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Col·laborant amb Gas Natural
tot són avantatges.
Augmenti els beneficis de la seva empresa col·laborant amb Gas Natural.

· Suport constant en comunicació.

Promocions al consumidor.

Finançament d’instal·lacions i equips.

Pagament junt amb la factura del gas, amb un interès molt competitiu, 
i sense tràmits ni avals.

I molts avantatges més. Truqui gratis al 900 760 760 i informi’s.
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Més ajuda a les microempreses

assessories

Es consideren microempreses totes les unitats empresarials amb

menys de deu treballadors. A la Unió Europea, 90 per cent de les

empreses són d’aquesta classe. Per tant, tenen un pes més que

rellevant per a l’economia i el creixement d’un país.

Segons dades del departament de Treball i Indústria, només a

Catalunya hi ha 538.000 treballadors autònoms, 57.000 a les

comarques gironines. Les mateixes fonts parlen també de l’existència

de gairebé 600.000 microempreses, que són la primera font

d’ocupació del país. Malgrat això, són les grans oblidades de les

administracions. Les ajudes que es donen des de les institucions són

insuficients: són molts els impostos que graven la seva activitat i molt

poques les bonificacions que se’n poden percebre: una situació

anòmala que coneixen molt bé tots aquells autònoms amb empenta 

que s’han embarcat en l’aventura de crear una petita empresa, i que,

en el nostre sector de la instal·lació, són molts.

Ens queda un llarg camí per recórrer. Cal que les administracions es

comprometin seriosament amb les microempreses, que en facilitin la

constitució, que els augmentin les ajudes i que se’ls incrementin les

bonificacions, en el terreny impositiu.

Les microempreses mereixen un gran respecte. Aporten llocs de

treball, i, tot sigui dit, ofereixen una ocupació més estable que la que

poden oferir les grans corporacions empresarials, interessades

actualment a deslocalitzar-se i implantar la seva activitat econòmica

fora de Catalunya, on la mà d’obra és molt més barata.

Són el gran motor i, des de fa temps, els cal més gasolina.
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La cambra de Comerç de Girona
reconeix la tasca del Gremi en
la formació dels seus associats
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atorgar el premi, “l’activitat
formativa del Gremi es ve
desenvolupant des de fa més
de 25 anys, i està adreçada a
oferir una major capacitació
professional en el sector”. I
afegeix: “el programa de
cursos és molt variat, i n’inclou
per a l’obtenció dels carnets

La Cambra de Comerç va
incloure el Gremi en el seu
apartat de “millor Gremi i
Associació d’àmbit provincial
pels seus programes de
formació adreçats als seus
associats”. Segons la memòria
de la institució, que és la base
de raons argumentades per

d’instal·ladors, d’energia solar
tèrmica i fotovoltaica, de baixa
tensió, de calefacció i
informàtica”. I en el mateix
sentit, la Cambra recorda: “En
els 50 anys de la seva història,
e l Gremi ha organi tzat
centenars de cursos amb la
finalitat de facilitar la formació

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona va atorgar, el dia 4 de maig,
els Premis Qualitat en la Formació al Gremi d’Instal·ladors de Girona, juntament
amb quatre entitats més: l’empresa de Riudellots de la Selva AD Parts, l’IES Montilivi
de Girona, l’Escola de Gestió Empresarial de Girona i l’Associació d’Hostaleria de
Girona i Radial. L’objectiu dels premis és reconèixer la tasca innovadora i
dinamitzadora de les empreses i institucions i organitzacions en la formació. L’acte
va ser presidit per la consellera d’Educació, Marta Cid.

Premi a la Qualitat en Formació
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Premi a la Qualitat en Formació

de nous instal·ladors i el
reciclatge dels professionals”.

En el seu discurs d’agraïment,
el president Pere Rodríguez va 
dedicar el guardó a totes les
persones que gestionen el
Gremi i, sobretot, a les més de
1.000 empreses agremiades,
de les quals va dir que, “sense
el seu esforç diari, aquest
premi no hagués estat possi-
ble”. Pere Rodríguez va fer un
repàs cronològic als més de 50
anys d’història del Gremi, des
de la seva creació l’any 1952
com a “Grupo de Fontaneros y
Similares de Gerona”, sota la
tutela del Sindicato Vertical, fins
als nostres dies, passant per la
constitució del propi Gremi
d’Instal·ladors de Girona, l’any
1977, “gràcies a la Llei
d’Associacions aprovada amb

l’arribada de la democràcia”.
“A mesura que s’aconseguien
avenços, ens anàvem fent
cada vegada més forts. Durant
els anys 80, el Gremi va
aconseguir grans fites, entre
les quals convé destacar la
firma d’un conveni pioner a
l’estat espanyol amb Gas
Girona, pel qual vam col·la-
borar en la implantació del gas
ciutat a les comarques
gironines. L’experiència va ser
un èxit i, amb els anys, es va
acabar exportant el model
gironí a la resta de províncies
catalanes i espanyoles”.

A banda dels fets històrics, el
discurs de Pere Rodríguez
també tenia un to reivindicatiu.
Va demanar ajudes a les
administracions per oferir més
cursos al nou Centre de

Formació, que ja funciona a la
nova seu del Gremi. Davant de
la consellera d’Educació de la
Generalitat, Marta Cid, el
president del Gremi va
observar “que l’actual sistema
formatiu en el camp de la
instal·lació està mancat de
formació pràctica, i preci-
sament això és un aspecte
bàsic per a l’ensenyament d’un
bon instal·lador, un instal·lador
que garanteixi qualitat i segu-
retat a l’hora de portar a terme
una activitat”.

Els premis es van donar a la
Sala d’Actes de la Cambra de
Comerç, amb l’assistència de
moltes autoritats, empresaris
de les comarques gironines i
altres personalitats, entre les
quals hi havia una delegació del
Gremi d’Instal·ladors.
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Visita de la delegada de la Generalitat a Girona

La delegada del Govern de la
Generalitat a les comarques
gironines, Pia Bosch, i la
directora dels serveis terri-
torials de Treball i Indústria,
Núria Arnay, van visitar fa unes
setmanes la nova seu del
Gremi i el Centre de Formació

El president, Pere Rodríguez,
va rebre Bosch i Arnay i va
aprofitat per ensenyar les
diferents estances i oficines
de la nova seu, un gran edifici,
amb 2.393 metres quadrats. A
banda de 240 metres qua-
drats destinats a depen-
dències generals i adminis-
tratives, la resta de superfície
s'ha reservat per al Centre de
Formació, on s'estan cons-
truint aules i tallers dedicats a
l'ensenyament i reciclatge de
fontaneria i sanitaris, baixa
tensió, calefacció i combus-
tibles líquids, gas, aire con-
dicionat i taller de soldadura
elèctrica i autògena.

La delegada del Govern i la directora dels serveis territorials de Treball i Indústria,
Núria Arnay, són dues de les nombroses personalitats que han volgut veure les
noves instal·lacions, en les últimes setmanes.

Pia Bosch felicita el Gremi pel nou 
Centre de Formació

Visita de Pere Sagué, Director General de Comercial Eléctrica Grup

El president de CONAIF, Ángel Olivar, i el director de
FERCA, Joan Casals, van voler conèixer de primera mà
les instal·lacions del Gremi d’Instal·ladors i el Centre de
Formació. Olivar i Casals van mostrar-se molt satisfets
després de la visita i van subratllar l’aposta ferma del
Gremi envers la formació dels agremiats i l’adaptació del
sector a les noves tecnologies. A la propera revista
informarem àmpliament d'aquesta visita.

Els dirigents de CONAIF i FERCA 
visiten el GREMI
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Pia Bosch felicita el Gremi pel nou Centre de Formació

Segons Pia Bosch, “el canvi
que ha sofert el Gremi amb
aquesta nova seu és molt
positiu, ja que a partir d'ara es
donarà molta importància a la
formació dels instal·ladors
gironins”. Bosch va afegir que
“una bona formació afecta
tant la qualitat com la segu-
retat de les instal·lacions que
tenim a casa”, i per això “cal
felicitar el Gremi per haver
sabut veure quines eren les
necessitats dels gironins en
aquest àmbit, i també per
concebre el Gremi no només
en clau de present, sinó
mirant al futur, adaptant-se
completament a les noves
tecnologies”.

Pere Rodríguez va insistir que
el primer objectiu del Gremi

és preparar l'instal·lador des
del punt de vista teòric,
“perquè som un sector molt
reglamentat i en constant
evolució”, però, sobretot,
també cal fer-ho en l'aspecte
pràctic, “perquè quan surti
d'aquí estigui llest per portar a
terme una bona instal·lació a
l'obra de construcció”.

El president Pere Rodríguez
va avançar que treballarà per
incloure la dona al món de
la instal·lació amb el foment
de cursos en els quals
participin noies, i va con-
cloure: “tenim una gran res-
ponsabilitat. Necessitem
instal·ladors a les comarques
gironines i tenim el repte de
formar-los i reciclar-los amb
qualitat”.

Altres
personalitats
visiten el Gremi

A banda de Pia Bosch, també
s'han apropat al Gremi: el
president de la Cambra de
Comerç de Girona, Antoni
Hostench,  el director general 
de FP de la Generalitat, Josep
Francí, el president de
CONAIF, Ángel Olivar i el
director de FERCA, Joan
Casals.

