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1. OBJECTIUS DEL PROJECTE “RENOWA’TT”. EMPRESA, ENERGIA I FOREST 

El present projecte té com a objectiu la creació de noves oportunitats laborals vinculades als 
sectors emergents i a l’economia verda (especialment lligats a la gestió energètica i forestal) 
mitjançant l’actualització en nous coneixements, transferència d’experiències, consolidació (i 
creació si s’escau) d’empreses dels sectors tradicionals, l’establiment d’una xarxa d’actors a 
l’entorn de l’eficiència energètica i la biomassa forestal i, sobretot, la formació de les 
empreses de l’àmbit i a la població en situació de l’atur. 

Els objectius específics de RENOWA’TT són: 

• Assessorar empreses per a la seva consolidació i per promoure actituds econòmicament i 
energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i 
territoris; 

• Promoure l’emergència de l’economia verda mitjançant la potenciació d’empreses 
tradicionals; 

• Formar empreses i persones en estat d’atur en matèria d’estalvi i eficiència energètica, 
gestió forestal i energies renovables amb la fita de generar nous nínxols de mercat; 

• Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies 
innovadores i que posin en valor la funció captadora de carboni dels territoris forestals i 
promocionant una nova cultura energètica. 

Determinació dels programes i àmbits que es vol desenvolupar 
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2. PC1. GESTIÓ ENERGÈTICA, FORESTAL I PETJADA DE CARBONI 

 

Programa i àmbit d’actuació 

PROGRAMA: Innovació en els sectors i empreses 

ÀMBITS:  

• Activació i consolidació de sectors emergents; 
• Innovació en sectors tradicionals; 
• Assessorament específic a l’emprenedoria social; 
• Adaptació i realització d’altres experiències d’èxit. 

 

Objectiu específic 

Amb aquest projecte concret es pretén assessorar les entitats públiques i empreses del 
territori en gestió energètica, gestió forestal, implementació de biomassa i càlcul de petjada 
de carboni en organitzacions i productes dels territoris del Ripollès i de la Vall del Ges, Orís i 
la Vall del Bisaura, amb la intenció de fer-les energèticament eficients i econòmicament més 
viables. 

 

Descriure el projecte concret 

Es dirigeix a l’assessorament a sector públic i privat, tan en empreses emergents com a les 
empreses, en polítiques energètiques i de gestió forestal per tal de consolidar-se. Alhora, es 
volen dotar de metodologies innovadores, pel que fa a l’aprofitament energètic de la 
biomassa forestal i especialment relacionades amb el càlcul de petjada de carboni com a tret 
diferencial del producte de proximitat, per tal que les empreses es puguin obrir nous mercats 
i atraure noves tipologies de consumidor.. 

 

Identificació de les accions concretes  

Acció 1-A01. Assessorament i assistència tècnica a entitats públiques en gestió energètica  

1-A01-1. Gestió de la comptabilitat energètica municipal 

1-A01-2. Informes energètics de dependències i enllumenat públic 

1-A01-3. Seguiment i avaluació de les mesures d’estalvi implementades  

Acció 1-A02. Assessorament energètic en empreses 

1-A02-1. Gestió de la comptabilitat energètica  

1-A02-2. Informes energètics  

1-A02-3. Informes de viabilitat tècnica i econòmica d’implementació de renovables 

1-A02-4. Seguiment i avaluació de les mesures d’estalvi implementades  

Acció 1-A03. Assessorament a les empreses per una correcta planificació forestal conjunta  

1-A03-1. Sessió informativa de foment de la gestió forestal conjunta 

1-A02-2. Revisió de la delimitació de les finques sobre el terreny 

1-A03-3. Realització d’inventaris en les masses forestals 
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1-A03-4. Realització de cartografia d’ordenació conjunta de les finques 

1-A03-5. Planificació conjunta d’actuacions de millora i d’aprofitaments (a 15 anys) 

