Nota de Premsa

TÜV Rheinland participa i patrocina efiFARMA:
Jornada Tècnica sobre Eficiència Energètica en la
Indústria Farmacèutica, Cosmètica i Alimentària

Abril de 2016, Madrid
El proper 30 de juny, es celebra a Madrid, efiFARMA, jornada tècnica que girarà entorn a l'eficiència
energètica en la indústria farmacèutica, cosmètica i alimentària.
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Aquesta jornada, organitzada per Energètica XXI, TÜV Rheinland participa com a ponent a més de
ser un dels patrocinadors.
Les indústries farmacèutica, cosmètica i alimentària constitueixen un important focus d'investigació,
desenvolupament, innovació i exportació cap a diferents mercats. En el seu continu procés de
millora i modernització, la reducció dels costos energètics és un factor clau. En aquest sentit,
l'eficiència energètica és ja una important eina interna d'estalvi de costos i, en molts casos, un
element indispensable per mantenir la competitivitat de les companyies.
Les empreses que emprenen un projecte per optimitzar la seva eficiència energètica es plantegen un
doble objectiu: la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i, al mateix temps, la
implantació de sistemes de gestió energètica. Sovint, els principals consums d'energia no es deuen
directament a la transformació del producte sinó a la creació de les condicions necessàries per a la
seva fabricació. De fet, són nombrosos els àmbits on hi ha marge per millorar els rendiments i la
gestió del consum: arrencada i control de motors; bombes; forns, cremadors i calderes; aïllament
tèrmic; climatització i il·luminació; equips auxiliars, etc.
Aquesta jornada tècnica comptarà amb la presència de destacats experts en eficiència energètica,
procedents tant d'empreses de serveis energètics com de les pròpies empreses del sector
farmacèutic, cosmètic i alimentari, així com d'associacions professionals d'aquests sectors. Tots ells
analitzaran els reptes que afronten les companyies en aquest àmbit i exposaran casos d'èxit en
eficiència energètica desenvolupats recentment en laboratoris i empreses cosmètiques i
alimentàries.
Avanç del Programa:
Empreses i organitzacions confirmades com a ponents:
- A3e (Associació d'Empreses d'Eficiència Energètica)
- Aepimifa (Associació Espanyola de Professionals de la Indústria Farmacèutica, Alimentària,
Cosmètica i Afins)
- Anese (Associació d'Empreses de Serveis Energètics)
- Escan
- Grupo Energético Asecor
- Inam (Ingenia Ambiental)
- Novartis

- TÜV Rheinland
- WEG Iberia Industrial
Temàtiques previstes:
- Taula inaugural: associacions professionals de la indústria farmacèutica i l'eficiència energètica
- Casos d'èxit: projectes d'eficiència energètica en laboratoris, empreses cosmètiques i alimentàries
- L'eficiència energètica com a eina interna d'estalvi de costos
- Automatització i millora tecnològica en processos industrials
- Implantació de Sistemes de Gestió Energètica (ISO 50001)
- Compra d'energia per a empreses industrials

Sobre TÜV Rheinland
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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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