte 

Aprovat el projecte PIRINNOVA’TT 

Altres notícies destacades 

 

Acord històric sobre el canvi climàtic a París 

per mantenir l'escalfament global del planeta 

per sota dels 2°C. Llegir més.  

Movele 2015. Llegir més  

Material de sensibilització ambiental en 

contaminació acústica i lumínica. Llegir més.  

Per Nadal guarnim evitant la contaminació 

lumínica i estalviant energia. Llegir més.  

Atendre la pobresa energètica. Llegir més.  

Dades Obertes de l’ICAEN.  Llegir més. 

Subvencions per a la millora de l’estalvi i 

l’eficiència energètica – ICAEN. Llegir més. 

Catalunya referma la seva aposta per l'estalvi i 

l'eficiència energètica amb la transposició de la 

directiva 2012/27/UE. Llegir més. 

Territori i Sostenibilitat atorga mig milió d’euros 

en subvencions per millorar l’enllumenat 

exterior. Llegir més. 

Ampliat el PIVE8 fins a 31 de juliol de 2016. Llegir 

més. 

 

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest 

Si té alguna pregunta, comentari o no desitja rebre més el present butlletí, enviï un correu a 
consorci@ripollesdesenvolupament.com  o truqui al 972704499 

 

Aprovada la certificació de qualitat de l'aire de vehicles que permet etiquetar -los en 

funció de la contaminació emesa 

Catalunya ja disposa dels criteris tècnics per etiquetar els vehi-
cles en funció de la contaminació que emeten, tal i com ja succe-
eix a França i Alemania. La identificació visual i també amb base 
de dades informatitzada de matrícules permetrà les administraci-
ons locals i la Generalitat aplicar mesures de gestió de la mobili-

tat per millorar la qualitat de l’aire.  

Els nous criteris de certificació de qualitat de l’aire dels vehicles 
estableixen una classificació d’aquests en 8 categories en funció 
del seu potencial contaminant, amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de l’aire, especialment a la zona declarada de protecció 
especial de l’atmosfera per als contaminants NOx i PM10, però 

també amb el de reduir els gasos amb efecte d'hivernacle. 

És l'eina que ha de permetre desenvolupar de forma coordinada entre la Generalitat i els diferents 
municipis les mesures estructurals de gestió i tarifació de la mobilitat necessàries per reduir els 

nivells alts de contaminació per NOx i PM10. 

L'etiquetatge facilitarà la implementació de les zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP); ga-
rantirà l'aire net a les zones escolars, la tarifació diferenciada dels aparcaments públics en funció 
de les emissions del vehicle ,així com definir un criteri comú per a les bonificacions en l'impost de 
circulació entre d’altres actuacions. D'altra banda, aquests criteris de certificació també perme-
tran gestionar la mobilitat dels eixos viaris de la Generalitat establint una bonificació per als vehi-

cles més nets. 

Coneixes l’estat energètic de la teva empresa?  

Dins el projecte Treball a les 7 Comarques, s’ofereix un servei d’assessorament energètic a empre-

ses de la comarca del Ripollès. És un servei que consta de la revisió de la comptabilitat energèti-

ca, una senzilla diagnosi per avaluar l’estat de les instal·lacions i un càlcul orientatiu de la petja-

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Acord_COP21_Paris
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_luminica/material-de-sensibilitzacio-ambiental/
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20151130_campanya_nadal
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=3&num_noticia=438995
http://icaen.gencat.cat/ca/pice_serveis/pice_dadesobertes/
http://icaen.gencat.cat/ca/pice_serveis/pice_subvencions_i_ajuts/icaen-ajuts-a-leficiencia-i-estalvi-energetic/preguntes-frequeents-00002
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20151126-DICAEN-Gas-Natural
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20151223_sub_enllumenat
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
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