Acció 1-A04. Elaboració d’informes energètics en escoles 

1-A04-1. Redacció d’Informes energètics  

1-A04-2. Seguiment i avaluació de les mesures d’estalvi implementades 

Acció 1-A05. Càlcul de la petjada de carboni 

1-A05-1. Càlcul de petjada de carboni en explotacions ramaderes  

1-A05-2. Càlcul de petjada de carboni en administració pública  

1-A05-3. Càlcul de petjada de carboni en empreses  

1-A05-4. Càlcul de petjada de carboni en productes agroalimentaris  

Acció 1-A06. Promoció de l’estalvi i eficiència energètica per empreses 

1-A06-1. Edició dels materials físics de l’acció promocional  

1-A06-2. Repartiment dels materials a les empreses  

1-A06-3. Butlletí electrònic bimensual  

1-A06-4. Valoració de l’acció promocional 

Acció 1-A07. Promoció de la biomassa i gestió forestal en sector privat 

1-A07-1. Edició dels materials físics de l’acció promocional  

1-A07-2. Repartiment dels materials a les empreses  

1-A07-3. Butlletí electrònic bimensual  

1-A07-4. Valoració de l’acció promocional  

Acció 1-A08. Promoció i difusió del projecte 

1-A08-1. Mitjans de comunicació  

1-A08-2. Xarxes socials  

1-A08-3. Pàgina web de l’entitat beneficiària i de les entitats col·laboradores  

1-A08-4. Llistes de distribució de correu electrònic  

 

Identificar els destinataris del projecte.  

A continuació s’adjunta una taula amb els destinataris mínims als quals es vol donar 
assessorament en aquest projecte: 

DESTINATARI MÍNIM 

Entitats públiques municipals i supramunicipals 15 

Empreses 30 

Escoles 3 

 TOTAL 48 
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3. PC 2. FORMACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ DE SECTORS TRADICIONALS 

 

Programa i àmbit d’actuació 

PROGRAMA: Innovació en l’ocupació 

ÀMBITS:   

• Creació i adaptació de nous perfils professionals; 
• Elaboració i implementació de noves metodologies d’orientació i intermediació; 
• Especialització flexible; 
• Millora de la qualitat de l’ocupació; 
• Realitzar experiències d’èxit. 

 

Objectiu específic 

Amb aquest projecte concret es pretén formar empreses i persones en matèria d’estalvi i 
eficiència energètica, gestió forestal i energies renovables amb la fita d’actualitzar 
coneixements a les empresa i treballador operant o desocupat, diversificar la seva economia i 
generar nous nínxols de mercat. 

 

Descriure el projecte concret 

El projecte persegueix la qualificació del personal del territori en temes vinculats als sectors 
tradicionals. Aquesta formació, però, vol anar més enllà dels temaris clàssics formatius dels 
productors del sector primari, sinó que busca la transversalitat integrant diferents matèries 
per obtenir treballadors de qualitat i multidisciplinaris capaços de fer front a les noves 
oportunitats laborals del territori. 

 

Identificació de les accions concretes  

Acció 2-A01. Seminaris de gestió energètica 

2-A01-1. Seminari de gestió energètica en administració pública 

2-A01-2. Seminari de gestió energètica en empresa agroalimentària 

2-A01-3. Seminari de gestió energètica en empresa turística 

2-A01-4. Seminari de gestió energètica en comerç 

Acció 2-A02. Seminari de gestió forestal 

Acció 2-A03. Curs de gestió de paisatge, pastures i boscos mitjançant la ramaderia  

Acció 2-A04. Formació especialitzada per instal·ladors de caldereria 

Acció 2-A05. Curs de gestió energètica a l’empresa 

Acció 2-A06. Curs en gestió forestal sostenible 

Acció 2-A07. Curs en producció de biomassa 

Acció 2-A08. Coaching per empreses forestals 

Acció 2-A09. Promoció i difusió del projecte 

2-A09-1. Mitjans de comunicació  
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2-A09-2. Xarxes socials  

2-A09-3. Pàgina web de l’entitat beneficiària i de les entitats col·laboradores  

2-A09-4. Llistes de distribució de correu electrònic  

 

Identificar els destinataris del projecte.  

