
N
o
ta

 d
e
 P

re
m

s
a

 
 

 

 

Nota de Premsa 

 

Després de l’Auditoria realitzada per 
TÜV Rheinland a l’empresa de serveis 

energètics Gamma Solutions, S.L., 
aquesta obté el Segell ESE Plus d’Anese. 
 

 
 

 

Febrer 2016, Madrid 

 

Després de l’Auditoria realitzada per TÜV Rheinland a la empresa de serveis energètics Gamma 

Solutions, S.L., aquesta obté el Segell ESE Plus d’Anese. 

 

Gamma Solutions, S.L. s’ha classificat com a ESE Plus per a les especialitats d’il·luminació, 

Sistemes HVAC i Regulació i Control. I amb aquesta nova classificació són ja les empreses 

certificades amb els Segells d’Anese. En tramitació, es troben a hores d’ara 20 empreses. 

 

Segons Elena González, directora d’Anese, "la certificació d'empreses de serveis energètics 

creada per la nostra Associació i que ara classifica a Gamma, prova que Anese segueix alineada 

amb les necessitats i inquietuds del sector i de les empreses. Per això, estem orgullosos de lliurar 

el Segell ESE plus al nostre soci per la seva persistència, professionalitat i esforç. Amb aquesta 

Classificació Certificada, Gamma pot demostrar que està preparada per garantir estalvis 

energètics en els seus projectes". 

 

Per a David Huete, director d'Energia de Gamma Solutions, "el Segell ESE plus és la millor manera 

d'homogeneïtzar els criteris per a la definició d'una ESE. En un sector com el nostre amb tant 

intrusisme d'empreses que no ofereixen un servei global de serveis energètics com a tal, el Segell 

ESE plus permetrà als clients que vulguin contractar un servei ESE, comptar amb un llistat 

d'empreses certificades i avalades per un organisme independent que acrediti l'experiència, 

metodologia i formació en projectes de serveis energètics en unes tecnologies concretes. 

Esperem que, amb això, el mercat sigui cada vegada més estable i fiable per als nostres clients". 

 

Treballar sota el model ESE de garantia d'estalvis 

 

Les empreses classificades amb els Segells ESE i ESE plus compleixen amb el referencial elaborat 

per Anese que recull els punts principals que ha de complir una Empresa de Serveis Energètics 

professional. 

Les empreses classificades amb el Segell ESE plus han hagut d'acreditar que disposen de la 

tecnologia necessària, que segueixen una metodologia, que el seu personal està qualificat o que 

http://www.tuv.com/ca/spain/home.jsp
http://www.gammasg.com/ES/
http://www.gammasg.com/ES/
http://www.anese.es/?_sm_au_=i5VMNVFr5rQfFkP4
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treballen sota el model ESE de garantia d'estalvis, entre d'altres requisits. A més, ha de disposar 

de contractes i projectes que segueixen el model de garantia d'estalvis. En cada cas d'empresa 

classificada amb el Segell ESE plus s'especifica en quines especialitats (il·luminació, motors, 

regulació i control, envoltant, HVAC i aplicacions industrials) compleixen uns mínims establerts 

per l'Associació. 

 

Una Classificació que impulsa i ajuda a les empreses i als seus professionals 

 

Anese porta ja més de dos anys treballant en la Classificació Certificada de ESE’s per, d'una 

banda, donar solució a un problema plantejat pels socis, i que és la inexistència d'un registre 

oficial de ESE’s amb garantia, i d'altra, per intentar arribar d'una forma més clara i professional al 

client. La Classificació Certificada de ESE’s pretén, en resum, ser una carta de presentació 

recolzada per una auditoria independent. Una manera d'avalar l'experiència, metodologia, 

formació i tecnologia de les empreses de serveis energètics. 

