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El teixit empresarial del Ripollès i de les
comarques veïnes, és actiu i innovador
en molts aspectes.
Empresa.cat és un suplement periòdic
dins el setmanari El Ripollès, on la
finalitat és fer conèixer i difondre
l’activitat i promoció econòmica de les
nostres empreses, empresaris, entitats
i institucions.
Amb aquesta informació facilitarem
el coneixement d’aquest sector que
considerem que és d’interès per a tots
els nostres lectors.
IMATGE: FREEPIK.COM
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ENTITAT\\ AJUNTAMENT DE CAMPRODON

Emprèn tot l’any a Camprodon
Emprèn
tot
l’any
a
Camprodon és un projecte
que dona suport econòmic
als autònoms i emprenedors
que s’instal·lin al municipi.
Per tal de fomentar l’esperit
d’emprenedoria,
l’Ajuntament posa a disposició dels
ciutadans una nova eina eficaç per a implantar noves
activitats industrials, comercials i de serveis al municipi. Aquesta nova línia de
subvencions per a emprenedors va adreçada a tots els
veïns i veïnes empadronats
a Camprodon. Es preveuen
ajuts econòmics de fins a
1.000 € per persona.
Per tal d’optar a aquesta
línia de subvencions, cal
presentar tota la documen-

tació que s’estableix a les
bases de la convocatòria.
Es pot fer la presentació de
la sol·licitud a la Seu electrònica de l’Ajuntament de
Camprodon o de manera
presencial a:
• Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Camprodon
Pl. de la Vila 1, Camprodon.
Tel. 972 740 005.
• Seu de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès,
ADR
C. Joan Miró 2-4, Polígon
Industrial Els Pintors, Ripoll. Tel. 972 704 490.
www.ripollesdesenvolupament.com
Un cop presentades les sollicituds, si cal, se citarà als

AJUNTAMENT DE
CAMPRODON
Plaça de la Vila, 1
17867 Camprodon
Tel. 972 740 005
registre@camprodon.cat
www.camprodon.cat

candidats per mantenir una
entrevista individualitzada.
Les resolucions seran notificades individualment per

mitjà de la seu electrònica
en el termini màxim de tres
mesos a comptar des de la
seva presentació.

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL //ENTITAT
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L’Hospital de Campdevànol aposta per la sostenibilitat
i instal·la plaques solars per l’estalvi energètic
L’Hospital de Campdevànol ha instal·lat panells fotovoltaics a la teulada de
l’edifici, en una clara aposta per a les energies renovables i fer un pas més cap
a garantir uns equipaments
més sostenibles. La inversió total ha estat de 71.000
euros, subvencionats en un
25% pels fons europeus
Next Generation.
L’aposta per aquesta inversió respon a la necessitat
de reduir el cost de l’energia de l’Hospital, tenint en
compte que és molt elevat

HOSPITAL DE
CAMPDEVÀNOL
Ctra. de Gombrèn, 20
17530 Campdevànol
T 972 73 00 13
www.hospitaldecampdevanol.cat

perquè es tracta d’un equipament que està en continu funcionament. Aquest
increment de l’electricitat,
a més, s’ha vist agreujat a
causa de la guerra d’Ucraïna. Es preveu que aquestes
plaques fotovoltaiques generin un 11% de l’energia
que necessita l’equipament
a través de l’autoconsum,
i suposarà un estalvi anual
d’uns 8.000 o 9.000 euros
en despesa d’energia. En total s’han instal·lat 180 mòduls/plaques a la teulada de

l’edifici de l’Hospital, i es
preveu que aquesta inversió
s’amortitzi entre 7 i 8 anys.
Segons ha explicat el director fi nancer de l’Hospital de Campdevànol, Sergi
Subirachs, “estem també a
l’aguait d’altres possibles
línies d’ajudes en aquest
àmbit de la sostenibilitat
i d’inversions en equipaments sanitaris, per si podem ser-ne beneficiaris,
però el desplegament per
part dels governs és lent”.
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ENTITAT\\ SANT PAU DE SEGÚRIES

