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

col·laboració amb SPIT per el patrocini d’una aula de 60 m2 per formació teòrica-

practica al edifici CATT Gremi. 

Badalona octubre de 2020. AEMIFESA amplia, d'aquesta manera, el seu parc de 

Socis Col·laboradors amb una marca líder en el mercat, reforçant d'una banda, la 

missió de l'Associació, en defensa de la formació de qualitat dels instal·ladors com a 

professionals del sector i d'altra banda, satisfer les necessitats i expectatives dels seus 

clients mitjançant el compliment de les normativa, requisits legals necessaris i 

coneixements tècnics per a el desenvolupament de l'activitat professional en 

l’especialitat de maquines, eines de treball i consumibles per la fixació. 

L’aposta per l’ofici que practica el Gremi té com a objectiu: 

* Proporcionar un marc de requisits estable per als instal·ladors professionals 

* Abordar els canvis recents en les normatives i la gestió de la tecnologia en un entorn de treball cada 

vegada més complex i dinàmic 

* Ser prou genèric i al mateix temps rellevant per a tot tipus de instal·lacions per l’energia i els fluïts entre 

altres especialitats. 

Sobre AEMIFESA: 

AEMIFESA-CATT Gremi amb 64 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 més informació: AEMIFESA tramits@aemifesa.org www.aemifesa.org 

Sobre SPIT: 

SPIT PASLODE, especialista francès en solucions de fixació per edificis, fabriques i terciari, comercialitza una 

gama global de sistemes de clavat i engrapat, està  integrat en el grup ITW Construction Europe   

Per més informació: SPIT www.spitpaslode.es 
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