També visitaren la nova seu
els representants d'importants
empreses: Ferran González
de JUNKERS, Juan José
Catalán d’SCHNEIDER, Pere
Sagué de Comercial Eléctrica,
i Francisco Ginés d’Industrial
GINÉS, entre d'altres.

Visita de Ferran González, 
Cap de vendes de Junkers

Visita del Gerent de Pymes d'SCHNEIDER, 
Juan José Catalán

Visita de representants de la Cambra de Comerç,
amb el seu president, Antoni Hostench Visita de Francesc Ginés, Gerent d'Industrial GINÉS

Visita del Director General de FP de la Generalitat, Josep Francí
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PIA BOSCH I CODOLÀ,
va néixer a Girona. És
llicenciada en Filosofia i
Lletres per la UAB i té un
Màster en Teràpia familiar.
És psicòloga clínica i en
aquest àmbit, ha estat
assessora psicopeda-
gògica a diferents IES
públics de les comarques
gironines. Abans d’arribar
a la política, també va
dedicar-se a la docència
universitària, dins el de-
partament de Psicologia.
Ja en l’administració pú-
blica, ha ocupat la
Regidoria de Serveis
Socials de l’Ajuntament
de Girona (1985-2003).
Ha estat portaveu del
Grup Socialista al Consell
Comarcal del Gironès
(1999-2003).
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Com valora la tasca que
està realitzant el Gremi
en reciclatge i formació?
La valoro molt positivament.
Aquest sector té un alt
component tecnològic, i això
fa que el reciclatge i la
formació, uns factors im-
portants per a tothom, resultin
totalment imprescindibles en
el cas dels instal·ladors.

Vostè ja ha visitat les 
noves instal·lacions. 
Quina impressió li 
han fet?
Una impressió immillorable.
M’havien arribat comentaris
molt positius, però no m’ima-
ginava el nivell que vaig poder
comprovar. Les instal·lacions
són molt amples i lluminoses.
Ben segur que és un lloc
confortable per als que hi

treballen i per als instal·ladors
que hi van a fer gestions. El
que més em va agradar, però,
són les dependències del
centre de formació, tant les
aules com el concepte de la
gran aula taller del pis
superior.

Abans des de 
l’Ajuntament
de Girona i ara des 
de la Delegació, la 
relació de Pia Bosch 
amb el Gremi ha 
estat...?
Sempre molt correcta i de
col·laboració. A l’Ajuntament
tenia responsabilitat en els
programes de formació i
ocupació i, posteriorment, de
promoció econòmica. Per
això vaig tenir ocasió de
conèixer les activitats del
gremi, i crec que mereixen el
reconeixement del sector
públic. A casa nostra tenim
moltes petites i mitjanes
empreses, i també microem-
preses. Quant a aquestes, els
serveis que presten són vitals
per a la sostenibilitat.

Quin tipus d’ajuda
pot oferir ara mateix
el govern de la 
Generalitat
al sector dels 
instal·ladors?
Es concreta en matèria de
fo rmac ió ocupac iona l ,
s e m p r e d i r i g i d a a l s
treballadors, a través del
Servei Ocupacional de
Catalunya.

el rotagonistap

"Hem de cuidar les microempreses:
són vitals per a la nostra sostenibilitat "

Pia Bosch, delegada del Govern català a les comarques gironines



el rotagonistap

Què pensa del fet que,
entre els nombrosos
objectius que té sobre la
taula, el Gremi tingui la
intenció d’introduir, de
forma més notòria i
important, la dona al
sector de la instal·lació?
Crec que el fet mereix tot el
nostre reconeixement. Estic
convençuda que en el futur
veurem moltes més dones
treballant en aquest sector, tal
com està passant en molts
altres sectors tècnics tra-
dicionalment molt mascu-
linitzats. Sabem que en el
nostre context d’ocupació -
que, afortunadament, pre-
senta un nivell d’atur molt baix
en els darrers exercicis- hi ha
marge de creixement espe-
cialment en el sector de la
població que ve de fora, i
també sobretot en la població
femenina. Això penso que
influirà, també, en l’augment
del nombre de noies en el
sector.-

Quin paper té 
l’Administració en la 
prevenció dels riscos 
laborals?
Les funcions que té en-
comanades l'Administració
de la Generalitat són essen-
cialment les de promoció,
d'assessorament i de vigi-
lància i control del compli-
ment de la normativa de
prevenció de riscos laborals.

Tot i el paper rellevant que en
aquest sentit correspon a

l'administració laboral, cal
una actuació coordinada de
tots aquells àmbits de l'admi-
nistració amb competències
en aquest tema (àrees
sanitàries, indústria, edu-
cació, etc.). Des de fa anys
que s'hi treballa i, en concret,
l’any passat, el Govern ja va
engegar una política orien-
tada a la implantació d’una
veritable cultura preventiva.

Recentment s'ha signat un
acord estratègic per a la
internacionalització, la qua-
litat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia
catalana, que recull l’ela-
boració d’un Pla de Govern
per a la prevenció de riscos
laborals 2005-2008. Amb
aquest Pla, que ja està en
una fase molt avançada de
redacció, el Govern impul-

sarà un conjunt d’accions
destinades a transformar la
normativa en realitats con-
cretes. Des del departament
de Treball i Indústria es vol
contribuir de forma clara i
decisiva a reduir la sinistralitat
laboral a Catalunya apostant
per la informació, la trans-
versalitat, la integració i la
concertació social

Com es podrien 
reduir els accidents 
a la feina, segons 
vostè?
Tot i la disminució de les xifres
de sinistralitat l'any passat, la
reducció és encara insufi-
cient.

La clau de l'èxit en la reducció
dels accidents de treball, i
també dels altres danys a la
salut derivats del treball, com

protagonista
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protagonista

és el cas de les malalties
professionals, entre altres,
passa pel compliment de la
normativa per part de les
empreses i el desenvo-
lupament d'una acció preven-
tiva eficaç. La implicació de
totes les parts que integren el
món laboral és necessària,
però qui finalment ha de
desenvolupar l'acció preven-
tiva són les empreses. Cal
que aquestes empreses
integrin la prevenció de riscos
laborals en la seva gestió
com a eina fonamental per
millorar la seva competitivitat i
perquè els treballadors
tinguin ocupació segura i de
qualitat.

S'ha de fer tot allò que calgui
per tal de superar les actituds
purament legalistes i formals,
fins ara encaminades, massa
sovint, a “tan sols” complir la
normativa de prevenció de
riscos laborals.

En un terreny més ge-
nèric, quines són les
línies estratègiques de
la seva gestió al cap-
davant de la delegació
del Govern a les comar-
ques gironines?
Com a delegada he de
procurar que l’acció del
govern de la Generalitat arribi
de forma òptima a tot el nostre
territori i, alhora, que les
necessitats, la realitat del
nostre territori, es tingui
sempre en compte en la
presa de decisions d’aquest
govern. Les comarques de
Girona contenen una gran
diversitat social, econòmica i
territorial, i això cal tenir-ho en
compte quan es prenen
decisions. Tant com sigui
possible cal adaptar les
solucions a la realitat del
territori. A vegades no hi ha
res més injust que tractar
tothom igual. L’equitat no
sempre s’aconsegueix trac-

el rotagonistap

tant tothom de la mateixa
manera. Els grans objectius
d’aquest Govern estan rela-
cionats amb:
La millora de la qualitat
democràtica de les nostres
institucions.
La millora de la nostra capa-
citat d’innovar, que és im-
prescindible per garantir la
nostra competitivitat i, per
tant, el dinamisme de la nos-
tra economia.
L’increment de la cohesió
social.
La millora de l’equilibri terri-
torial i ambiental.

Intentant resumir-ho en molt
poques paraules, podem dir
que volem una Catalunya
econòmicament més dinà-
mica, socialment més justa i
territorialment més equilibrada
i sostenible. Es tracta, doncs,
de procurar des de la
delegació territorial que la
tasca que desenvolupen els
serveis territorials de la
Generalitat a Girona tinguin
clars aquests objectius en les
seves actuacions.

Quina és l’empremta
que li agradaria deixar,
un cop acabat el seu
mandat ?
Més que deixar empremta, el
que voldria és haver co-
l·laborat modestament a
avançar en la consecució
dels objectius que abans
esmentava. Voldria haver-ho
fet intentant escoltar tothom,
respectant tothom i represen-
tant dignament el govern que
presideix Pasqual Maragall.

Entrevista a Pia Bosch, delegada del Govern català a les comarques gironines
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El mes passat, la Cambra de Comerç ens va reconèixer la tasca

que des del Gremi fem, dia a dia, per a la formació i el reciclatge

dels nostres agremiats. Sense caure en l'autocomplaença,

agraïm aquest premi i el trobem una distinció merescuda.

El tema de la formació és un punt primordial dins del Gremi, i és

un dels pilars en els quals es basa la nostra actuació.

Representa per a les empreses associades un valor afegit i un

factor clau de millora de la competitivitat.

En els seus cinquanta anys d'història, el Gremi ha organitzat

centenars de cursos amb l'objectiu de facilitar la formació de 

nous instal·ladors i el reciclatge dels professionals en actiu. El

Gremi és un suport per a la formació i adaptació dels

professionals.

