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PirinnoWa’   és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

QUINA AFECTACIÓ TINDRÀ LA NOVA LLEI 

CATALANA DE CANVI CLIMÀTIC EN LES EMPRESES

El canvi climàtic d’ençà a uns anys està a l’agenda política i empresarial de les principals organitzacions i El canvi climàtic d’ençà a uns anys està a l’agenda política i empresarial de les principals organitzacions i 
líders mundialslíders mundials, com un dels reptes al que cal fer front per garantir la sostenibilitat i supervivència de la societat , com un dels reptes al que cal fer front per garantir la sostenibilitat i supervivència de la societat 
que coneixem. Davant aquest fet, es fa indispensable que totes les parts interessades disposin d’eines i directrius que coneixem. Davant aquest fet, es fa indispensable que totes les parts interessades disposin d’eines i directrius 
clares de com actuar, per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i la vulnerabilitat als clares de com actuar, per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i la vulnerabilitat als 
impactes del canvi climàtic. En aquest escenari i continuant amb impactes del canvi climàtic. En aquest escenari i continuant amb el lideratge que fi ns ara ha mantingut Cata-el lideratge que fi ns ara ha mantingut Cata-
lunya en els fòrums internacionalslunya en els fòrums internacionals en el camp de l’acció climàtica, des del passat 1 d’agost ha entrat en vigor la  en el camp de l’acció climàtica, des del passat 1 d’agost ha entrat en vigor la 
llei catalana de canvi climàtic (Llei 16/2017)llei catalana de canvi climàtic (Llei 16/2017). . Un nou instrument pensat per afavorir la governança en relació Un nou instrument pensat per afavorir la governança en relació 
al canvi climàtic i potenciar el desenvolupament econòmic del país i de les seves institucions, tant privades com al canvi climàtic i potenciar el desenvolupament econòmic del país i de les seves institucions, tant privades com 
públiques, que afavoreixi la transició cap a una economia neutra en emissions de GEH, competitiva, innovadora públiques, que afavoreixi la transició cap a una economia neutra en emissions de GEH, competitiva, innovadora 
i efi cient en els recursos.i efi cient en els recursos.

Amb aquesta voluntat d’afavorir la Amb aquesta voluntat d’afavorir la transició cap a un nou model productiu circular i d’accés als recursos na-transició cap a un nou model productiu circular i d’accés als recursos na-
turals i energèticsturals i energètics, que redueixi tant les emissions de GEH com la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, , que redueixi tant les emissions de GEH com la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, 
la la llei incorpora diversos mecanismes i solucions innovadores que han de permetre al sector empresarial llei incorpora diversos mecanismes i solucions innovadores que han de permetre al sector empresarial 
català ser part activa d’aquesta transformaciócatalà ser part activa d’aquesta transformació. Entre d’altres, destaquen per la seva repercussió en les activitats . Entre d’altres, destaquen per la seva repercussió en les activitats 
econòmiques existents o com a noves oportunitats de desenvolupament econòmic futur, les iniciatives o solu-econòmiques existents o com a noves oportunitats de desenvolupament econòmic futur, les iniciatives o solu-
cions següents:cions següents:

-Aposta per -Aposta per l’autoconsum energètic i generació distribuïda a partir d’energies renovablesl’autoconsum energètic i generació distribuïda a partir d’energies renovables, amb la participació d’actors , amb la participació d’actors 
locals.locals.
-Necessitat de disposar de -Necessitat de disposar de plans de mitigació i adaptació al canvi climàtic per part de les empreses de més de 250 treballa-plans de mitigació i adaptació al canvi climàtic per part de les empreses de més de 250 treballa-
dorsdors que vulguin acollir-se als ajuts, les bonifi cacions i els benefi cis fi scals relatius a actuacions i projectes de naturalesa  que vulguin acollir-se als ajuts, les bonifi cacions i els benefi cis fi scals relatius a actuacions i projectes de naturalesa 
ambiental, energètica o d’innovació.ambiental, energètica o d’innovació.

