TÜV Rheinland i el Grup Remica han signat un Acord
de Col·laboració per a la Certificació d’Estalvis
Energètics
17/03/2014. Madrid
Aquest mes de març de 2014, TÜV Rheinland han signat un Acrod de Col·laboració a Madrid
per a la Certificació d’Estalvis Energètics.
L’objecte d’aquest Acord és establir les condicions tècniques i econòmiques de col·laboració
entre Remica i TÜV Rheinland, en el qual TÜV Rheinland durà a terme la verificació i
certificació d’estalvis energètics concernents als contractes de rendiment energètic subscrits
entre Remica i els seus clients o les derivades de la implantació de programes d’eficiència, de
la implantació de Mesures d’Estalvi Energètic (MAEs), del seguiment del manteniment
d’instal·lacions o qualsevol situació relacionada amb la demostració d’estalvis energètics en
instal·lacions gestionades per Remica d’acord amb el Protocol Internacional de Mesura i
Verificació de l’Estalvi Energètic (IPMVP).
Grup Remica és una de les empreses líders en el sector de l'estalvi i l'eficiència energètica,
gràcies al seu permanent aposta per la innovació i les noves tecnologies, així com per la seva
orientació al client, amb solucions personalitzades que permeten adaptar-se a les necessitats
de cada usuari. Una companyia centrada en la reducció del consum d'energia i la disminució
d'emissions de gasos contaminants, per aconseguir un entorn de vida més saludable per a tots.
Remica, com a empresa de serveis energètics, cerca la millora de l'eficiència energètica, però
també el màxim confort i qualitat de vida per a les persones. Per això aporta 30 anys
d'experiència i la seva actuació en més de dos mil instal·lacions. Remica ha estat pionera al
nostre país, garantint els estalvis energètics per contracte.
Este acuerdo con TÜV Rheinland supone un paso más en el compromiso de Remica con sus
clientes y con el medio ambiente. El certificado emitido por TÜV Rheinland conlleva la garantía
que sólo puede ofrecer un Organismo de Control Autorizado y la fiabilidad absoluta de una
organización internacional independiente, con más de 140 años de experiencia.
Aquest acord amb TÜV Rheinland suposa un pas més en el compromís de Remica amb els
seus clients i amb el medi ambient. El certificat emès per TÜV Rheinland comporta la garantia
que només pot oferir un organisme de control autoritzat i la fiabilitat absoluta d'una organització
internacional independent, amb més de 140 anys d’experiència.
TÜV Rheinland i el Grup Remica estrenyen així les seves relacions, uneixen esforços i
estableixen les normes d'actuació que canalitzen i incrementen, dins d'un marc preestablert, les
accions de col·laboració que estimin oportunes.
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Sobre el Grup Remica
Grup Remica neix el 1984 com a empresa d'instal·lació i manteniment de sistemes de calefacció,
climatització i aigua calenta sanitària. Des dels seus inicis, Remica ha apostat per la innovació, sent de les
primeres empreses del sector a oferir als seus clients un manteniment preventiu. En poc més de deu
anys, Remica es converteix en líder del sector instal·lacions i manteniment de la Comunitat de Madrid.
El 1998, i de forma pionera a Espanya, Remica comença a desenvolupar la seva activitat com a Empresa
de Serveis Energètics, incrementant la seva aposta per l'eficiència energètica i oferint als seus clients la
gestió integral de les seves instal·lacions. El creixement d'aquesta activitat és tan notable que el 2012 va
suposar el 41% de la facturació del Grup.Seguint sempre els estàndards de qualitat, Remica té la
certificació ISO 9001 en Qualitat i la certificació ISO 14001 en Medi Ambient.

Sobre TÜV Rheinland
TÜV Rheinland és una organització internacional independent d'origen alemany, amb més de 125 anys
d'experiència que presta serveis d'inspecció, control, auditoria, certificació i formació en els àmbits de la
qualitat, el medi ambient, la prevenció de riscos laborals, la tecnologia de la informació, la seguretat de
productes (industrials, alimentaris, sanitaris...) i la seguretat industrial a instal·lacions i equips, apostant
per l'Eficiència Energètica i la Sostenibilitat. Present a Espanya des de fa ja més de 25 anys, TÜV
Rheinland Group porta molts anys compromès cap al medi ambient, el desenvolupament sostenible i la
responsabilitat social (RSC).
TÜV Rheinland porta a terme inspeccions, avaluacions, auditories i certificacions a Espanya i en més de
60 països d'arreu del món segons les normes vigents en matèria de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i
Salut en el Treball i en Eficiència Energètica, o en certificació de sistemes de gestió segons ISO 50001,
EN 16001, entre d’altres.
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