En els moments actuals de desenvolupament del mercat

energètic no hi ha dubte que la formació del personal de les

empreses instal·ladores s'ha d'ampliar i estendre's a sectors

nous i a activitats que fins avui podrien estar en un segon pla

dins dels objectius docents del Gremi. En un sector en

constant transformació, la formació és una eina bàsica.

En la formació, anteriorment predominava la figura de

l'aprenent. En els nostres dies cada vegada és més evident la

necessitat d'organitzar sistemes de formació al llarg de tot el 

cicle professional de les persones. De formació i reciclatge,

no només quan comences, sinó durant tota la vida.

Per això, continuem apostant per la qualitat en l'aprenentatge.

Per aconseguir els millors professors, per estar atents a les

necessitats de l'agremiat i també als nous avenços que

presenta el Sector. Una bona formació és una garantia de

seguretat i de qualitat de les nostres instal·lacions.

ormacióf
Una formació de qualitat

“CONTRATO PROGRAMA” 2004-2006. Pla de Formació de FMF ( Fundación del 
Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo). 
Accions Formatives Confinançades pel Fons Social Europeu en el Marc de l'Acord Nacional de Formació Continuada.

“CONTRATO PROGRAMA” 2004-2006. Pla de

Formació de FMF - Fundación del Metal para la

Formación, Cualificación y el Empleo.

Accions Formatives Cofinançades pel Fons Social

Europeu en el Marc de l’Acord Nacional de Formació

Continuada.

El 18 de juny de 2003 es va crear la Fundación del 

Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo,

segons el que estipula l’article 10 de l’acord sobre

Formació i Qualificació Integral per al sector del

Metall, signat el 22 d’abril de 2002 per la

Confederación Española de Organizaciones

Empresariales del Metal (CONFEMETAL), Metal,

Construcción y Afines de la Unión General de

Trabajadores, Federación Estatal (MCA – UGT) i la

Federación Minerometalúrgica de Comisiones

Obreras (FM CCOO).

En data 26 d’agost de 2004 es va publicar en el BOE

la convocatòria per a la concessió de subvencions

públiques mitjançant Contratos Programa, d’àmbit

estatal, per a la formació de treballadors ocupats en

aplicació de l’ordre TAS/2783/2004, de 30 de juliol.

Des del Gremi d’Instal·ladors, considerant que la

formació és una eina de millora de la competitivitat

empresarial i d’adaptació als canvis empresarials,

ens hem adherit al Contrato Programa del

2004/2006, amb el número d’expedient

F20040118, per a la realització d’accions for-

matives subvencionades a través de la Fundación

del Metal para la Formación, Cualificación y el

Empleo, cofinançades per l’INEM i el Fons Social

Europeu.

Les accions formatives dirigides a treballadors del

Sector Metall que hem impartit en els mesos de

maig i juny són les següents: Operador de Calderes,

Aigua Calenta Sanitària i Calefacció, Seguretat en

les Instal·lacions Elèctriques i Instal·lacions

Elèctriques d’Edificis.



f

La seva durada és de 60 hores, 36 hores teòriques i

24 de pràctiques. Ha acabat a mitjan juny. L’objectiu

és oferir coneixements teòrics i pràctics sobre

calderes, distingir-ne els tipus, les característiques i

el seu funcionament.

OBJECTIUS:

1. Oferir coneixements teòrics i pràctics bàsics

sobre calderes.

2. Distingir entre diferents classes de calderes,

característiques, funcionament, etc.

3. Identificar accessoris i elements addicionals per a

calderes.

4. Capacitar per a la pràctica laboral en habilitats

sobre manteniment i reparacions de calderes.

5. Donar a conèixer les normatives vigents i la

reglamentació respecte a les calderes i la seva

tipologia.

CONTINGUTS:

1. Conceptes bàsics

2. Generalitats sobre calderes

3. Combustió

4. Disposicions generals constructives en 

calderes pirotubulars

5. Disposicions generals constructives en 

calderes aquotubulars

6. Accessoris i elements addicionals per a 

calderes

7. Tractament d’aigua per a calderes

8. Maneig de calderes i el seu manteniment

9. Reglament d’aparells a pressió

15
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El curs té una durada de 60 hores, 22 hores teòriques

i 38 hores pràctiques, i s’acaba el mes de juny. Té per

objectiu, entre altres coses, plantejar i executar les

instal·lacions, amb els coneixements necessaris en

relació a les instal·lacions de calefacció i als

sistemes productors d’ACS.

OBJECTIUS:

1. Plantejar i executar les instal·lacions, amb els

coneixements necessaris en relació a les

instal·lacions de calefacció i als sistemes

productors d’ACS.

2. Adquirir els coneixements necessaris en principis

de termodinàmica, transmissió de calor, distinció

entre instal·lacions de calefacció centralitzades i

individuals.

3. Conèixer els sistemes de distribució d’ACS en

locals humits i aparells sanitaris, així com la

normativa vigent.

4. Realitzar de manera autònoma instal·lacions de

calefacció, càlculs i components.

5. Efectuar el treball amb seguretat, havent adquirit

els coneixements teòrics i la seva posada en

pràctica en el taller.

CONTINGUTS:

MÒDUL I. Dinàmica de fluids

MÒDUL II. Combustibles

MÒDUL III. Purga i sagnia d’instal·lacions i calderes

MÒDUL IV. Calderes. Fundició i acer

MÒDUL V. Grups de pressió i recirculació

MÒDUL VI. Materials d’instal·lació

MÒDUL VII . Vàlvules, accessoris i dilatadors

MÒDUL VIII. Radiadors i convectors

MÒDUL IX. Dipòsits d’expansió

MÒDUL X. Càlcul de la càrrega tèrmica en una

instal·lació

MÒDUL XI. Pèrdues per transmissió

MÒDUL XII. Pèrdues per infiltració

MÒDUL XIII. Coeficients

MÒDUL XIV. Materials aïllants

MÒDUL XV. Coeficients d’aïllament

MÒDUL XVI.  Energia calorífica

MÒDUL XVII.  Sistemes productors instantanis. 

Escalfadors

MÒDUL XVIII. Sistemes productors per acumulació

MÒDUL XIX. Sistemes elèctrics de producció

MÒDUL XX. Instal·lació centralitzada. Retorns

MÒDUL XXI.  Instal·lació individual

MÒDUL XXII.  Vàlvules i accessoris d’una 

instal·lació. Missió i funcionament

MÒDUL XXIII. Materials per a instal·lacions

MÒDUL XIV. Mesures i equips de seguretat

MÒDUL XV.  Circuits primaris, secundaris, 

terciaris, etc.

MÒDUL XVI. Càlculs de potència en calderes, 

d’acumulació en dipòsits i de secció en canonades 

d’instal·lació

MÒDUL XVII.  Aïllaments tèrmics en instal·lacions

MÒDUL XVIII. Sistemes de mesura. Consums 

estimats. Consums produïts

MÒDUL XXIX. Sistemes d’evacuació de gasos

MÒDUL XXX. Prevenció de riscos laborals 

CURS AIGUA CALENTA SANITÀRIA I CALEFACCIÓ - ACCIÓ FORMATIVA NÚM. 98 GRUP 1



El curs té una durada de 20 hores, 12 de teòriques i 8

de pràctiques, i s’acaba també el mes de juny. Entre

els objectius, conèixer els conceptes, àrees i

tècniques generals de seguretat davant dels riscos

elèctrics. També es vol analitzar la normativa vigent 

sobre seguretat en el sector d’equips i instal·lacions

elèctriques de baixa i mitjana tensió.

 OBJECTIUS: 

1. Conèixer els conceptes, àrees i tècniques 

generals de seguretat davant dels riscos 

elèctrics.

2. Analitzar la normativa vigent sobre seguretat en 

el sector d’equips i instal·lacions elèctriques de 

baixa i mitjana tensió.

3. Relacionar els mitjans i els equips de seguretat 

emprats en treballs d’origen elèctric.

4. Conèixer els efectes del corrent elèctric en 

l’organisme.

5. Analitzar i avaluar un accident d’origen elèctric.

6. Utilitzar els mètodes de primers auxilis previstos 

en cas d’accident.

CONTINGUTS:

1. Conceptes generales sobre seguretat

A. Causes principals dels accidents

B. Altres causes

C. Defectes tècnics

D. Estadística d’accidents elèctrics

E. Legislació i normativa aplicable 

2. Acció del corrent elèctric en el cos humà

A. Conceptes generals

B. Factors que intervenen en un accident 

d’origen elèctric

C. Estructura general de les causes dels 

accidents elèctrics

D. Estructura general dels procediments de 

prevenció dels accidents elèctrics

3. Prevenció d’accidents elèctrics

A. Definició de contacte directe i indirecte

B. Exemples de contactes elèctrics

C. Protecció contra contactes directes Protecció

contra contactes indirectes

D. Materials i equips de protecció personal per a 

treballs elèctrics

4. Treballs en instal·lacions elèctriques

A. Prescripcions de seguretat per a treballs i 

maniobres en instal·lacions de mitjana i baixa 

tensió.

