
 

 

 

 

Nota de Informativa 

La Generalitat de Catalunya - Departament d’Empresa i Coneixement -Direcció 

General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera - Sub-direcció General 

de Seguretat Industrial “autoritza al centre de formació d’AEMIFESA”  com  

entitat  docent  en  matèria  de  protecció contra  incendis (mòdul  I de 

coneixements generals). 

 

Badalona a 27 de març de 2019, l’Autorització a l’entitat  AEMIFESA  es de les 

primeres i úniques a Catalunya en aquesta especialitat per  a  l’activitat  d’entitat  

docent  en  matèria  de  protecció  contra  incendis  i concretament per la formació de 

la part general, del mòdul I, dels coneixements generals que estableix el reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis del RD 513/2017. 

 

Sobre AEMIFESA: 

AEMIFESA-CATT Gremi amb 63 anys d’història  i prop de 400 empreses associades 

duu a terme la seva activitat a Montigalà (Badalona) amb un centre de transferència 

tecnològica de 2.900 m2 dirigida als professionals del sector per al seu reciclatge 

permanent en camps com l'energètic, renovables o en les telecomunicacions, a través 

de jornades tècniques i seminaris, amb el suport de diferents institucions així com 

partners i fabricants que realitzen R + D, disposa d'un centre de negocis amb 

empreses col·laboradores afins al sector com Exelade, TÜV Rheinland, Cobertis i 

Gabinet Jm2b que aporten un valor afegit als usuaris. Pioner a la zona amb la 

implantació de 4 estacions de recàrrega de vehicles elèctrics per formació. Disposa 

d'una instal·lació de Geotèrmia amb 2 pous i 8 sondes de 85 metres de profunditat, 

així com dos laboratoris de calderes amb més de 40 models en funcionament, 

Aerotèrmia, destacant una de cogeneració a Gas per terciari amb evacuació a xarxa 

de 5kw elèctrics. A més d'una coberta de terrassa de 1.000 metres amb panells solars 

tèrmics i fotovoltaics, entre altres equipaments. 

 

Per a més informació: 

formacio@aemifesa.org    www.aemifesa.org/ca/formacio  933846075 Sra. Lourdes Gil 
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