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JTAS 2014 21/03/2014
Èxit de participació en les Jornades Tècniques d’Automatització i Segure-
tat JTAS coorganitzades per Kuka, Schmersal, SMC i Bihl Wiedemann

Jung Ibérica     @Jung_Iberica 17/03/2014
Ja disposem de la guia de programació de la nova interfície #KNX DALI, 
2098 REGHE. Si us interessa sol·liciteu-la per DM!

TÜV Rheinland España     @tuv_es 17/03/2014
Acord de col·laboració amb @AECIM_org per a la #Certificació #CVitae en 
processos de selecció d’empreses associades

Junkers España    @junkers_es 14/03/2014
Si voleu conèixer els captadors solars i termosifons de #Junkers amb el 
nou sistema “Drainback” visiteu aquest enllaç: http://bit.ly/1dDG0LJ

BAXI     @BAXIROCA 13/03/2014
Avui entra en vigor l’última modificació del Codi Tècnic de l’Edificació que 
afecta a les instal·lacions d’energia solar en obra nova

Grupo Saltoki     @gruposaltoki 7/03/2014
@gruposaltoki ha inaugurat recentment un nou centre a Alcañiz (Terol): 
http://bit.ly/1f5I0wP 

Primagas Energía     @PrimagasE 6/03/2014
Les propostes mixtes de #GLP amb energies renovables, que augmenten 
l’eficiència energètica. Informeu-vos a: http://www.primagasenergia.es/ 

Fundación ECOTIC     @FundacionECOTIC 4/03/2014
Publicada la nova #Directiva 2013/56/UE sobre #piles i #bateries http://bit.
ly/1ev5Q48

SchneiderElectric ES     @SchneiderES   4/03/2014
És possible estalviar fins el 30% en la factura energètica d’un hotel amb 
les nostres solucions

Autogas & GLP     @AutoGas_GLP 3/03/2014
Descobreix com estalviar fins un 40% en carburant. Suma’t a #Autogas el 
carburant alternatiu més utilizat del món http://goo.gl/cuQb5T

Reale Seguros     @Reale_Seguros 26/02/2014
Actualitzem el nostre producte per a Comerç i Oficines, descobriu-ne les 
novetats: http://bit.ly/1evI2JB

Válvulas ARCO     @ValvulasArco 25/02/2014
Interessant prova d’estalvi energètic i econòmic que es va portar a temes 
en una comunitat de veïns http://goo.gl/vwgtjf 

Vaillant España     @Vaillant_es   19/02/2014
Ets instal·lador? Explica als teus clients que amb les #calderes de conden-
sació @Vaillant_es estalviaran en gas i llum http://goo.gl/WsoLN9 

saunierduval.es     @saunierduval 30/01/2014
Saunier Duval present en el seminari de gestió ambiental organitzat per la 
Fundació de Gas Natural Fenosa http://bit.ly/1iOn9AT
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EDITORIAL

Hola, amics

M’he decidit a escriure aquest article editorial a la nostra Revista aprofitant que dies enrere 
el Gremi va fer entrega d’unes plaques de reconeixement a 22 jubilats, perquè encara que 
formi part de la Junta Executiva del Gremi ara em miro les coses des d’una altra perspec-
tiva, ja que fa dos anys que estic jubilat. En aquest temps, he descobert la importància 
que té buscar coses per entretenir-se i omplir les hores del dia. En el meu cas, a part de 
les feines típiques d’avi, com portar els néts a l’escola i algun encàrrec més, he trobat en 
els meus antics hobbies (fa 28 anys que sóc radioaficionat) una manera molt interessant 
d’omplir el temps fent muntatges electrònics de ràdio, practicant la telegrafia, parlant amb 
radioaficionats d’arreu del món, caminant... coses que, quan estava a la vida laboral, no 
podia fer tot el temps que m’hagués agradat. A part, puc llegir la revista del Gremi, en la 
qual es troben cada dia més articles interessants. Així em poso al dia de les noves regla-
mentacions. Encara que no les necessiti en el dia a dia les puc discutir a les reunions que 
tenim a les Executives, pel fet de ser també vocal de la FOEG en representació del Gremi. 
Puc informar-me dels problemes dels altres sectors i de situacions econòmiques i laborals, 
portar tota aquesta informació al nostre Gremi i poder-la valorar. Sóc jubilat, però encara 
sento l’enyorança d’aquest ofici nostre, el qual he estimat molt.