B. Posades en terra

C. Anàlisi d’accidents elèctrics

5. Primers auxilis

A. Actuació general en cas d’un accident

B. Reanimació

C. Ferides i hemorràgies

D. Cremades

E. Accidents elèctrics

F. Transport de ferits

17
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El curs té una durada de 60 hores, 22 hores teòriques

i 38 de pràctiques. Acaba el mes de juny. S’adqui-

riran coneixements bàsics en aquesta matèria i fer

possible que en cursos posteriors es parteixi d’una

base per assolir uns objectius més complexos.

OBJECTIUS:
1. Adquirir coneixements bàsics en aquesta matèria i fer

possible que en cursos posteriors es par teixi

d’una base per assolir uns objectius més complexos.

2. Classificar els materials i components dels

quadres elèctrics que s’han d’instal·lar, comprovant que

són els especificats en plànols i documentació tècnica.

3. Diferenciar les tarifes elèctriques.

4. Distingir els diferents materials que cal utilitzar en una

instal·lació d’intercomunicació d’edificis.

5. Regular equips de tractament de senyal i de so 

d’instal·lacions de megafonia i instal·lacions 

d’intercomunicació en edificis.

6. Reconèixer que els senyals elèctrics de sortida de 

sensors i detectors arriben a les seves unitats de 

recepció i processament.

7. Mesurar la potència i l’energia elèctrica.

CONTINGUTS:
Mòdul I- distribució d’energia en edificis
1. Resum Conceptes electricitat

2. Instal·lacions d’enllaç

3. Instal·lacions en locals de pública concurrència ITC BT 28.

4. Instal·lacions en locals amb risc d’incendi i

explosió – ITC BT 29.

5. Instal·lacions en locals humits o molls – ITC BT 30.

6. Instal·lacions en piscines – ITC BT 31.

7. Instal·lacions temporals (Provisional d’Obra) – ITC BT 33.

8. Proteccions contra sobretensions – ITC BT 23.

9. Instal·lacions de posada en terra.

10. Guies d’elecció de cables, tubs i canals.

11. Règim de connexió de neutre

12. Mesuraments en instal·lacions elèctriques

MÒDUL II- INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS I EQUIPS DE
MESURA EN QUADRE O MÒDUL.
1. Tipus de comptadors

2. Equips de comptatge o Armaris T2, T20…

3. Aparells de mesura en quadres elèctrics

MÒDUL III- INSTAL·LAR UN QUADRE DE DISTRIBUCIÓ,
CONTROL I SENYALITZACIÓ.
Exercicis pràctics:
1. Instal·lació de quadres de protecció i comandament.

2. Introducció a la domòtica (Simon Vis).

MÒDUL IV- CARACTERÍSTIQUES I CÀLCUL DE CIRCUITS 
DE QUADRES ELÈCTRICS.
1.Característiques principals dels components que 

s’han d’instal·lar en els quadres elèctrics:

2. Càlcul de línies elèctriques.

3. Quadres elèctrics de distribució

4. Bateries de condensadors

MÒDUL V- INSTAL·LACIÓ DE TRUCADA I CAPTACIÓ EN 
INTERCOMUNICACIÓ
1.Reglament d’infraestructures comunes de telecomunicació

en edificis.

2. Exercicis pràctics.

MÒDUL VI- INSTAL·LAR EQUIPS DE RECEPCIÓ D’IMATGE
I TELECOMUNICACIÓ
1. Exercicis pràctics.

MÒDUL VII- INSTAL·LAR I CONNECTAR EQUIPS DE 
CONTROL D’INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT
1. Exercicis pràctics.

MÒDUL VIII- CALIBRAR, INSTAL·LAR I CONNECTAR
SENSORS I DETECTORS
1. Exercicis pràctics.
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Balanç de formació durant el 2004

L’any passat va ser un dels més profitosos pel que fa

a formació i reciclatge dels agremiats. Amb els

millors docents i els millors programes educatius,

vam portar a terme una seixantena de cursos sobre

gairebé totes les especialitats reconegudes pel

sector: calefacció, domòtica, energia solar i BT, entre

altres. La majoria es van impartir a l’anterior Seu del

Gremi d’Instal·ladors de Girona, al Carrer Caterina

Albert, tot i que també se n’han exportat alguns a

poblacions de les comarques gironines com Blanes,

l’Escala, Figueres, Olot, Palamós, Ripoll o Sant Feliu

de Guíxols.

L’assistència total d’alumnes també és destacable:

un miler d’instal·ladors o treballadors d’empreses

instal·ladores han passat per les nostres aules per

assimilar els últims avenços, les últimes necessitats

de la professió a causa dels canvis tecnològics i

normatius, constants al món de la instal·lació. Us

detallem ara una relació de l’activitat formativa,

classificada per categories.

Cursos Oficials:
· Energia Solar Tèrmica i Fotovoltaica, amb la

col·laboració de la Fundació d’Estudis Superiors

d’Olot.

· Quatre Cursos de Prevenció de la Legionel·losi, dos

a Girona, un a Palamós (conjuntament amb la

Cambra de Comerç de Palamós) i un a Olot

(conjuntament amb la Fundació d’Estudis Superiors

d’Olot). El Gremi és entitat homologada per a la

impartició d’aquesta especialitat.

El total d’alumnes que han superat aquests cursos és

de 107.

Cursos per a l’obtenció de Carnet: es van impartir

cinc cursos d’instal·lador: un d’Instal·lador-

Mantenidor de Calefacció i A.C.S., un d’Instal·lador

Elèctric de Baixa Tensió, dos d’Instal·lador d’Aigua i 

un d’Instal·lador de Gas IG-II. 114 alumnes van

superar aquest cicle formatiu.

Cursos de Gestió: Direcció de Persones, Gestió

Laboral, Finances per a no Financers a Santa Coloma

de Farners, Atenció telefònica (un a Girona i un a

Figueres) i Informàtica Access. Van assistir als

cursos 39 persones.

Cursos de Reciclatge:
Amb l’entrada en vigor del nou Reglament

Electrotècnic de Baixa Tensió la demanda de les

Jornades Tècniques de B.T. va ser molt important, i 

se’n van realitzar un total de 21 a totes les

comarques gironines. S’hi van formar 400

instal·ladors.

Altres cursos de reciclatge van ser: Introducció a la

Domòtica, Tractament d’aigües Residuals i Urbanes

a Figueres, Estimació de la Càrrega Tèrmica, i un

Seminari de Climatització. Un total de 90 alumnes

van passar amb èxit la formació en aquesta

especialitat.

Cursos subvencionats
El mes de setembre de l’any 2003 el Gremi va

demanar subvencions al FORCEM per a un Pla de

Formació propi, el qual va ser aprovat, i que

consisteix en les accions formatives subven-

cionades que vam impartir durant el primer semestre

de 2004. Les vuit accions formatives realitzades

emmarcades en el III Acord Tripartit de Formació

continuada i del Fons Social Europeu són les

següents: Gestió Integral de la Qualitat, Informàtica

Access, Prevenció de Riscos Laborals, Gestió

d’Empreses Instal·ladores (dos grups), Elaboració

de Pressupostos (dos grups) i Instal·lador Elèctric de

Baixa Tensió. 151 alumnes van participar amb èxit en

aquestes accions formatives subvencionades.

També ens vam adherir al Pla de Formació de FMF

Fundación del Metal para la Formación, Cualificación

y el Empleo. Vam impartir quatre accions formatives

emmarcades dins el III Acord Nacional de Formació

Continuada i amb finançament del Fons Social

Europeu: Tècniques de Negociació i tres

d’Informàtica Microsoft Office (dues a Girona i una a

Puigcerdà). 53 treballadors de les empreses

agremiades van cursar amb aprofitament aquestes

matèries.
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El Gremi d’Instal·ladors de Girona ha estat

presentant, durant els últims mesos, el “Nou

programa per a la confecció, registre i enviament

dels Certificats elèctrics”, un nou programa de

certificació elèctrica redueix a més de la meitat el

temps de realització, registre i enviament . El nou

programa té com objectiu facilitar al professional

l’elaboració i l’enviament d’aquests documents,

indispensables per a l’aprovació definitiva de

qualsevol instal·lació elèctrica. Hem de recordar que

l'1 de març passat, la Direcció General d'Energia,

Mines i Seguretat Industrial va aprovar oficialment la

utilització del sistema telemàtic per a la legalització

d'instal.lacions de baixa tensió que és el Programa

de Memòries Tècniques de Disseny.

Per als instal·ladors, l’actual procediment per

elaborar el certificat elèctric és molt complicat i

requereix molt temps. La documentació la prepara el

propi instal·lador, pas a pas, havent d’omplir fins a

set fulls de documentació, després la presenta

personalment a l’Entitat d’Inspecció i Control

corresponent i espera que en doni el vist-i-plau

definitiu. Amb el nou suport informàtic tota aquesta 

feina es redueix en escreix. S’introdueixen totes les

dades de la instal·lació a l’ordinador i després les

dades s’envien a través de la xarxa a l’Entitat

corresponent i aquesta retorna el Certificat segellat i

legalitzat.