Article de Miquel Àngel Rubio, responsable de Canvi Climàtic a LAVOLA
Font: http://www.lavola.com/quina-afectacio-tindra-la-nova-llei-catalana-de-canvi-climatic-en-les-empreses/
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--Creació de nous impostos ambientalsCreació de nous impostos ambientals: impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles tracció mecànica i : impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles tracció mecànica i 
impost sobre les activitats econòmiques que generen diòxid de carboni.impost sobre les activitats econòmiques que generen diòxid de carboni.
--Estructuració d’un Fons ClimàticEstructuració d’un Fons Climàtic, com a instrument propi de Catalunya per fi nançar accions de mitigació i adaptació , com a instrument propi de Catalunya per fi nançar accions de mitigació i adaptació 
al canvi climàtic.al canvi climàtic.
--Promoció de productes agroramaders ecològics i de proximitat Promoció de productes agroramaders ecològics i de proximitat per aconseguir desenvolupar varietats locals adaptades a per aconseguir desenvolupar varietats locals adaptades a 
les noves condicions climàtiques.les noves condicions climàtiques.
--Avaluació de la petjada de carboni de productes i materials de la construcció i productes industrials fi nals comercialitzats Avaluació de la petjada de carboni de productes i materials de la construcció i productes industrials fi nals comercialitzats 
a Catalunyaa Catalunya i creació d’un instrument que permeti al consumidor conèixer la petjada de carboni i hídrica generada per  i creació d’un instrument que permeti al consumidor conèixer la petjada de carboni i hídrica generada per 
la producció d’un aliment.la producció d’un aliment.
--Priorització de la rehabilitació del parc d’habitatges i construcció amb criteris bioclimàtics Priorització de la rehabilitació del parc d’habitatges i construcció amb criteris bioclimàtics per tal que els nous edifi cis per tal que els nous edifi cis 
siguin de consum energètic gairebé nul.siguin de consum energètic gairebé nul.
--Fixació d’un percentatge mínim de consum fi nal d’energia elèctrica procedent de fonts renovables en establiments comer-Fixació d’un percentatge mínim de consum fi nal d’energia elèctrica procedent de fonts renovables en establiments comer-
cials de més de 500m2 de superfície de venda.cials de més de 500m2 de superfície de venda.

Des d’una òptica general, Des d’una òptica general, cal destacar la voluntat transformadora i disruptiva d’aquesta llei cal destacar la voluntat transformadora i disruptiva d’aquesta llei per fer front a la per fer front a la 
problemàtica del canvi climàtic per tal d’assolir els objectius de mitigació i adaptació als que Catalunya ha de problemàtica del canvi climàtic per tal d’assolir els objectius de mitigació i adaptació als que Catalunya ha de 
fer front en els pròxims anys, al mateix temps quefer front en els pròxims anys, al mateix temps que fomenta un model econòmic sostenible i descarbonitzat. fomenta un model econòmic sostenible i descarbonitzat.

Així, cal veure com una oportunitat de desenvolupament i creixement econòmic, l’impuls que la llei vol donar Així, cal veure com una oportunitat de desenvolupament i creixement econòmic, l’impuls que la llei vol donar 
al al sector de les energies renovables amb la creació d’un nou model energèticsector de les energies renovables amb la creació d’un nou model energètic en què el consum de combus- en què el consum de combus-
tibles fòssils tendeixi a ésser nul, tibles fòssils tendeixi a ésser nul, per tal que al 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies per tal que al 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies 
renovables en el sistema elèctric català per a poder arribar al 100% de renovables el 2050renovables en el sistema elèctric català per a poder arribar al 100% de renovables el 2050. En conseqüència, . En conseqüència, 
s’aposta per l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables (per exemple, es proposa convertir granges s’aposta per l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables (per exemple, es proposa convertir granges 
en illes productores d’energia per a l’autoconsum i per a la comunitat més propera) i pel foment de la generació en illes productores d’energia per a l’autoconsum i per a la comunitat més propera) i pel foment de la generació 
distribuïda amb la participació d’actors locals en la producció, aspecte que afavorirà l’entrada i aparició de noves distribuïda amb la participació d’actors locals en la producció, aspecte que afavorirà l’entrada i aparició de noves 
activitats econòmiques en aquest àmbit. Per tant, la materialització d’aquest objectiu, és un exemple de com activitats econòmiques en aquest àmbit. Per tant, la materialització d’aquest objectiu, és un exemple de com 
aquesta nova llei suposarà l’impuls defi nitiu per l’aparició o consolidació de nous sectors econòmics emergents, aquesta nova llei suposarà l’impuls defi nitiu per l’aparició o consolidació de nous sectors econòmics emergents, 
o en estat d’hibernació, com és el cas del sector de les renovables a Catalunya, que en els darrers anys ha viscut o en estat d’hibernació, com és el cas del sector de les renovables a Catalunya, que en els darrers anys ha viscut 
en l’ostracisme per les normatives restrictives existents.en l’ostracisme per les normatives restrictives existents.

Per tant, Per tant, des de la perspectiva del teixit empresarial català, la nova llei catalana de canvi climàtic és un ins-des de la perspectiva del teixit empresarial català, la nova llei catalana de canvi climàtic és un ins-
trument que cal veure com un motor de canvi i lideratge per treballar de la mà amb les administracions trument que cal veure com un motor de canvi i lideratge per treballar de la mà amb les administracions 
públiques catalanes i amb corresponsabilitat amb la ciutadania i agents socials,públiques catalanes i amb corresponsabilitat amb la ciutadania i agents socials, per consolidar Catalunya a  per consolidar Catalunya a 
nivell internacional com un país capdavanter en la lluita contra el canvi climàtic. Així, nivell internacional com un país capdavanter en la lluita contra el canvi climàtic. Així, aquest front comú vers aquest front comú vers 
la problemàtica del canvi climàtic permetrà dinamitzar i consolidar l’activitat econòmica del territori a la la problemàtica del canvi climàtic permetrà dinamitzar i consolidar l’activitat econòmica del territori a la 
vegada que afavorirà l’exportació del coneixement adquirit i de les solucions tecnològiques desenvolupades vegada que afavorirà l’exportació del coneixement adquirit i de les solucions tecnològiques desenvolupades 
per les empreses catalanes a la resta del món, posicionant-les com a referents en els seus sectors respectius.per les empreses catalanes a la resta del món, posicionant-les com a referents en els seus sectors respectius.
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PIRINNOWA’TT