 

La fi d'aquesta classificació és impulsar i ajudar tant a les empreses que porten ja un temps al 

mercat i tenen un bagatge, com a les empreses que, encara que molt preparades, estan 

començant. Per aquest motiu Anese ha creat dos tipus de segell: ESE, per a les empreses que, tot 

i que encara no tenen projectes d'estalvi garantit en cartera, si estan totalment preparades per a 

oferir aquest servei; i ESE Plus, per a aquelles que ja tenen experiència i projectes en marxa en els 

que garanteixen estalvi energètic i que a més poden demostrar diferents especialitzacions. 

 
 

Sobre GAMMA SOLUTIONS, S.L.   

GAMMA SOLUTIONS, S.L. és un grup tecnològic nascut l'any 2002, especialitzat en oferir 

solucions integrals a les àrees de Telecomunicació i Energia amb activitat a 11 països diferents i 

oficines a Espanya, Regne Unit, Mèxic, Colòmbia, Perú i Xile. Des de l'àrea d'energia, inverteixen 

en projectes d'eficiència energètica i/o generació renovable oferint modalitats contractuals que 

van des dels estalvis garantits, fins la venda directa d'energia al consumidor final (PPA). 

Estan especialitzats en les tecnologies de generació fotovoltaica, o eficiència energètica en 

sistemes d'il·luminació i HVAC. També són presents en el disseny i instal·lació de sistemes crítics 

d'alimentació mitjançant sistemes de Back-Up, amb grups electrògens i/o bancs de bateries. 

Ofereixen solucions integrals, que van des del disseny i enginyeria, passant pel subministrament i 

instal·lació fins a la posada en marxa i posterior explotació de les instal·lacions controlades amb 

els seus propis sistemes de monitorització i telegestió. 

 

 

Sobre ANESE 

 

ANESE, Associació Nacional d'Empreses de Serveis Energètics, és una plataforma empresarial 

sense ànim de lucre que neix al novembre de 2009. Actualment està formada per prop de 100 

empreses que, amb independència de les diferents activitats que desenvolupen en el sector 

energètic, es configuren com Empreses de serveis energètics, tal com es defineix en la Directiva 

2006/32/CE sobre l'eficiència de l'ús final de l'energia i els serveis energètics. Els seus membres 

reflecteixen el ventall d'actors que intervenen en el mercat de les ESE’s i ofereixen una extensa 
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gamma de prestacions com: la consultoria, el manteniment d'equips, la fabricació i instal·lació, 

l'enginyeria, l'auditoria, el finançament o les assegurances de responsabilitat , entre d'altres. 

 

Per a més informació: 
Carla Da Silva 
Responsable de Comunicació ANESE 
cdasilva@anese.es / comunicacion@anese.es 
91 737 38 38 

 

 
 

Sobre TÜV Rheinland  

TÜV Rheinland és un líder mundial en serveis d'inspecció independents, fundat fa més de 140 

anys. El grup té presència a 66 països amb 18.000 empleats; el volum de negocis anual és de més 

de 1,6 mil milions d'euros. Els experts independents es destaquen per la qualitat, l'eficiència i la 

seguretat de les persones, la tecnologia i el medi ambient en gairebé tots els aspectes de la vida. 

 

TÜV Rheinland inspecciona l'equip tècnic, els productes i els serveis, supervisa projectes i ajuda a 

donar forma als processos de les empreses. Els seus experts capaciten a les persones en una 

àmplia gamma de carreres i indústries. Amb aquesta finalitat, TÜV Rheinland empra una xarxa 

global de laboratoris aprovats, proves i centres d'educació. 

 

Des de 2006, TÜV Rheinland és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per promoure 

la sostenibilitat i la lluita contra la corrupció. 

Per a més informació : 

TÜV Rheinland Ibérica, 
Inspection, Certification &Testing, S.A. 
Enric Nebot 
Director Comercial i Màrqueting 
enric.nebot@es.tuv.com  
 
María Buendía 
Marketing y Comunicación 
maria.buendia@es.tuv.com  
Tel.: 93.478.11.31 
www.tuv.es 

 

mailto:cdasilva@anese.es
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mailto:maria.buendia@es.tuv.com
http://www.tuv.es/