Presentacions arreu de les comarques gironines

El Gremi ha organitzat durant els últims mesos un

seguit d’actes per presentar a la demarcació de

Girona el nou programa. A Girona ciutat, la cita va ser

el 10 de febrer; a l’Hotel Platja Park de Platja d’Aro, el

7 de març; a l’Hotel Golf Peralada de Figueres, el 14

de març; a l’Hotel La Perla d’Olot, el 16 de març; a

l’Hotel Blaucel de Blanes, el 6 d’abril i a l’Hotel Park

Acaben, amb èxit, les presentacions del Portal de l’Instal·lador

Puigcerdà de Puigcerdà, el 28 d’abril. En total, en tots

els actes, hi van participar 700 persones.

Els instal·ladors interessats en aquest nou

programa, del qual encara se'n fan cursos, poden

adreçar-se a les noves instal·lacions ubicades en el 

carrer Cartellà, número 8-12 de Girona. O bé trucant

el telèfon 972412615.
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L’objectiu va ser aconseguir que l’instal·lador i els

tècnics de les empreses instal·ladores aprenguessin

a utilitzar i aplicar el nou programa que permet

confeccionar, registrar i enviar telemàticament les

Memòries Tècniques de Disseny del Nou Reglament

Electrotècnic de Baixa Tensió a les Entitats

d’Inspecció i Control que correspongui.

PROGRAMA DEL CURS:
1. Sistema informàtic: descripció i necessitats

informàtiques
2. Exemple d’utilització del programa
3. Dades de partida
4. Creació d’una memòria tècnica de disseny

Els instal.ladors interessats en cursar aquest cicle,

del qual encara se'n fan edicions durant el mes de

juny, podeu dirigir-vos al Centre de Formació bé

trucant al telèfon: 972 41 26 15

El 15 de febrer passat, la marca alemanya VAILLANT

va presentar les seves últimes novetats al Gremi.

La presentació va anar a càrrec del responsable de

Vaillant, Carlos Ladera. En l’acte es va parlar dels

productes de la marca, com la gamma de calderes

MAX plus, les úniques al mercat que incorporen en el

mateix aparell diferents potències per calefacció i

ACS, incrementant la potència a l’aigua calenta, fet

que dóna així el màxim confort a l’usuari.

També es van presentar els escalfadors atmoMAG

mini d’11 litres, que aporten un disseny futurista i

innovador, unes dimensions compactes, un

funcionament molt silenciós i una alta qualitat en els

seus components.

Un altre producte de la jornada va ser l’innovador

sistema auroSTEP. A VAILLANT s’aposta per

l’energia solar i per les prestacions que aquesta

ofereix. Precisament aquest sistema proposa

l’escalfament d’aigua sanitària mitjançant energia

solar en habitatges unifamiliars. AuroSTEP es pot

instal·lar a qualsevol regió espanyola, ja que no hi ha

risc d’anomalies per gelades o sobreescalfament del

captador. Es pot instal·lar sobre teulada plana o

inclinada.

Per a més informació: www.vaillant.es

15 i 17/03/05

4 i 6/04/05

09/04/2005

5 i 7/04/05

11 i 13/04/05

12 i 14/04/05

15/04/2005

16/04/2005

18 i 20/04/05

19 i 21/04/05

21 i 25/04/05

23//04/05

26 i 28/04/05

06/05/05

11 i 18/05/05

3 i 5/05/05

10 i 12/05/05

21/05/05

17 i 19/05/05

TOTAL

Girona

Olot

Figueres

Girona

Girona

Sta. Coloma

Ripoll

Figueres

Girona

Blanes

Palamós

Figueres

Palafrugell

Puigcerdà

Blanes

Palafrugell

Girona

Figueres

Palamós

9

10

14

14

15

14

11

15

13

15

14

13

9

8

10

8

15

10

15
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RESUM D'ASSISTENTS ALS CURSOS MTD REBT

CURS DEL NOU PROGRAMA PER A LA CONFECCIÓ, REGISTRE I ENVIAMENT
TELEMÀTIC DE LES MEMÒRIES TÈCNIQUES DE DISSENY DEL NOU REGLAMENT
ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ

VAILLANT presenta els seus productes





Durant el passat mes de febrer l’empresa Simon va

inaugurar les primeres sessions formatives a les

noves instal·lacions del Gremi d’Instal·ladors de

Girona. Les sessions, sota el nom de “Curs

d’Introducció a la domòtica”, van estar organitzades

al llarg de dos actes (dimarts 15 i dijous 17 de

febrer) on es van tractar les darreres novetats

domòtiques de l’empresa Simon. Durant les dues

sessions es van presentar el conjunt de sistemes

domòtics SimonVIS, SimonVOX.2 i el nou

SimonVIT@. Descripció de funcionalitats, dels

dispositius i la seva instal·lació, així com exemples

sobre instal·lacions reals van ser les guies utilitzades

per tal que els instal·ladors obtinguessin prous

coneixements per entendre, decidir i escollir el

sistema més adient per a cada projecte.

En primer terme, es van definir les solucions

proposades pel sistema SimonVOX.2. La central de

telecontrol SimonVOX.2, permet un control i gestió

sobre aspectes de seguretat com la detecció de

gas, aigua, fum i intrusió, sense oblidar mai el

confort atorgat pel control de la calefacció, aire

condicionat i alguns dispositius o electrodomèstics

de manera remota o local. L’atenció va ser màxima

en el moment de presentar els nous detectors de

presència i avisadors mèdics per radiofreqüència,

així com la nova pantalla tàctil capaç d’oferir un

control total de SimonVOX.2 mitjançant una

interfície gràfica i intuïtiva.

A continuació es van presentar els sistemes

domòtics de control integral SimonVIS i

SimonVIT@. Control de la il·luminació, clima-

tització, seguretat, persianes, tendals, estalvi

energètic...són funcions i característiques totalment

governables per aquests sistemes. Per la seva

novetat, la presentació del sistema descentralitzat

SimonVIT@ va suposar un dels punts més

interessants de la sessió. La seva potència, facilitat

d’instal·lació i creixement gairebé il·limitat generen

noves expectatives força interessants pels

professionals de les instal·lacions.

El gremi d’instal·ladors i l’empresa Simon, van

manifestar l’èxit d’assistència i satisfacció per part

dels assistents suposant sens dubte el millor

precedent per la repetició d’aquestes jornades

domòtiques.
26
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SIMON inaugura l'aula amb els cursos de Domòtica 
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entrevista
ntrevistae

Electrica Fanals S.L.

Quan es va crear 
l’empresa?
L’empresa original, de tipus
personal, fou fundada l’any
1965 per Pere Muñoz Martín.
L’any 1991 es constitueix
ELECTRICA FANALS S. L.

Per què va decidir fer-se
instal·lador?
Originalment, per l’oportunitat
que oferia una àrea en
desenvolupament (Costa
Brava Sud), i sobretot, per la
inquietud de ser empresari.

Com ha canviat 
l’empresa en tot 
aquest temps? 
S’ha passat d’un funcio-
nament de tipus personal i
localitzat en un àmbit geo-
gràfic local a una empresa
amb una estructura diferen-
ciada en serveis adminis-
tratius, enginyeria i execució
de projectes. També s’ha
passat dels treballs de tota la
vida de lampisteria i elec-
tricitat a incloure la clima-
tització, calefacció, protecció
contra incendis, treballs en
xarxes elèctriques, etc.

I el sector, ha canviat
molt?
Abans, els coneixements i les
inversions necessàries per
exercir al nostre sector no
eren tan rigorosos com avui.
S’ha evolucionat a unes
instal·lacions més tècniques,
més complexes, que reque-
reixen més professiona-
l i tzació. Els sistemes i
mater ia ls que emprem
milloren constantment, i és
imprescindible una contínua
posada al dia. Legalment,
cada vegada són més
importants els requisits de
qualificació, assegurances i

prevenció de riscos laborals.
Això sí, encara s’ha de lluitar
molt contra l’ intrusisme
professional.

Quan es va fer membre 
del Gremi?
Des del seu inici.

Com valora la tasca que
realitza el Gremi?
Positiva. En els últims anys es
nota l’esforç que s’està fent
en el camp de les inversions,
cursos de formació... Cal
continuar-hi per professio-
nalitzar encara més la nostra
feina.

Nom de l’empresa: ELECTRICA FANALS S. L. (ELFA)

Noms anteriors de l'empresa: ELECTRICA FANALS - Pere Muñoz

Adreça: Av. Just Marlès, 1

Codi postal: 17310

Població: LLORET DE MAR

Correu electrònic: elfasl@elfasl.com

Any de fundació: 1965

Activitat: instal·lacions integrals d’edificis sector terciari i 

residencial

Antics responsables: Pere Muñoz Martín

Actual responsable: Pere Muñoz Martín, Josep Manel Muñoz,

Pere Muñoz





Experiencia, servicio y calidad desde 1920



info
nformaciói

El nou conveni marca un augment
de retribucions fins al 4 %
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El passat dia 20 de maig de 2005 es va signar el
conveni col·lectiu de treball per a les Indústries
Siderometal·lúrgiques de la província de Girona,
acordat per les representacions de les centrals
sindicals MCA-UGT i CC.OO i de les patronals
FEG-METALL, CORVE I GREMI D’INSTAL·LADORS.
L’aplicació legal del conveni serà efectiva a partir de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, fet que serà informat oportunament quan
es produeixi. En pocs dies, rebreu per correu el text
íntegre de l'acord.

