Nota de Premsa

TÜV Rheinland col·labora oferint un Servei Global en les Ajudes en
Eficiència Energètica en el Sector Industrial

18 de juny de 2015, Barcelona
TÜV Rheinland l’informa de las bases reguladores del Programa de Ajudes per a actuacions
d’Eficiència Energètica en Pime i gran empresa del Sector Industrial, basat en el BOE i reunió
del Ministeri d’Indústria del 22 de maig de 2015.
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Per a aquelles empreses dels següents sectors d’activitat, els ajuts atorgats a l’empara del
Programa, s’instrumentaran sota la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació, amb
una quantia màxima del 30% de la inversió elegible corresponent i un import màxim d’inversió
per sol·licitud de 4.000.000€:
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Extracció de minerals metàl·lics
Altres indústries extractives
Activitats de suport a la indústria extractiva
Indústria de l’alimentació
Fabricació de begudes
Indústria del tabac
Indústria tèxtil
Confecció de peces de vestir
Indústria del cuir i del calçat
Indústria de la fusta i suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria
Indústria del paper
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Indústria química
Fabricació de productes farmacèutics
Fabricació de productes de cautxú i plàstics
Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
Metal·lúrgia; fabricació de ferro, acer i ferroaliatges
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
Fabricació de material i equip elèctric
Fabricació de maquinària i equip N.C.O.P.
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs. Fabricació d’altres materials
de transport
29. Fabricació de mobles
30. Altres indústries manufactureres
Aquest Programa d’Ajudes està dirigit a PIMES i grans empreses del Sector Industrial per a la
realització d’actuacions de millora d’eficiència energètica i implementació de sistemes de gestió
energètica (entenent-se per això, sistemes d’instrumentació, mesurament i control).

Des de TÜV Rheinland, col·laborem amb vostè oferint-li un Servei Global amb 4 actuacions:
1. Auditories Energètiques
Aquest Programa d’Ajuts facilitarà la implantació de les mesures d’estalvi i eficiència
energètica detectades per l’industrial o proposades per les auditories energètiques per
reduir el consum d’energia en els processos industrials. TÜV Rheinland té gran
experiència en l’elaboració d’aquest tipus d’auditories.
2. Elaboració de la Memòria per Presentar les Sol·licituds
3. Certificació per OCA dels Estalvis Aconseguits
És una exigència nova de l’IDEA què una OCA certifiqui els estalvis en finalitzar el
procés d’implementació de les MAE
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4. Certificació de Sistemes de Gestió Mediambiental ISO 50001
Aquest Programa d’Ajuts dóna continuïtat a l’obligació que imposa a les grans
empreses l’article 8 de la Directiva 2012/27/UE, de realitzar una auditoria energètica
abans del 5 de desembre de 2015, i com a mínim, cada 4 anys a partir de la data de la
seva realització. En aquest mateix article s’assenyala que les empreses que tinguin
implantat un sistema de gestió energètica ISO 50001, certificat per un organisme
acreditat independent, quedaran eximides de l’obligació de realitzar una auditoria
energètica periòdicament.

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 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.
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