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1. Àmbits d’actuació de l’ACFM 

Coneixement 
Volem promoure professionals més formats i informats en les pràctiques més 
avançades del FM i per això vetllem per què disposin de la formació necessària 
per adquirir aquest coneixement. 
 
Negoci 
Pretenem dotar als associats d’eines de divulgació i representació, d’oportunitats 
de negoci de col·laboració entre els socis i mitjançant les relacions externes, 
participar i promoure projectes d’interès pel sector del Facility Management, per 
influir de manera èticament responsable en les AAPP i entitats privades en tot el 
que tingui referència en legislar la nostre professió i en implantar models de FM. 
 
Soci 
Volem integrar el soci en la comunitat de FM per fer més fort el nostre col·lectiu. 
Vetllem pels seus drets i deures, oferint un ampli ventall d’activitats i serveis per 
promoure l’intercanvi d’experiències i coneixement. 



2. Tipus d’activitats 
Activitats de l’Associació: 

 
 Activitats participatives, que requereixen d’una certa dedicació i 

compromís dels socis que en volen formar part: 
Externes: Actuen en representació de l’Associació i en defensa dels 

interessos dels socis davant d’altres organismes públics o privats 
 Internes: Realitzades dins l’Associació 

 
 Activitats socials, d’intercanvi de coneixement i de networking. No 

requereixen cap altre dedicació que la seva presència: 
Externes: Obertes al públic i no només als socis 
 Internes: Exclusives pels socis 

 
Totes les activitats són gratuïtes, excepte algunes activitats socials externes 
que poden estar subjectes a pagament només als que no són membres de 
l’Associació. 
 



2. Activitats de l’Associació 
Activitats participatives: 

 
 Externes: 

Comissions de treball amb altres organismes 
Comissions d’elaboració de normativa 

 
 Internes: 

Comissions socials: 
Cultura 
Esport 
 ... 

Comissions tècniques 
Grups de treball 
Tallers 
Taules rodones 

 

 
 



2. Activitats de l’Associació 
Activitats socials: 

 
 Externes: 

Seminaris i jornades tècniques i divulgatives 
Premi anual de l’FM 

 
 Internes: 

Actes de benvinguda als nous socis 
Activitats de lleure i culturals 
Congrés anual de l’FM 
Esmorzars i sopars de l’FM 
Festa de l’FM 
Seminaris i jornades tècniques 
Visites tècniques 
Sopars de promoció 

 
 

 
 



3. Tipus de serveis 
Serveis orientats als socis: 

 
 Oportunitats de negoci 
 Serveis de formació 
 Serveis ocupacionals 
 Gestió documental del coneixement 
 Altres serveis 

 
Tots els serveis són exclusius pels socis, alguns poden estar subjectes a 
pagament. 

 
 



3. Serveis orientats als socis 
Oportunitats de negoci:  
Una de les finalitats de l’ACFM, és la de promoure oportunitats de negoci pels 
associats, els mantindrà informats i els representarà en relació a: 

 
 Concursos, licitacions i subvencions 
 Projectes R+D i projectes compartits 
 Networking en l'àmbit nacional i internacional 
 Patrocinar i participar en esdeveniments (fires, congressos, jornades…) 
 Intermediació entre el soci i altres organismes que aportin valor a l’FM 
 Legislació (promoure i/o participar en comitès que legislin sobre FM) 
 Noticies i activitats del sector 

 
 

 
 



3. Serveis orientats als socis 
Serveis de formació:   
L’ACFM vol promoure professionals més formats i informats en les pràctiques més 
avançades del FM, vetllant per disposar de la formació necessària. 

 Formació externa: 
Segell de qualitat: 

Certificació de professionals i empreses  
Certificació d’entitats formadores 

Col·laboració universitat i empresa 
 Formació continua i estudis: 

Desenvolupament de projectes de R+D 
Estudis: 

De mercat: tendències, models, experiències... 
 Indicadors i ratis del sector: econòmics, tècnics i de servei 
Models: plecs, contractes, serveis, plans... 

 
 
 

 

 
 



3. Serveis orientats als socis 
Serveis ocupacionals: 
L’ACFM ofereix aquests serveis, amb la finalitat d’assistir als nostres socis tant 
en tasques de recerca de treball com de demanda de candidats, assessorant i 
orientant en els seus projectes personals o empresarials, basats en la experiència 
de molts dels nostres associats disposats a proporcional el seu ajut. 
 

 Borsa de treball 
 Orientació professional 
 Assessorament en formació i certificació 
 Preselecció de candidats 
 Tallers per la millora de competències 
 Suport a l’emprenedoria professional 

 
 

 
 

 

 
 



3. Serveis orientats als socis 
Gestió documental del coneixement: 
L’ACFM, en la línia de ser centre de referencia en la gestió del coneixement a 
l’àmbit del FM, disposa d'un Gestor Documental, integrat a la web, per tal de 
compartir documentació tècnica i legal, així com publicacions, relacionades amb la 
professió. 

 
 Normativa vigent 
 Documentació tècnica 
 Publicacions 
 ... 

 
Altres serveis: 

 Visibilitat i publicitat: directori de socis 
 Avantatges i descomptes exclusius 
 Assessorament jurídic 
 Assessorament tècnic i de normativa 
 Butlletí electrònic 
 Notes de premsa 
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