A continuació s’adjunta una taula amb els destinataris mínims als quals es vol donar 
assessorament en aquest projecte: 

 

DESTINATARI MÍNIM 

Propietaris forestals 10 

Responsables ambientals d’empreses de tots 
els sectors públics i privats 30 

Persones en situació d’atur 3 

Productors de biomassa 10 

Instal·ladors de calderes de biomassa 5 

TOTAL 58 
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4. PC 3. XARXA D’ACTORS PER UN TERRITORI CAPTADOR DE CO2 

 

Programa i àmbit d’actuació 

PROGRAMA: Innovació en els sectors i empreses 

ÀMBITS:   

• Establiment de relacions empresarials de proximitat; 
• Activació i consolidació de sectors emergents 
• Innovació en sectors tradicionals; 
• Constitució de xarxes d’actors. 

PROGRAMA: Innovació en l’ocupació 

ÀMBITS:   

• Establiment de pots entre l’activitat econòmica i els recursos formatius locals; 

 

Objectiu específic 

L’objectiu d’aquest projecte és Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials 
sostenibles mitjançant metodologies innovadores i que posin en valor la funció captadora de 
carboni dels territoris forestals i promocionant una nova cultura energètica (hipocarbònica i 
basada en els recursos locals). 

 

Descriure el projecte concret 

Aquest projecte pretén l’establiment i consolidació d’una xarxa d’actors a l’entorn del procés 
territorial d’aprofitament energètic del recurs forestal, facilitant l’entesa entre propietaris 
forestals, empresa treballadora forestal, enginyeries, empresa instal·ladora i consumidors de 
biomassa final. Aquesta, hauria de facilitar la transferència de bones pràctiques, cerca de 
noves oportunitats, generar sinèrgies entre la indústria i empresa del territori i permetre 
l’emergència de productors i subministradors de biomassa forestal, propis del territori. 

 

Identificació de les accions concretes  

Acció 3-A01. Campanya de foment a l’associacionisme forestal  

3-A01-1. Convocatòria d’actors territorials 

3-A01-2. Reunió per fomentar l’associacionisme forestal 

Acció 3-A02. Promoció de la creació d’una xarxa d’actors de cooperació territorial 

3-A02-1. Convocatòria d’actors territorials 

3-A02-2. Reunió per fomentar l’associacionisme forestal 

Acció 3-A03. Creació d’una xarxa virtual d’actors territorials vinculats al món de la gestió 
energètica i forestal  

3-A03-1. Disseny de la xarxa virtual 

3-A03-2. Formació als tècnics vinculats al projecte 

3-A03-3. Donar contingut a la xarxa 
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Acció 3-A04. Dinamització per una gestió integral de la producció, distribució i 
comercialització de biomassa forestal 

3-A04-1. Identificador dels actors  

3-A04-2. Workshops d’intercanvi 

3-A04-3. Seguiment del procés de gestió conjunta de la biomassa 

Acció 3-A05. Seminari de funcionament de la xarxa virtual d’actors territorials 

Acció 3-A06. Seminari d’intercanvi d’experiències entre actors territorials 

 

Metodologia i vinculació amb la resta de projectes 

Aquest projecte té una vinculació directe amb els altres dos projectes. Així, el primer 
projecte pretén assessorar diferents tipologies d’empreses per detectar-ne les necessitats i 
poder actuar en conseqüència. El segon projecte pretén formar diferents perfils professionals 
que es puguin adequar a les necessitats del primer projecte. Amb aquest projecte es vol 
posar en contacte els destinataris dels dos projectes anteriors per a poder crear nova 
ocupació o bé per tal que les empreses del territori interactuïn entre elles per transferir-se 
tecnologies i coneixement. 

 

Identificar els destinataris del projecte.  

A continuació s’adjunta una taula amb els destinataris mínims als quals es vol donar 
assessorament en aquest projecte: 

DESTINATARI MÍNIM 

Propietaris forestals 10 

Empreses de qualsevol sector 10 

TOTAL 20 

 