Fusió d’entorn i empresa a
Sant Pau de Segúries

SANT PAU DE SEGÚRIES
C. de Guàrdia, 11
17864 Sant Pau de Segúries
Tel.: 972 74 70 05
Fax: 872 55 80 21

www.santpauseguries.cat
ajuntament@santpauseguries.cat

L’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries ha apostat per la simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, que té
per objectius:
· Reduir els tràmits
· Incrementar la transparència
· La simplicitat dels
procediments
· Eliminar el temps per iniciar
una activitat.
És dir, reduir les barreres administratives a les empreses i
emprenedors i facilitar la posada en marxa d’activitats econòmiques.
És vol aconseguir una millora
en el canvi de model de la relació entre les empreses i l’administració basat en la confiança
mútua i es va donar el termini
d’un any perquè les normatives sectorials s’adaptessin a
aquests principis.
Això afecta de forma transversal totes les activitats econòmi-

ques, perquè defineix uns principis d’actuació i uns règims
d’intervenció genèrics i estandarditzats a tot el territori.
També afecta de forma concreta a les empreses que volen
iniciar o modificar activitats
innòcues o de baix risc per a
les persones, els béns i el medi
ambient.
En canvi no afecta les activitats que comporten riscos sobre el Medi Ambient, la seguretat de les persones i els béns.
Aquestes activitats es regeixen
per la seva pròpia normativa.

COMFORSA //EMPRESA
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ENTITAT\\ PROJECTE MALATOSCA SURROCA

ELÈCTRICA VAQUER //EMPRESA

Elèctrica Vaquer,
energia solar per
a la teva llar
El grup Elèctrica Vaquer
sempre ha estat al servei dels
vilatans de la nostra comarca, i en aquesta ocasió us volem detallar un dels serveis
que també oferim: la installació de panells fotovoltaics
a casa teva.
L’energia solar és una solució
energètica alternativa, realment rendible i sostenible,
que adopten cada vegada
més usuaris. Per aquesta raó
és important comptar amb
una companyia especialitzada per a la seva instal·lació i
assessorament, de cara a obtenir un òptim aprofitament.
Aquesta tecnologia contri-

bueix, a més a més, a preservar el medi ambient en
aprofitar l’energia solar que
redueix l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle, principals causants de l’escalfament global. L’autoconsum
també ens pot ajudar a rebaixar substancialment la
despesa energètica.
Des del grup Elèctrica Vaquer et podem assessorar i
acompanyar perquè puguis
aconseguir reduir l’impacte
ambiental que generes i reduir la despesa en energia
elèctrica de la teva llar.
I quins són els serveis que
oferim? Doncs un servei

complet des de l’estudi inicial fi ns a la compensació de
l’energia excedentària que
acabis produint. Aquest són
tots els passos que et gestionem:
∙ Abans de començar et fem
un estudi personalitzat de
com ha de ser la teva installació.
∙ Duem a terme la gestió
“claus en mà” de la teva
instal·lació a través dels millors professionals.
∙ Legalitzem la teva installació i et guiem en el tràmit
per a subvencions.
∙ Et garantim la gestió del
teu excedent d’energia.

∙ Sabràs en tot moment la
teva producció i el teu consum des del teu mòbil.
No t’has de preocupar per
res, nosaltres et realitzarem
totes les gestions.
Elèctrica Vaquer Energia
a més et certifica que tota
l’energia que hagis de consumir de la xarxa prové
de fonts renovables que no
emeten gasos nocius per al
medi ambient.
Som proximitat; som km.0;
som comarca; som els qui
saludes pel carrer; som els
teus veïns i qui genera llocs
de treball locals; som l’energia al teu costat!

ELÈCTRICA VAQUER
ENERGIA S.A.U.
Macià Bonaplata, 1
17500 Ripoll
Telèfon: 972 70 03 42
Avaries: 649 92 73 16
clients@electricavaquer.cat
www.electricavaquer.cat
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EMPRESA\\ KSF REFORMES

REFORMES INTEGRALS
Paleteria
Calefacció
Aire condicionat
Fusteria
Taxació
Electricitat
Pintura
Llauneria

ARQUITECTURA
Inspecció tècnica d’ediﬁcis ITE
Tramitació de permís d’obra
Projectes de decoració
Reformes de cuines
Parquet i tarimes
Cèdula d’habitabilitat
Reformes de locals comercials

DECORACIÓ
Instal·lació de plaques solars
Reformes de banys
Projectes 3D
Certiﬁcat energètic
Projectes d’obertura
Rehabilitació d’ediﬁcis i façanes
PRESSUPOST GRATUÏT
FINANÇAMENT 100%

✆ 872 092 462 · 722 730 880 · ksf@ksfreformes.com · Ctra. de Ribes, 56. Ripoll · www.ksfreformes.com