Valguin aquestes quatre ratlles perquè veieu que essent jubilat pots gaudir de la teva situa-
ció i, a la vegada, també pots aportar alguna cosa al nostre col·lectiu.

Espero que la situació en la qual estem immersos en el nostre país vagi canviant, i que el 
nostre ofici i les nostres empreses puguin tornar a ser el que eren.

Salut, paciència i bon geni.

Una abraçada!

Jaume Vila
Vocal Patronals

La jubilació activa al
servei del Gremi
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Fòrum professional
Aquesta secció és un recull de respostes que l’Assessoria Tècnica del Gremi ha donat 
a algunes de les qüestions plantejades al fòrum professional a la web del Gremi.

Vaig fer una reducció de potència fa 4 mesos però 
ara necessito augmentar la potencia elèctrica. La 
comercialitzadora elèctrica m’ho ha denegat. Per 
què no puc augmentar la potència elèctrica?

Un cop atorgada una reducció de potència, no es pot sol·li-
citar cap modificació més fins passats dotze mesos, se-
gons el RD 1955/2000 (BOE 310, de 27/12/2000).

Com a empresa instal·ladora de fontaneria, po-
dem fer instal·lacions de boques d’incendis equi-
pades (BIE)?

No. Heu de fer la comunicació d’inici de l’activitat com a 
empresa del sector contra incendis. Hauríeu de decidir en 
quina activitat de contra incendis voleu donar-vos d’alta. Hi 
ha 13 camps d’actuació diferents:

· Sistemes automàtics de detecció.

· Sistemes manuals d’alarma.

· Sistemes de comunicació d’alarma.

· Sistemes d’abastament d’aigua.

· Sistemes hidrants exteriors.

· Extintors d’incendis.

· Sistemes de boques d’incendi (BIE).

· Sistemes de columna seca.

· Sistemes d’extinció per ruixadors.

· Sistemes d’extinció d’aigua polvoritzada.

· Sistemes d’extinció d’escuma física.

· Sistemes d’extinció per pols.

· Sistemes d’extinció per agents gasosos.

Una empresa instal·ladora està obligada a sol·li-
citar el Registre d’Empreses Acreditades (REA)?

A partir del 26 d’agost del 2008 han de constar en el Regis-
tre totes les empreses amb domicili social a Catalunya que 
vulguin ser contractades o subcontractades per treballar 
en una obra de construcció. La inscripció té una vigència 
de tres anys, renovable per períodes iguals. Estan exempts 
d’inscriure’s al Registre els treballadors/es autònoms sense 
treballadors/es per compte d’altri.

S’ha de fer la revisió periòdica reglamentària 
d’una estufa de butà o d’una cuina mòbil?

No. Aquests aparells no tenen la consideració d’instal·lació 
receptora i, per tant, no cal fer-ne la revisió periòdica. Ara 
bé, la persona titular o usuària ha de tenir en bon estat d’ús 
l’aparell i la petita instal·lació associada (regulador acoblat 
a l’envàs i tub flexible). És molt important comprovar la ca-
ducitat del tub flexible que connecta l’aparell i substituir-lo 
abans que caduqui. Els reguladors acoblats a l’envàs no 
tenen caducitat.

A la pàgina web del Gremi podreu trobar tot l’històric 
de consultes i respostes plantejades al Fòrum Profes-
sional, i també la possibilitat de formular-ne de noves 
(http://www.elgremi.cat/forum-professional/).
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Certificat de
garantia de qualitat
per als instal·ladors

El Gremi ofereix la possibilitat de certificar la professiona-
litat dels instal·ladors, concedint-los el distintiu «Garantia 
de Qualitat». Aquest segell certifica les garanties del ser-
vei que es presten, i suposa un pas més en la professio-
nalització del col·lectiu.

La iniciativa està dissenyada per mantenir de forma con-
tinuada uns paràmetres òptims de qualitat del servei, ga-
rantint-ne la seva eficàcia i considerant en tot moment les 
necessitats i la satisfacció del client.

Per poder disposar d’aquest certificat cal complir una 
sèrie de requisits, que tenen a veure amb el respecte a la 
normativa vigent, les bones pràctiques i la cobertura de 
riscos de l’activitat realitzada, entre altres, que El Gremi 
d’Instal·ladors de Girona s’ocupa de validar.

