
Nota de Premsa 

El Gremi del Barcelonès Nord i Baix Maresme AEMIFESA signa un acord de 

col·laboració amb Previntegral Group.  

El 17 d’octubre de 2018 es va dur a terme l’acte de signatura de l’acord a la seu 

del Gremi a Badalona. 

A l'acte va assistir Sr. Antoni Ruiz Director gerent de l'associació i el Gerent de 

PREVINTEGRAL Group Sr. Eduard Ezquer.  

AEMIFESA amplia, d'aquesta manera, el seu paquet de serveis per les empreses 

associades amb una marca líder en el mercat reforçant, d'una banda, la missió de 

l'Associació, en defensa de la prevenció, la vigilància de la salut i la formació dels 

instal·ladors com a professionals del sector i, d'altra banda, satisfer les necessitats i 

expectatives dels seus clients mitjançant el compliment de la normativa, requisits 

legals necessaris i coneixements tècnics per a el desenvolupament de l'activitat 

professional. 

Sobre AEMIFESA: 

AEMIFESA-CATT Gremi amb 62 anys d’història  i prop de 400 empreses associades 

duu a terme la seva activitat a Montigalá (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: 

AEMIFESA 

info@aemifesa.org 

www.aemifesa.org 

Sobre PREVINTEGRAL GROUP: 

PREVINTEGRAL GROUP és el resultat de la suma 
d'esforços, coneixements, experiències i capacitat de 
resposta. 

  



Més de 15 anys 
d’experiència acumulada  i  l’ampli  equip  multidisciplinari  ens avalen com 
una resposta fiable davant de qualsevol situació, sector econòmic o servei. 

Ens consoliden com a empresa líder del sector amb un servei que es basa en 
quatre pilars bàsics: rapidesa, eficiència i estalvi, qualitat i proximitat. 

Per mes informació: 

rcolell@previntegral.com 

www.previntegral.com 
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