Pel que fa al conveni signat hem de destacar el
següent:
-Durada del conveni: 5 anys ( 2005, 2006,
2007, 2008 i 2009)

- Inclusió a l’art. 58 d’una mesura de foment a
l’ocupació que estableix que els treballadors que
s’incorporin de nou al sector i segons les condicions
que detalla el mateix article podran contractar-se
acollint-los al grup immediatament inferior.

-Hores anuals de treball. La jornada laboral
per als anys 2005 a 2008 no patiran cap reducció i 
continuarà establerta en 1.750 hores.  A l’any 2009
la jornada anual serà de 1.742 hores.
Cal destacar les fòrmules que introdueix
l’article de la jornada per a organitzar la
jornada laboral dels treballadors, així com
la seva flexibilitat.

-Prestació en cas d’invalidesa o mort:
15.000 euros.

- Increment Salarial. Per tots els anys: IPC
previst + 0,8%. Es manté l’actual clàusula de revisió.

-Categories Professionals Recordar la
desaparició de les antigues categories
professionals que a l’actual conveni desapareixen
també del Quadre de Retribucions Salarials i només
queden identificades en el quadre de retribucions
del PUC per aquells treballadors que mantenen el
dret a la seva percepció.

CONDICIONS ECONÒMIQUES PER A
L’ANY 2005:
- Increment salarial total:(revisió any 2004 +
increment): 4%
-Dietes: Completa: 60 € Mitja dieta: 11 €

-Quilometratge: 0,25€/km

QUADRE DE RETRIBUCIONS SALARIALS
Vigència: 1 de gener de 2005 a 31 de desembre de 2005

Grup

Grup

Salari
Anual

Salari
Anual

Salari
Mensual

Salari
Mensual

Salari
Diari

Salari
Diari

Valor hora
descompte

Valor hora
descompte

GRUP 8

1.914,62

1.647,49

1.356,88

1.198,24

1.070,30

943,76

903,28

523,86

573,73

662,00

1

2

3

4

5

6

7

Formació 1r 
any,
marmito 16 
anys,
grum 16 anys i 
aspirant 16 
anys

Formació 2n. 
Any, marmitó
17 anys,
grum 17 anys i 
aspirant 17 
anys

Formació 3r 
any

26.804,63

23.064,90

18.996,38

16.775,30

14.984,18

13.212,63

12.645,86

7.334,08

8.032,22

9.267,96

15,32

13,18

10,86

9,59

8,56

7,55

7,23

4,19

4,59

5,3

35,26

31,09

29,75

17,26

18,90

21,81

IMPORT PUC PER A LES ANTIGUES CATEGORIES
PROFESSIONALS

Grup
Nom antiga
categoria

Import PUC
Anual

Import PUC
Mensual

Import PUC
Diari

44,92

44,92

44,92

821,98

821,98

821,98

530,54

1790,35

1038,48

1038,48

1038,48

3

5

6

Delineant Projectista

Projectista

Dibuixant Projectista

Graduat Social  (*)

Cap de Taller

Cap 1ª Administratiu

Oficial 1ª d’ofici

Oficial 1ª administratiu

Xofer de Turisme

Capatàs d’Especialista

Oficial de 3ª

1,25

2,44

3,21

3,21

3,21

58,72

58,72

58,72

127,88

74,17

74,17

TAULA PLUS PER UNIFICACIÓ DE CATEGORIES
(Per a treballadors contractats abans

de l’1 de gener de 2002)
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I ns ta l · l ac ions E lèc t r i ca
Pablos, d’Empuriabrava
(Castelló d’Empúries), ha
aconseguit superar amb èxit
els dos anys posteriors a la
seva distinció amb el certificat
del Sistema de Gestió de
Qualitat, segons la Norma
UNE-EN ISO 9001:2000,
atorgat per ECA, la Entitad de
Certificación y Aseguramiento
amb el número de registre del
cer t i f icat 005/ER/07/97.
L’empresa d’Empuriabrava
ha anat passant totes les
inspeccions, auditories i
qualificacions que comporta
l’obtenció d’aquest reco-
neixement tan preuat a la
prestació de serveis. El
sistema de gestió de qualitat
comercial és aplicat per
Elèctrica Pablos a les seves
activitats d’execució d’ins-
tal·lacions elèctriques de B. T.,
a igua, gas, calefacció,
cl imat i tzació i gest ions
pròpies del punt de servei
Endesa.

Elèctrica Pablos continua
amb la seva filosofia de millora
constant en els serveis i gestió
que ofereix l’empresa, amb

l’Institut Català de Tecnologia,
ha creat un metodologia, ISO-
PLA, per al desenvolupament
d’un sistema d’assegurament 
de la qualitat per a les
activitats d’instal·lacions
elèctriques, d’aigua, de gas,
d’aire condicionat i afins que
sigui certificable per una
entitat acreditada.

Des del Gremi d’Instal·ladors
s’efectuen reunions infor-
matives periòdiques per tal
d’assessorar les empreses
interessades a obtenir un
certificat de qualitat i incloure-
les a l’ISO-PLA.
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l’única finalitat d’aconseguir la
plena satisfacció dels seus
clients.

Segurament que d’altres
empreses instal · ladores
també han aconseguit la
certificació, però al Gremi no
en tenim constància. Per això
agrairíem a totes les em-
preses que l’hagin acon-
seguida que ens ho comu-
niquin per fer-ho constar a la
nostra base de dades i a la
revista L’Instal·lador. Per tal de
facilitar la certificació de les
entitats instal·ladores, la
FERCA, en col·laboració amb 

otesn

ELÈCTRICA PABLOS, dos anys d’èxits després 
d’aconseguir la ISO 9001:2000

Com cada any, el Gremi d’Instal·ladors fa un horari
especial, durant l’estiu. Els mesos de juliol i agost, l’horari
d’obertura serà a les 8 del matí i el de tancament a les tres de
la tarda, de dilluns a divendres. Cal recordar que el Gremi
tancarà per vacances de l’1 al 15 d’agost. Per atendre
degudament als agremiats, cal que els instal·ladors o
empreses del sector que requereixin qualsevol servei al
Gremi ho facin amb una sol·licitud amb antelació suficient.

Nou horari d’estiu del Gremi 

Horari d'estiu 2005
Juliol

Tot el mes de 8 a 15h

 De dilluns a divendres

Agost

De l’1 al 15, tancat

Del 16 al 31, de 8 a 15h





Recordem que, des del mes
de febrer de 2005, totes les
empreses instal·ladores
hauran d’actualitzar la
quantia coberta, en contrac-
tar una nova pòlissa o en
abonar la primera prima de
la pòlissa existent, de
manera que el seu valor no
sigui inferior al mínim regla-
mentat actualitzat en base a
la variació anual de l’índex
de preus al consum.

En el quadre següent, es
detallen aquests mínims,
segons l’objecte assegurat;
i s'indica el valor arrodonit
de la garantia mínima en
euros.

Actualització del valor de les pòlisses
de responsabilitat civil

CONCEPTE
Valor arrodonit de la 

garantia mínima en euros

Instal·ladora d’aparells a pressió

Reparador-instal·lador de cafeteres

Instal·lacions petrolieres IP03:

Empresa amb instal·lador

Empresa amb tècnic

Instal·lacions petrolieres IP-02 / IP-04:

Empresa instal·ladora

Instal·lacions protecció c/ incendis:

Empresa instal·ladora-mantenidora

Instal·lacions tèrmiques edificis (RITE):

Empresa instal·ladora-mantenidora

Plantes i instal·lacions frigorífiques:

Empresa instal·ladora-conservadora

Reglaments electrotècnics:

Empresa instal·ladora B.T.-Cat. Bàsica

Empresa instal·ladora B.T.-Cat. Especialista

Empresa instal·ladora alta tensió

Instal·lacions de gasos combustibles:

Empreses EG-I

Empreses EG-II

Empreses EG-III / EG-IV

Instal·lacions interiors d’aigua:

Empresa instal·ladora 

262.692

218.348

294.975

737.441

845.624

737.441

221.233

202.541

600.000

900.000

525.367

134.566

336.416

672.833

78.631

otesn



notes
otesn
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Documentació tècnica per a contractar en REBT

Grup
Tipologia de les
instal·lacions

Potència
(kw)

Amplificacions
potència
(mentre no superi
el 50% de la pot. màx.
admissible o el 50%
de la pot. contractada)

Contractació per

Segona
Ocupació

Nova
contractació

Us detallem tot seguit la Documentació tècnica necessària per a contractar Xarxes Elèctriques de
Baixa Tensió, assenyalant els grups, la tipologia de les instal·lacions, la potència, el que cal segons
sigui nova contractació o segona ocupació i les referències a les ampliacions de potència.

sional d'obres anteriors al

18/09/03 es necessari el

CIEBT)

5- Cèdula d'habitabilitat

6- Certificat de distàncies

7- Acta inspecció certificació 

condicions seguretat per a

habitatges (té la mateixa

validesa que document 2)

CANVI DEL TITULAR
D'UNA PÒLISSA EN 
VIGOR
No caldrà ni el butlletí blau ni el

1- Certificat d'Instal·lació 

Elèctrica de Baixa Tensió

(CIEBT) sense segellar per 

una EIC

- Elec1
- Elec2 Esquema unifilar
- Elec3 Memòria tècnica i 

càlculs justificatius
- Croquis d'emplaçament i del 

traçat de la instal·lació
- Fotocòpia del DNI o DIF del 

titular
- Elec5 Relació d'instal·lacions 

o aparells sotmesos a 
reglamentació específica 
(Quan sigui necessari)

- Fotocòpia justificativa del 
registre de la instal·lació 
existent que es vulgui 
ampliar i/o modificar (Butlletí 
o Elec 1 de l'antiga 
instal·lació)

2- Certificat d'Instal·lació 

Elèctrica de Baixa Tensió

segellat per una EIC 

3- Butlletí de reconeixement

d'instal·lacions elèctriques a

efectes de rehabilitació de

locals (Butlletí Blau)

No s'acceptarà un Butlletí Blau 
en els següents casos:

- Per a una instal·lació de una 
potència superior a 20 kW.

