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 Certificado anual de acreditação 

 Pelo presente certifica-se que a empresa:

 RENTA DE MAQUINARIA, SLU 

 Com o NIF B 41 117 078 e domicílio fiscal, para efeitos de notificações, em Carretera Sevilla-Málaga Km 3 de 
 Sevilla (Espanha), cumpre os requisitos estabelecidos no nível 1 do protocolo de acreditação de empresas para 
 o aluguer de maquinaria e/ou equipamentos (ASEAMAC-PAE-01:2014-N1) . 

 Para isso, foi requerida e auditada a seguinte documentação da empresa:

 • Documento notarial de constituição legal e, no seu caso, as modificações posteriores 
 • Inclusão da atividade de aluguer de maquinaria e/ou equipamentos no objeto social da empresa 
 • Número de Identificação Fiscal, com domicílio social e fiscal 

 • Organigrama da empresa, no qual devem constar, pelo menos, os cargos expostos na secção de 
 “Recursos humanos” do presente protocolo 
 • Poderes do representante legal que solicita a acreditação 
 • Inscrição na Conservatória do Registo Comercial 
 • Inscrição no Imposto sobre Atividades Económicas em, pelo menos, uma das seguintes rubricas:
 o 851 “Aluguer de maquinaria e equipamento agrícola” 
 o 852 “Aluguer de maquinaria e equipamento para a construção” 
 o 856 “Aluguer de bens de consumo” 
 • Comprovativo de regularização dos pagamentos às Finanças 
 • Inscrição na Segurança Social e comprovativo de regularização dos pagamentos à mesma 
 • Plano de Prevenção de Riscos Laborais implementado na empresa, incluindo a atividade de aluguer de 
 maquinaria e/ou equipamentos 
 • Condições Gerais de contratação para a atividade de aluguer de maquinaria e/ou equipamentos 
 • Seguro de responsabilidade civil com cobertura para a atividade de aluguer de maquinaria e/ou 
 equipamentos ao longo de todo o ano e comprovativo do pagamento do mesmo 

 Para além destes requisitos gerais, ao solicitar a acreditação para a atividade de aluguer, a empresa 
 comprometeu-se também, mediante uma declaração de responsabilidade, a respeitar com rigor os requisitos e 
 metodologia expostos nas secções de recursos humanos, recursos materiais, relações com o cliente e controlo 
 dos equipamentos fornecidos pelo presente protocolo de acreditação. 

 Este certificado de acreditação é válido desde a sua emissão até ao dia 31 de Dezembro de 2020. 

25/11/2016 25/03/2020 

Data de acreditação Data de certificação Assinatura do Secretário-Geral da ASEAMAC Carimbo da ASEAMAC 

A Associação Espanhola de Aluguer de Maquinaria, ASEAMAC, é uma entidade sem fins lucrativos reconhecida pela Direção Geral do Trabalho, segundo a resolução 
publicada no Boletim Oficial do Estado de Espanha. 

A ASEAMAC é também a associação que representa a atividade do aluguer de maquinaria e/ou equipamentos perante as organizações empresariais e os grupos 
profissionais. 

A nível nacional, ASEAMAC faz parte da Federação de Organismos (GREMIOS) e, através dela, da Confederação Nacional de Construção (CNC) e da Associação 
Espanhola de Normalização (UNE). 

A nível internacional, é membro representativo de Espanha perante a European Rental Association (ERA). 

Na sua função de entidade reguladora para esta atividade empresarial, seguindo as boas práticas recomendadas pela União Europeia e, por exemplo, de outros 
países europeus, a ASEAMAC estabeleceu um protocolo de acreditação de empresas para o aluguer de maquinaria e/ou equipamentos, após consulta formal com 
os órgãos e entidades relacionadas. 

Toda a informação sobre o protocolo de acreditação encontra-se disponível para consulta pública em www.aseamac.org/acreditacion.
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