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Data: Sabadell, 22 de març de 2015 

SERVEI D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC 

Ha entrat en vigor el Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, BOE nº 38 de 
13/02/2016, pel qual es transposa  la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 25 d’ octubres de 2012,  referent a l’eficiència energètica. 
 
Estableix l’obligació de realitzar una auditoria energètica, abans del 14 de 
novembre de 2016, a totes les empreses o grups d’empreses que compleixin 
alguna de les següents condicions: 
 

 Que ocupin a més de 250 persones. 
 Que tinguin un volum de negoci que excedeixi de 50 milions d’euros i un 

balanç general que excedeixi de 43 milions d’euros. 
 
També serà d’aplicació als grups de societats que, formant el grup consolidat, 
compleixin  els requisits anteriors. 

 
Queden excloses de l’àmbit d’aplicació, les microempreses, petites i mitjanes 
empreses (PIMES). 
 
L’auditoria energètica s’haurà de realitzar cada 4 anys a partir de la data de 
l’auditoria energètica anterior i haurà de cobrir, al menys, el 85% del consum total 
d’energia final del conjunt de les instal·lacions ubicades en territori nacional, que 
formin part de les activitats industrials, comercials i de servei que aquestes 
empreses i grups gestionin en el desenvolupament de la seva activitat econòmica. 
 
Les auditories energètiques hauran de ser realitzades per auditors energètics 
degudament qualificats.  

El Gremi de Tallers - Centre Metal·lúrgic a través del seu Servei d’Assessorament 
Energètic, disposarà d’auditors energètics degudament qualificats per a la 
realització d’aquesta auditoria energètica per a les empreses associades que 
estiguin obligades a realitzar-la. 

 Més informació o petició de la realització de l’auditoria: Sr. Joan Elias, 

energia@centrem.cat - tel. 93 745 78 10 

AUDITORIES ENERGÈTIQUES 

GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE SABADELL I COMARCA                      

C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457812 — www.gremitra.cat — tra@centrem.cat 
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