68a Fira de Sant Isidre de Solsona

Impacte del Decret llei 16/2019:
la implantació d’energies
renovables al medi rural
Jornada tècnica en línia
Dijous 13 de maig de 2021

Presentació
L’entrada en vigor del Decret llei
16/2019, de 26 de novembre, de
mesures urgents per a l'emergència
climàtica i l'impuls a les energies
renovables, ha suposat un canvi
substancial
en
les
condicions
d’implantació de grans parcs de
producció d’energies renovables en
terrenys rurals i també d’instal·lacions
d’autoconsum.
En aquesta jornada es farà un repàs
dels principals efectes del Decret llei
16/2019 sobre les activitats rurals,
tenint en compte les oportunitats i
inconvenients que pot comportar per a
les explotacions agràries, ramaderes i
altres activitats de diversificació com el
turisme rural.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
17.00 h Presentació de la jornada
Sr. Ramon Lletjós. Director dels Serveis Territorials del DARP a la
Catalunya Central.
17.10 h Aplicació del Decret 16/2019 des de la perspectiva del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Sr. Oriol Anson. Director general de Desenvolupament Rural del
DARP.
17.40 h Model energètic renovable per al mon rural. Entre l’autoconsum
i els grans centres de producció: on és el futur?
Sr. Manel Torrent. Director general d’Energia, Seguretat Industrial i
Seguretat Minera i director de l’ICAEN.
18.10 h L’autoconsum i la generació distribuïda: oportunitats per al
medi rural
Sr. Oscar Montserrat. Gerent de Trevic Energia sl, empresa de
serveis energètics especialitzada en eficiència energètica i energies
renovables.
18.30 h Torn de preguntes
18.45 h Cloenda de la jornada
Sra. Isabel Rovira, Directora de l’Escola Agrària del Solsonès del
DARP.

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb:
ebrualla@gencat.cat
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