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El proper 15 de Juny, l’Ajuntament de Sitges i BioEconomic, tenen el plaer d’anunciar-les la VII Jornada BioEconomic® Sitges 

2018 “Autoconsum, Energies Renovables i Alternatives”, Noves oportunitats i finançament. Tindrà lloc el dia 15 de Juny de 

2018 a l’Edifici Miramar.  
 

Es donaran a conèixer les noves oportunitats a Catalunya per a les 

Energies Renovables, la Generació Distribuïda, l’Eficiència 

Energètica i l’Autoconsum. 

El Tribunal Constitucional (TC) ha aixecat la suspensió de la llei 

catalana del canvi climàtic, al quedar la suspensió sense efecte, la 

Generalitat treballa amb la intenció que l' impost del CO2 es pugui 

començar a recaptar com més aviat millor, previsiblement amb 

efectes en aquest exercici, i entri en vigor el 2019. Els ingressos 

obtinguts alimentaran a parts iguals el Fons Climàtic i el Fons de 

Patrimoni Natural, tots dos de nova creació. El Fons Climàtic 

servirà per fomentar les renovables, la descentralització de 

xarxes, l'autoconsum elèctric, les vivendes energèticament 

eficients, la mobilitat sostenible, l'eficiència i l'estalvi d'aigua i la 

conservació de la biodiversitat, entre altres aspectes. 
 

L’ inauguració i benvinguda anirà a càrrec de l’Il·lustríssim Sr. 

Miquel Forns i Fusté, Alcalde de Sitges i Sebastià Parera, Manager 

de BioEconomic®. La presentació anirà a càrrec de Jordi Mas, 

Regidor de Territori, Sostenibilitat i Habitatge del Ajuntament de 

Sitges. 
 

Es veurà l’eficiència energètica en la certificació Biosphere de Sitges 

com a destinació turística sostenible, per Fc. Xavier Garcia-

Marquès, Tècnic de Medi Ambient del Ajuntament de Sitges, 

seguint amb la Transició Energètica de Catalunya, a càrrec de 

Francesc Vidal, Divisió de Gestió Energètica de l’ICAEN, Institut Català d'Energia. La Certificació Forestal  PEFC i  Marca de 

Garantia  CATFOREST per a Biomassa a Catalunya, Robert Roch i Sunyé, Desenvolupament de Cadena de Custòdia del PEFC 

Catalunya. La Geotèrmia per en Esteve Garreta, Gerent de CENCAT - Energètica. 

Desprès de la pausa -  cafè seguirà amb l’Autoconsum, oportunitats, avantatges i novetats, a càrrec d’en Francesc Ribera, 

Gerent del CEEC. Els reptes que planteja la fotovoltaica en la transició energètica, sobre tot la generació distribuïda i 

l’autoconsum, per en Xavier Pastor, President de Solartys. Experiències d’èxit en generació d’Energia Fotovoltaica, amb Toni 

Pérez Ortigosa, CEO de TECHSOLAR i per el responsable de VIESGO Solar. El Crowdfunding, finançament per a projectes 

d’Energies Renovables, Manuel Blasco, Director comercial d’ Ecrowd Invest i per finalitzar les Experiències, innovacions i casos 

d'èxit del PAES - Diputació de Barcelona, a càrrec d’en Ramón Rabella, Responsable Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 

Sostenibilidad de la Diputació de Barcelona. 

La cloenda anirà a càrrec de Jordi Mas, Regidor de Territori, Sostenibilitat i Habitatge del Ajuntament de Sitges i Sebastià 

Parera, Manager de BioEconomic®. 

 

La jornada va adreçada a: 

Empresaris, representants i tècnics d’altres administracions, institucions públiques, enginyers, arquitectes i instal·ladors 
 

Inscripció gratuïta a la web: www.bioeconomic.cat 
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