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22/05/2014, Santander

TÜVRheinland, com a patrocinador, va assistir ahir a l'acte de Presentació del Llibre: "Anàlisi de Dades
d'Emissions CO2 a Espanya" - "Emissions Mundials i Directiva : Període 2008-2012" , del qual és autor
Arturo de las Heras , per part de la Fundació empresa & Clima .
El llibre tracta sobre l'estudi realitzat per la Fundació Empresa & Clima amb les dades relatives a
l'impacte de les emissions CO2 al món però amb especial incidència a Espanya, per part dels diferents
sectors de l'activitat en el conjunt del país però també en cadascuna de les comunitats autònomes i el
pes relatiu de les emissions corresponents a cadascuna d'elles en el seu conjunt.
La participació de TÜV Rheinland a aquest event dut a terme a Santander, com a entitat patrocinadora
d'aquesta publicació, s'inclou en el Pla de Presentació de l'esmentat llibre en diferents ciutats d'Espanya.
En aquesta ocasió, com a ponent i en representació de TÜV Rheinland , va participar el nostre Director
Comercial i Màrqueting , Enric Nebot .
Altres ponents a l’acte:


D. Francisco Javier Fernández González, Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Urbanisme del Govern de Cantàbria



D. Rubén Calderón Iglesias, Rector Magnífic de la Universitat Europea de l’Atlàntic



D. Arturo de las Heras, autor del llibre



Sra. Elvira Carles, Directora de la Fundació Empresa & Clima

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 ha estar un membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per
promoure la sostenibilitat i la lluita contra la corrupció.
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