
Nota de Premsa 

 

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

col·laboració amb SCAME e instal.la una estació de recarrega en el seu propi 

pàrquing. 

9 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 Director de la 

Filial de SCAME Sr. Antoni Venteo.  

AEMIFESA amplia, d'aquesta manera, el seu parc d’estacions de recarrega de vehicle 

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

l'Associació, en defensa de 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 en aquesta nova 

especialitat de la BT. 

L’aposta per les energies renovables i l’eficiència energètica que practica el Gremi té 

com a objectiu: 

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

* Abordar els canvis recents en la normativa 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 

recarrega de vehicles híbrids i elèctrics entre altres especialitats del reglament de BT. 

 

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 SCAME: 

SCAME Material Elèctric S.L. ubicada a la població de Rubí (Barcelona) es va 

incorporar com a filial espanyola del Grup SCAME en l'any 1996 i el 2010 va passar a 

anomenar-se tal com se la coneix avui, SCAME Material Elèctric, SL. El Grup SCAME 

va ser fundat l'any 1963 amb la creació d'SCAME Parre, SpA ubicada a Parre (Bèrgam 

- Itàlia). Avui dia se situa com a líder mundial en la producció de material elèctric 

industrial. El Grup compta amb 18 filials repartides per tot el món i amb una força de 

gairebé 1000 treballadors que donen vida a l'empresa. SCAME produeix més de 

11.000 referències d'articles que cobreixen una àmplia gamma de components i 

sistemes per a instal·lacions elèctriques destinats al sector industrial, terciari i 

domèstic. Les instal·lacions consten de moderns sistemes de producció dotats de 

cadenes de muntatge automatitzades i robotitzades, juntament amb un acurat i rigorós 

sistema del control de la qualitat garanteixen als seus productes fiabilitat, seguretat i 

compatibilitat ambiental amb un elevat nivell tecnològic. 

No obstant, per SCAME fomentar la mobilitat ecològica és molt important, per aquest 

motiu, des de 1992 aposten per la fabricació de connectors i punts de recàrrega per a 

vehicles elèctrics en àrees públiques i privades amb la gamma de productes de 

recàrrega ECOMOBILITY. 

www.scame.com 

LinkedIn: scamematerialelectrico 

Facebook: ElectricalSolutionsIB 



 


