C/ Viladomat, 174, 4ª planta
08015-Barcelona
acecma@acecma.es

Qui som ?

Què fem?

ACECMA es una associació empresarial oberta a
totes les empreses d’Enginyeria i Consultoria de
Medi Ambient i Recursos Naturals implantades a
Catalunya i disposa de personalitat jurídica pròpia
per obrar en defensa dels interessos dels seus
associats.

ACECMA representa al sector empresarial de l’enginyeria i
consultoria mediambiental catalana, facilitant la comunicació del
sector amb l’Administració pública, participant en els processos
de consulta de les noves normatives mediambientals a Catalunya
i millorant la capacitat d’accés dels seus associats als mercats
nacionals i internacionals.

Què t’oferim ?


Agrupar les empreses d’enginyeria i de consultoria del medi ambient i dels recursos naturals, així com fomentar
l’esperit i els llaços de solidaritat i col·laboració entre aquestes empreses.



Representar i defensar els interessos generals i col·lectius de les empreses del sector a la societat, tant davant
les institucions publiques com les privades



Promoure i defensar la imatge i el prestigi del sector empresarial dels nostres associats



Fomentar la innovació i el desenvolupament tecnològic, financer i normatiu del sector mediambiental.



Contribuir a la millora de la qualitat ambiental i el desenvolupament sostenible a Catalunya



Potenciar el desenvolupament de la competència professional i promoure la formació continua.



Informar a l’opinió publica sobre l’activitat del sector i el seu paper a la societat, creant consciencia de la necessitat d’un desenvolupament sostenible i de la necessària protecció del nostre patrimoni natural



Participar en xarxes nacionals i internacionals del sector mediambiental i promoure la relació amb altres organitzacions de caràcter empresarial



Defensar la plena llibertat d’acció sempre que no s’oposi als Estatuts i al Codi Deontològic de l’associació.

SOL·LICITUD PER DONAR-SE D’ALTA D’ACECMA
Núm. de Soci:

Data de Sol·licitud:

( A emplenar per part d’ACECMA)

1.

DADES GENERALS DE L’EMPRESA

1.1.

Nom de l’empresa

1.2. Lloc web

1.3.

Domicili Social

1.4. Població

1.5.

Codi postal

1.6. Província

1.7.

Telèfon

1.8. Adreça electrònica

1.9.

CIF

1.10. CNAE

1.11. Àmbit de desenvolupament de l’activitat empresarial

Catalunya
Espanya: comunitats
Europa : països UE
Altres Països: indicar
1.12. Nom del representant legal de l’empresa a ACECMA:
1.13. Adreça electrònica

1.14.Telèfon mòbil

1.15. Núm. total de treballadors en plantilla
1.16. Pertanyeu a altres Associacions Professionals o Empresarials?

Sí

No

Quines?
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PRODUCTES I SUBSECTORS D’ACTIVITAT PROFESSIONAL

2.

Marqueu amb una

(X) els àmbits en els que la vostra empresa desenvolupa algun tipus d’activitat

Aigües industrials
Aigües municipals
Anàlisis Soroll i vibracions
Assessorament i Consultoria
Auditories ambientals
Avaluacions ambientals
Comunicació ambiental
Control i anàlisis
Consultoria estratègica en medi ambient
Defensa jurídica
Direcció d’obra
Emissions atmosfèriques
Energies renovables
Entitat Verificadora/Certificadora
Estalvi i eficiència energètica
Formació

Gestió infraestructures
Gestió jurídica
Gestió de residus industrials
Gestió residus municipals
Laboratori anàlisis
Maquinària
Marketing
Medi Natural
Obra civil
Olors
Paisatgisme
Projectes arquitectura
Projectes enginyeria
Qualitat
Sector Administració Pública
Sector Indústries

Gestió
Gestió de l’aigua
Gestió de l’energia

Sector Serveis
Sistemes verificables/certificables

3.

Altres:

DADES BANCÀRIES
 Quota 2015..................... 0,00 €/ trimestre (més l’IVA)
 Domiciliació bancària:
 Nom Entitat:

Adreça:

 Població:

Codi postal:

 Telèfon:
IBAN

4.

Entitat

Oficina

D.C.

Núm. Compte

IMATGE CORPORATIVA
Inserta (o envía) el logo de l’empresa en format .jpg

LOGOTIP
OFICIAL

Nom, Signatura i Segell de l’Empresa
Data



Enviar per correu electrònic a:
acecma@acecma.es

Enviar (per correu electrònic)
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