- Per a ampliacions de 
potència de més d'un 50% 
de la potència màxima 
admissible.

- Quan es produeix un canvi a 
l'activitat del local.

- La tensió nominal entre 
fases superi els 400 V en 
corrent alterna trifàsica

- Reduccions de potència. 
Veure punt (1)

4- Permís d'obres (a les

renovacions de un provi-

CIEBT sempre que es complei-
xin les següents condicions:

- No hi ha canvi a l'activitat (si
l'activitat necessita inscriure's
al Registre del Departament
d'Indústria i Energia s'haurà
d'aportar documentació con-
forme ja s'ha realitzat el canvi
de nom en aquest Registre). Si
hi ha canvi, es sol·licitarà el
CIEBT segellat per una EIC.

- Sempre que la potència
contractada sigui normalitzada
segons el vigent informe tècnic
sobre instal·lacions d'enllaç.



otesn

- La pòlissa té una antigüetat
inferior a 20 anys. Si es més
antiga es demanarà Butlletí
Blau.

Observacions

(1) A les reduccions de po-

tencia NO es necessari pre-

sentar cap documentació 

tècnica quan no es modifiqui 

l'activitat o la instal·lació, 

l'antigüitat de la instal·lació 

no sigui superior a 20 anys i 

la tensió no superi els 400 V

(2) Els Butlletins Blancs 

antics tan sols es podran 

segellar per una EIC i tenen 

la mateixa validesa que els 

documents tipus 1 o 2 

Un local es considera de
pública concurrència segons el
que indica l'apartat 1 de la
instrucció ITC-BT-28 del REBT-
2002.
Locals d'espectacles i activitats 
recreatives: Cinemes, teatres,
auditoris, estadis, pavellons
esportius, places de braus,
hipòdroms, parcs d'atraccions i
fires fixes, sales de festa,
discoteques, sales de jocs
d'atzar...
Locals de reunió, treball i usos
sanitaris: - Qualsevol que sigui
la seva ocupació: Temples,
museus, sales de conferències i
congressos, casinos, hotels,
bars, cafeteries, restaurants o
similars, zones comuns en
agrupacions d’establiments

comercials, aeroports, esta-
cions de viatgers, estaciona-
ments tancants i coberts per
més de 5 vehicles, hospitals,
ambulatoris i sanatoris, asils i
llar d'infants.
- Si la superficie útil es de més

2de 40 m : biblioteques, centres
d'ensenyament, consultoris

-mèdics, establiments comer
cials, oficines amb presencia de

-públic, residencies d'estu
-diants, gimnasos, sales d'expo

sicions, centres culturals, clubs
socials i esportius.
Instal·lacions en quiròfans i
sales d'intervenció. Tots aquells
locals no contemplats en els
apartats anteriors, quan tinguin
una capacitat d'ocupació de
més de 100 persones.

Documentació tècnica per a contractar en REBT



utilitzen un element sensor
basat en un principi físic
(elèctric, electrònic, magnètic,
òptic, acústic, mecànic,...).

El llindar del detector, al sobre-
passar aquestes variacions,
enviarà una senyal a la central
d'alarma. La elecció del tipus

de detector més apropiat, de-
pendrà de les característiques
de cada instal·lació, si es tracta
de una detecció interior, ex-
terior, perifèrica o perimetral i
dintre de cada una d'elles, si
considerarem una protecció
puntual, lineal, superficial o
volumètrica.

notes
otesn

Sistemes Electrònics de Seguretat (3)

Els detectors són elements,
que col·locats estratègica-
ment per protegir la zona on hi 
ha risc d'intrusió, transmeten a
la central d'alarma totes les
variacions del entorn que
controlen. Transformen les va-
riacions ambientals en senyals
electròniques. Per a fer-ho,
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Contacte Gran Potència

Els diferents tipus de proteccions són:

Protecció Puntual: elements transductors que
són capaços de detectar un intent d'intrusió en
un punt determinat. Per exemple, un contacte
magnètic.

Protecció Lineal: Són elements transductors
capaços de detectar un intent d'intrusió a traves
d'un segment lineal. Un exemple seria la
detecció per tall d'un feix infraroig o òptic.

Protecció Superficial: Aquests elements, són

capaços de detectar els canvis ambientals
assimilats a un intent d'intrusió a través d'una
superfície. Per exemple les catifes detectores,
microfònics i detectors de pressió diferencial.

Protecció Volumètrica: Són elements que
determinen les variacions físiques d'una part del
espai en tres dimensions. Per exemple un
detector d'infrarojos (IR).

Infraroig Passiu (IR)

Doble Tecnologia (IR + Microones) Contacte vist

Lluís Xirgu
Director Comercial de Protec
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Es recorda a tots e ls
instal·ladors i empreses
instal·ladores que, d’acord
amb el Reglament de REBT,
abans del 18 de setembre de
2005 hauran de convalidar la
seva inscr ipció com a
especialista, sempre que no
se’ls hagi retirat per sanció.

Per a la convalidació, cal
presentar als serveis territorials
d’Indústria i Treball, a Girona,
una memòria en què s’acrediti
la respectiva experiència

professional en les ins-
tal·lacions pròpies de la
categoria d’especialista, i que
es disposa dels mitjans
tècnics i humans requerits per
la ITC-BT 03. En el procés de
realitzar la convalidació de
l’empresa, paral·lelament es
farà la dels carnets profe-
ssionals que hi són adscrits.

Cal recordar que el Gremi
disposa de tots els impresos
per tramitar la convalidació
esmentada.

El termini per a la convalidació de la inscripció 
com a especialista en REBT acaba el proper 
setembre

El Gremi disposa de la documentació per a la convalidació
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Recordem als instal·ladors que el 
contracte de manteniment és obligatori 

En parlàvem en l’edició
passada del butlletí: segons
regula el reglament Electro-
tècnic de Baixa Tensió, és
obligatori per a totes les
empreses instal · ladores
tramitar el Contracte de
Manteniment juntament amb
el Llibre de Manteniment que
contindrà el registre i el
resultat de les revisions i
inspeccions. Aquests formu-
laris s’hauran d’omplir i
gest ionar en totes les
instal·lacions subjectes a
inspeccions periòdiques:

- Cada cinc anys: totes les
instal·lacions amb inspecció
inicial

L 'acord de l 'associació
catalana de Gremis d'Instal-
ladors amb l'entitat mèdica
genera importants descomp-
tes per a aquells instal·ladors
que es vulguin operar i
corregir la seva miopia.
L'acord afecta el mateix
instal·lador, la seva família i els
seus treballadors.
Aquestes operacions es fan
amb tecnologia làser, amb
una única intervenció, sense
dolor ni hospitalització. En
només uns minuts, queden
resoltes i corregides les
alteracions de:

- Cada cinc anys: l’enllume-

nat exterior amb PMA superior
a 5 kW
- Cada deu anys: les insta-
l·lacions comunes d’edificis
d’habi tatges amb PMA
superior a 100 kW

Quan se signi el contracte de
manteniment, l ’empresa
instal· ladora revisarà la
instal·lació i estendrà el
corresponent Dictamen de
Reconeixement, assenyalant-
hi la conformitat amb el REBT
o bé les modificacions que cal
fer al seu criteri. Aquestes
revisions i dictàmens s’hau-
ran de fer, com a mínim, una
vegada a l’any. El Gremi
disposa dels models d’impre-

· Miopia: fins a 13 diòptries,
aproximadament

· Hipermetropia: fins a 7 
diòptries, aproximadament

· Astimagtisme: fins a 5 
diòptries, aproximadament.

L'acord permet triar entre tres
especialistes:
· Dr. Josep Ramon Soler 
Tomàs, del Centre Mèdic 
Teknon

· Dr. Jorge Armentia, de 
Teknon

· Dr. Frederic Huste, de 
Teknon

El cost de la primera visita és
de 30 € i l'operació val 900 €

sos, el format dels quals ha
rebut l’aprovació del de-
partament d’Indústria de la
Generalitat.

per cada ull. Sense l'acord de
FERCA, la mateixa intervenció
costaria 1.200 € per ull. Així
doncs, l'estalvi total és de 600
€. Segons els metges, el 80 %
de la visió perduda es
recupera immediatament i, al
cap d'una setmana, s'arriba al
100 %.

