Nota de Premsa

TÜV Rheinland participa a la Jornada sobre "Reial Decret 56/2016. Oportunitats
per a l'eficiència energètica "que organitza el Clúster d'Eficiència Energètica de
Catalunya (CEEC) juntament amb l'Institut Català d'Energia (ICAEN) de la
Generalitat de Catalunya
Abril de 2016, Barcelona

Nota de Premsa

El proper dimarts 26 d'abril, tindrà lloc a la Casa del Mar, c / Albareda, 1-13 de Barcelona, una
Jornada Informativa organitzada pel Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) juntament
amb l'Institut Català d'Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya. La trobada comptarà amb la
participació de nombroses entitats, entre elles TÜV Rheinland amb Enric Nebot, director Comercial i
Màrqueting.
La Jornada que té com a objectius presentar els conceptes bàsics del nou Reial Decret 56/2016 i les
diverses opcions que es plantegen a l'hora de donar-li compliment, debatre sobre els beneficis que
aporta una auditoria energètica i la necessària qualificació dels professionals i de les empreses de
serveis energètics, i conèixer experiències i casos d'èxit de la mà dels usuaris.
PROGRAMA
09:00 h – Recepció dels assistents
09:40 h – Benvinguda institucional
 Sra. Assumpta Farran, directora de l’Institut Català d’Energía.
 Sr. Albert Mitjà, president del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya
 Sr. Pere Homs, director del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
09.45 h – Ponència: RD 56/2016: Requeriments sobre les activitats i els professionals
 Sr. Lluís Morer, cap de Programa d’Eficiència Energètica (ICAEN).
10:30h - Pausa
11:00 h – Taula Rodona: Les auditories energètiques com a eina per a la millora de la
competitivitat empresarial
Modera:
 Sr. Francesc Ribera, gerent del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya
Participen:
 Sra. Elena Herrando, del Grup de Gestors Energètics
 Sr. Marc de Jaime, del Consell Comarcal de la Selva
 Sr. Antoni TUDURÍ, de la Asociación Electrotécnica Española
 Sr. Joan Pinyol, de Dexma
 Sr. Enric Barba, d’Acebsa

12:00 h – Taula Rodona: La qualificació dels professionals i de les empreses de serveis energètics:
la clau de l’èxit
Modera:
 Sra. Cristina Soler, GT Eficiència Energètica del COEIC
Participen:
 Sr. Enric Nebot, director Comercial i Màrqueting de TÜV Rheinland
 Sr. Antoni García, d’Agem
 Sr. Marcos Castillo, de Cofely España, S.A.
 Sr. Marc Masó, de Proisotec
 Sr. Àlex Ciurana, de PGI engineering
13:00 h – Cloenda
INSCRIPCIONS: Places limitades. Confirmar aquí la seva assistència.
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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.

Per a més informació:
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Director Comercial i Màrqueting
enric.nebot@es.tuv.com
Sra. María Buendía
Màrqueting i Comunicació
maria.buendia@es.tuv.com
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