CURS TÈCNIC EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Oportunitats
professionals en la gestió de l'energia
DATA D'INICI: 05/05/2015
CALENDARI I HORARI:
5, 7, 19, 21, 26, 28 de maig; 2 i 4 de juny de 2015.
De 17:30 a 20:30 hores
DURADA: 24 hores.

Els objectius de la Unió Europea coneguts com a
20-20-20 pretenen de cara a l'any 2020:

24

- Aconseguir un 20% de reducció de les emissions
de gasos d'efecte hivernacle respecte al 1990.
- Aconseguir un 20% de producció d'energia a
partir
d'energies
renovables.
- Aconseguir un 20% de reducció del consum
d'energia
primària.

5, 7, 19, 21, 26, 28 de maig; 2 i 4 de juny de
2015.
De 17:30 a 20:30 hores

S'espera la cració de noves empreses al voltant
del sector energètic, tals com Empreses de
Serveis Energètics i Consultories Energètiques, i la
creació de nous llocs de treball com el del gestor
energètic, certificador energètic, auditor de
sistemes de gestió de l'energia segons la norma
ISO 50.001 o gestor d'empreses d'energia
renovables.
L'objectiu del curs és donar a conèixer a aquells
que vulguin introduir-se laboralment en la gestió
energètica, eines per implementar polítiques
d'eficiència energètica a les empreses. Es posarà
també en coneixement dels alumnes els
fonaments de la norma ISO 50.001 de Sistemes
de Gestió Energètica, les bases d'implementació
de sistemes de monitorització de consums, les
eines necessàries per a la realització d'auditories
energètiques i els principis dels contractes de
serveis energètics i les empreses de serveis
energètics.
En el curs també es treballaran els aspectes
relacionats amb la creació d'una empresa, de
manera que l'empenedor pugui elaborar el seu pla
d'empresa, analitzant la viabilitat del mateix.

hores.

Aquest curs està totalment subvencionat pel
Projecte
Internacional
EGREJOB.
Junt amb el full d'inscripció, les persones
interessades, cladrà que enviïn el seu currículum

Tots els alumnes disposen des del primer dia de
curs d'un dossier individual amb la documentació i
casos pràctics que s'utilitzaran al llarg del mateix.

Els participants que assisteixin de forma
continuada a les classes lectives se'ls lliurarà un
certificat d'assistència.

Si ho considera d'interès consulti la possibilitat de
fer aquest seminari a mida per a la seva empresa,
així com la possibilitat de realitzar-ne a les aules
de la Cambra de Comerç de Terrassa.

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa
C/
Blasco
de
Garay,
29-49
08224 Terrassa
Aquest curs s'adreça a alumnes del darrer curs de
Cicles Formatius tècnics (climatització, electrònica,
electricitat, metal.lúrgia,…) o que hagin finalitzat
aquesta formació, així com a alumnes de Grau i
graduats universitaris d'especialitats científiques,
tècniques
o
ambientals.
També es dirigeix a emprenedors que vulguin
orientar el seu projecte al sector energètic, així
com persones en situació d'atur amb interès en
aquest sector professional.

Mòdul1
- Introducció conceptual a l'eficiència energètica.
- Situació actual dels mercats energètics.
- Contractació energètica.

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa
C/
Blasco
de
Garay,
29-49
08224 Terrassa

Tots els cursos organitzats per la Cambra de
Comerç de Terrassa de 6 o més hores podran ser
bonificats segons el nou sistema de Formació
Continuada a través dels butlletins mensuals de
cotització a la Seguretat Social, de manera
individual o mitjançant l'agrupació d'empreses a
través de la Cambra.

Mòdul 2
- Eficiència energètica en la climatització.
- Certificació energètica d'edificis.
- Rehabilitació d'edificis.
Mòdul 3
- Eficiència energètica en motors elèctrics.
- Eficiència energètica en calderes.
- Eficiència energètica d'edificis.

L'import dels drets d'inscripció és depesa deduïble
per a les empreses en l'IRPF o en l'Impost de
Societats.
Addicionalment, les despeses de formació donen
dret a una deducció de la quota dels esmentats
impostos.

Mòdul 4
- Sistemes de gestió energètica. Monitorització de
consums.
Mòdul 5
- Auditories energètiques.
Mòdul 6
- Empreses de serveis energètics.
- Pla d'Estalvi Energètic.
- ISO 50.001.
Mòdul 7
- El Pla econòmic i financer
- El Pla d'empresa
- Aspectes legals en la creació d'una empresa

BioQuat, Consultoria energètica i mediambiental,
SL.
Sr. Antoni Munuera. Llicenciat en Ciències
econòmiques per la UAB. Direcció Financera per
ESADE. Responsable de programes de promoció
empresarial i del Servei d'Estudis Econòmics de la
Cambra. Patrocini i subvenció

inscriure's

Cambra Oficial de Comerç i
Indústria de Terrassa
Blasco de Garay, 29-49
08224 Terrassa
Tel. 93 733 98 33
Fax 93 789 11 65
info@cambraterrassa.es

Delegació
Vallespir 19 1a planta
08173 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
Telèfon: 93 576 35 74
delegacio@cambraterrassa.es