Si hi esteu interessats, podeu 
trucar al Gremi o bé comu-
nicar-ho a través de la xarxa
FERCOM. En poques hores
es posaran en contacte amb
vosaltres per establir la
primera visita.

Segons allò que disposa el Decret 363/2004

FERCA acorda amb QUALIMÈDIC
descomptes en operacions per miopia
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Sisè capítol de la guia tècnica
actualitzada per al nou RBT
A continuació reproduïm el sisè capítol de la nova guia tècnica del nou Reglament de Baixa Tensió
(RBT), on es detallen les diferències més importants entre el RBT 1973 i el RBT 2002.
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Els usuaris particulars d’aparells elèctrics
i electrònics hauran de reciclar-los

Ha entrat en vigor el Reial
Decret 208/2005, que regula la
gestió i el reciclatge dels
aparells elèctrics i electrònics,
un cop ja no funcionen i s’han
de llençar. En virtut de la
normativa, els usuaris par-
ticulars hauran de tornar-los
amb l’objectiu que siguin
tractats correctament. L’entre-
ga es podrà fer a través de
dues vies: a) En el mateix
centre distribuïdor on l’usuari
adquireix un nou producte
equivalent al producte que es
recicla. L’entrega serà gratuïta
si es tracta d’aparells que són
al mercat des del 13 d’agost de
2005. b) Als pobles de més de

Entra en vigor el Reial Decret 208/2005

5.000 habitants s’establiran
sistemes municipals de
recollida selectiva de residus
elèctrics i electrònics pro-
cedents de les llars. Els
apare l l s ob jec te de la
normativa hauran de ser
dipositats en contenidors
específics. S’hauran de deixar 
en recipients on consti la
senyalització següent:

El símbol que indica la
recollida selectiva d’aparells
elèctrics o electrònics és el
contenidor d’escombraries
marcat amb una creu, tal com 
a p a r e i x r e p r e s e n t a t a
continuació. Aquest símbol

s’estamparà de manera
visible. Amb la nova normativa,
i fins a final de 2006, el Govern
té com a objectiu reciclar
aparells elèctrics i electrònics
per valor de quatre quilograms
per habitant i any.
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notesL'empresa de radiadors TECHNOFONT firma
un conveni d'exclusivitat amb CONAIF

otesn

· Servei 24 hores.
· Fàcil instal·lació.
· Compromís de formació i 
ajuda tècnica als instal·la-
dors que ho necessitin.

· Compromís per part del 
fabricant de donar a tots 
els instal·ladors de la 
CONAIF una garantia de 10 
anys per als productes 
Technofont.

Els membres del Gremi
d'Instal·ladors de Girona,
com a instal·ladors associats 
a CONAIF, podran gaudir de
tots els beneficis que té

L'empresa francesa de radia-
dors Technofont, i CONAIF, la
confederació de Gremis
d'Instal·ladors de l'estat
espanyol, han firmat un
contracte d'exclusivitat per a
la compra i venda d'aquests
radiadors als instal·ladors
agremiats. D'aquesta mane-
ra, es descarta la possibilitat
de la distribució de productes
de la marca Technofont a
través de cadenes de super-
mercats i botigues d'electro-
domèstics. Amb aquest
acord de col·laboració també
s'ha establert:

aquesta innovadora cale-
facció central, formada per
una nova generació de
radiadors electrònics amb
fluid termoportador.

Technofont és la primera
calefacció central sense
caldera, sense tubs, sense
obres, sense manteniment
econòmic i amb una tecno-
logia d'avantguarda. Aquesta
nova generació de radiadors
electrònics amb fluid termo-
portador és de consum com-
parable al d'una instal·lació
central amb gas.



179.95€179.95€
Monitor TFT 17" 1280 x 1024

Oferta vàlida fins a fi d'existències.IVA 16% NO INCLÒS.

Monitor CRT 17" 1024 x 768

+98.95€+98.95€

OFERTA !!!
Equip compacte

SOLUCIÓ COMPLETA
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Servei missatgeria gratuïta

Us recordem que ja s’ha posat en marxa el nou servei de missatgeria gratuïta. A partir d’ara, totes
les empreses agremiades que vulguin fer arribar qualsevol tipus de documentació a la seu del
Gremi no hauran de pagar el cost del missatger. Això és gràcies a l’acord arribat amb l’empresa
MRW. Té cobertura provincial, i els horaris hàbils seran de dilluns a divendres de 8 a 14 hores i de
16 a 20 hores, i dissabte de 9 a 13 hores.

OFERTA !!!
Equip compacte

SOLUCIÓ COMPLETA

Teclat + Mouse + Altaveus

29.95€29.95€

339€339€

Per a més informació: GREMI D'INSTAL·LADORS DE GIRONA - Tel. 972 412 615

· Procesador AMD / Intel 2,6 Ghz

· RAM 512 DDR 400

· Gràfica integrada en placa

· Seagate 40 Gb 7200rpm

· Cd-Rom 52x / Floppy 1,44Mb.

· So i Xarxa integrats en placa

Software instal·lat:
Llicència windowa xp Home edition
Adobe acrobat 6,0
Outlook Express + compta Correu
PREPARAT PER CONNEXIONS AMB:
FERCA ASSOCIAT 5,1
PORTAL DE L'INSTAL·LADOR

[[
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S'han publicat noves guies d'instal-lacions que poden facilitar i agilitar la feina
diària de l'instal·lador. Es tracta de la Guía de instalación para viviendas; Guía de

Instalación para locales de pública concurrencia; Guía de Instalación en locales de

características especiales, i la Guía para la rehabilitación de viviendas y pequeños

locales afines. Els instal·ladors interessats en aquestes publicacions poden
recollir-les a la seu del Gremi.

Recordem que, per acord de la Junta del Gremi d'Instal·ladors, el preu recomanat que l'instal·lador
hauria de cobrar al client ha de ser 110 euros per al nou certificat elèctric. L'objectiu de la decisió és
donar una imatge d'unitat i credibilitat per part dels instal·ladors davant dels clients dels seus
serveis. En cas de necessitar la documentació abans esmentada, es pot aconseguir mitjançant
internet: a la pàgina web de l'OGU (Oficina de Gestió Unificada) www.ogu.es, dins l'apartat
“impresos”.

Noves guies d'instal·lació

Aquest manual, que ha publicat ASEFOSAM, té per objectiu donar a conèixer les
diferents particularitats d'aquests tipus de calderes als responsables de
manteniment i reparadors. El manual és un apèndix de les característiques tècni-
ques, components, regulació de potència i avaries característiques, entre d'altres.
En conjunt, inclou vint sèries de calderes i tres sèries d'escalfadors de diferents
marques, a més d'un annex inicial sobre l'ús i les mesures amb el polímetre. La
publicació consta de dos volums. L'estil és clar i molt didàctic. L'instal·lador
interessat en la compra d'aquest manual pot posar-se en contacte amb el Gremi.

Preu recomanat per al nou certificat elèctric
de baixa tensió

Manual de reparació de calderes individuals



SIMON, empresa pionera en aparells de mateix, els sistemes antiintrusió del VOX.2
domòtica, presenta el seu pas endavant en ofereixen la possibilitat de tenir la llar vigilada
l'ergonomia aplicada a la seguretat i constantment, de manera que garanteixen un alt
comoditat de la llar. Es diu SIMON VOX.2, un nivell de seguretat personal. En referència a les
sistema de telecontrol de la llar senzill i eficaç qüestions del confort, el nou aparell de SIMON
que aporta seguretat tècnica i personal en permet connectar-se a qualsevol servei de la llar:
l'entorn domèstic. En l'àmbit de la seguretat climatització, reg del jardí, il·luminació, elec-
tècnica, el VOX.2 destaca pels seus detectors trodomèstics... A més, amb l'aparell, podem
de fum, gas o aigua, que permeten controlar racionalitzar el consum telefònic, ja que el sistema
qualsevol incidència que es produeixi a la llar. permet limitar el temps de les trucades sortints,
Si això passés, VOX.2 talla ràpidament els restringir prefixos, mòbils o números concrets. Així
subministres i emet una trucada d'avís als doncs, SIMON converteix, una vegada més, la
telèfons preseleccionats per la màquina. Així tecnologia en més confort i més seguretat.

sistema d'il·luminació mitjançant LED's, que
garanteix consums realment baixos i una duració
perllongada. Es calcula que el TWIN-GRUA té una
vida de 30.000 hores. Si se'n vol més informació,
es pot consultar a la pàgina web de TEMPER:
www.temper.es o també es pot sol·licitar
assessorament addicional al fax gratuït de
l'empresa (900 222 201).

Aquest nou dispositiu de senyalització ha
estat dissenyat per avisar, visualment i
acústicament, quan la velocitat del vent
superi els límits establerts pel que fa a grues i
altres aplicacions. TWIN-GRUA consta d'un
dispositiu de senyalització principal i d'un
anemòmetre connectat, que mesura la
velocitat del vent. També disposa d'un

n

SIMON crea un nou sistema de telecontrol
a la llar, semblant a un telèfon

TEMPER presenta el seu nou avisador
“TWIN-GRUA”, de KOBAN

otes
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