Una de les accions previstes amb el projecte PIRINNOWA’TT: energia, aigua i ocupació al Pirineu, és un estudi de 
l’estat de gestió del cicle de l’aigua i anàlisi del potencial per la creació de valor. Actualment s’estan duent a terme 
les reunions amb tots els muncipis, de l’Alt Urgell i del Ripollès per tal de conèixer de primera mà l’estat de les 
xarxes d’abastament i sanejament, la gestió que s’està fent i els problemes que els hi suposa. 

Les casuístiques de tots els municpis són molt diferents a tots els nivells. Hi ha municpis que tenen el servei 
de l’aigua completament externalitzat, altres municpis que es gestiona des del propi ajuntament fent els manteni-
ments pertinents i altres consistoris que la gestió supera de llarg la seva capacitat. També hi ha molta variabilitat 
en la gestió de l’aigua: alguns municipis cobren l’aigua als usuaris i d’altres se’n fa càrrec directament, també hi 
ha divergència en els criteris de cloració, i no totes les xarxes de les comarques estan equipades de igual manera.

Es preveu que a fi nal d’any podrem disposar d’aquest estudi, realitzat per una empresa externa, amb propostes de 
millores de gestió tant a nivell municipal com a nivell comarcal, així com la defi nició de valor que incrementin 
la ocupabilitat del territori entorn a aquest àmbit.

ACCIONS PIRINNOWA’TTACCIONS PIRINNOWA’TT

E    G   ’A   M   PE    G   ’A   M   P

CAPACITACIÓ EN MANTENIMENT BÀSIC CAPACITACIÓ EN MANTENIMENT BÀSIC 
D’INSTAL·LACIONS I EFICIÈNCIA ENERGÈTICAD’INSTAL·LACIONS I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

La Seu d’Urgell

Lloc:  
CETAP de la Seu d’Urgell 
Data: 
6 al 17 de novembre de 2017
Inscripcions: 
Fins al 31 d’octubre de 2017 
A mediambient@ccau.cat o 
973 353 112 ext.119

Capacitar en manteniment bàsic d’intal·lacions per millorar la seva efi ciència energètica. Es treballarà la 
normativa vigent, sistemes de control i mesura, telegestió i sistemes de recuperació d’energia, així com les opera-
cions de manteniment que s’han d’efectuar i registrar per garantir l’efi ciència energètica de la instal·lació.

Destinataris:  Preferentment per a persones en situació d’aturPreferentment per a persones en situació d’atur
Estructura:                Capacitació teorico-pràctica de 50h repartides en 10 dies.

Ripoll

Lloc:  
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Data: 
20 de novembre  a l’1 de desembre de 2017
Inscripcions: 
Fins al 16 de novembre de 2017 
A innovadors@ripollesdesenvolupament.com o
972 704 499
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RECULL DE NOTÍCIES
La URV coordina un projecte europeu 

per adaptar-se al Camvi Climàtic

http://diaridigital.urv.cat/es/la-urv-coordina-un-proyecto-eu-
ropeo-para-defi nir-y-ofrecer-servicios-climaticos-adapta-
dos-a-las-necesidades-de-diferentes-sectores/

L’Ajuntament de Ripoll estrena un nou 
vehicle elèctric

http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/29393/ajuntament/
ripoll/estrena/nou/vehicle/electric

Wildpoldsried, el pueblo que produce más 
energía renovable de la que necesita

http://www.lavanguardia.com/natural/20170928/431608605163/
wildpoldsried-energia-renovable-autosufi ciencia-ganaderos-ini-
ciativa-ciudadana.html

PEUSA estrena a Martinet el primer punt de 
recàrrega de cotxes elèctrics a la Cerdanya

http://www.radioseu.cat/noticies/peusa-estrena-a-martinet-el-
primer-punt-de-recarrega-de-cotxes-electrics-a-la-cerdanya

ENERINVEST celebra una trobada per 
promoure i fi nançar projectes sostenibles

http://www.ddgi.cat/web/noticia.seam?nivellId=244&dataMo-
delSelection=&noticiaId=4158&cid=23799&categoriaId=7

Fira de l’Autoconsum Elèctric
Vic, 19,20 i 21 d’octubre de 2017

                     http://www.vicfi res.cat/fi res.php?idm=1&subpg=37