GREMI
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Instal·lacions
Solà-Serra, SL

Cada número de L’Instal·lador dedica un 
espai a conèixer els diferents agremiats. En 
aquesta secció hi podeu trobar una entre-
vista als professionals que encapçalen les 
diferents empreses instal·ladores gironines. 
Si voleu aparèixer en aquesta pàgina només 
cal que us poseu en contacte amb nosaltres 
mitjançant el correu enginyeria@elgremi.cat 
o al tel. 972 21 35 66.

INSTAL·LACIONS SOLÀ-SERRA, SL

Any de fundació: 1977 / 2006

Passeig Catalunya, 4, baixos
17257 Torroella de Montgrí

info@instalsola-serra.cat

www.instalsola-serra.cat

Activitat: instal·lacions elèctriques,
aigua, gas, calefacció, climatització,
ventilacions, incendis, telecomunicacions,
tractaments d’aigua, sanejaments
i plaques solar

Ens podeu resumir la història de 
la vostra empresa? El fundador de 
Solà-Serra té una experiència de més 
de 40 anys. Som una empresa fami-
liar que ens dediquem a l’execució, 
manteniment i reparació de tot tipus 
d’instal·lacions. La filosofia de la nos-
tra empresa és poder oferir un servei 
de qualitat, seriós amb el compliment 
i amb una garantia assegurada.

Expliqueu-nos alguna anècdota 
o curiositat que us hagi passat al 
llarg dels anys d’experiència. El dia 
a dia és una sorpresa, no saps mai 
què et pots trobar.

Com veieu el futur del sector de la 
instal·lació? Desconec els altres sec-

tors. Crec que s’ha passat d’un treball 
senzill a un treball molt complex, que 
cada vegada és més exigent, amb 
constants canvis de normatives. Això 
fa que hàgim d’estar formats i que 
en moltes ocasions haguem de fer 
una inversió. La part positiva és que 
d’aquesta manera hi haurà menys 
intrusisme, ja que en aquest ofici to-
thom s’hi atreveix.

Què creieu que és el millor i el pitjor 
de disposar d’empresa pròpia? En tot 
negoci el més important és la dedicació 
constant i voler un posicionament en el 
sector. Tant si s’és un treballador com 
una empresa, la meta final és la ma-
teixa: tenir feina. Com a empresa, però, 
podem destacar que les responsabili-
tats i obligacions no són les mateixes.

Recomanaríeu al vostre fill/a que 
es dediqués a fer d’instal·lador? Els 

meus fills ja treballen a l’empresa. El 
fill és enginyer tècnic, i la meva filla 
porta tota la gestions del despatx.

Penseu en la jubilació? Ja sabeu 
què us agradaria fer el dia que pu-
gueu retirar-vos? Quan de ben jo-
venet ja has hagut de treballar, has 
passat la ratlla dels 60 i portes més 
de 40 anys cotitzats, sincerament sí 
que penses en la jubilació i també el 
que faràs. Però potser el més compli-
cat és quan estàs acostumat anar a 
un ritme i de cop t’has d’aturar.

Quan fa que esteu agremiats? Som 
agremiats des de sempre i ho valo-
rem molt positivament. El Gremi és 
un puntal per al nostre sector, per-
què sense el seu ajut crec que no 
podríem tenir la informació ni la for-
mació que se’ns obliga a tenir com 
instal·ladors.

Respon l’entrevista Miquel Solà
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El Gremi ha signat un acord amb el 
Grup Electro Stocks. La signatura 
va anar a càrrec de Josep Figueras, 
director de màrqueting i compres del 
Grup Electro Stocks, i d’Ernest Ro-
glans, president del Gremi.

Grup Electro Stocks és una empre-
sa catalana de distribució de material 
elèctric en baixa i mitjana tensió, au-
tomatització i control industrial, clima i 
fontaneria per a professionals, i compta 
amb 70 punts de venda a tot Espanya.

Recentment s’ha signat un conveni 
amb el grup OCA ICP, una empresa 
amb més de 30 anys d’experiència en 
el sector de la qualitat i la inspecció. 
La signatura va anar a càrrec de Mi-
quel Prat, Delegat d’OCA ICP Girona i 
d’Ernest Roglans, president del Gremi.

OCA ICP és un organisme de control 
autoritzat amb un ampli ventall de re-

coneixements administratius, que li 
permet assegurar el compliment de la 
normativa d’una manera àgil i trans-
parent. Amb més de 550 treballadors i 
oficines a totes les comunitats autòno-
mes del territori nacional, la seva ex-
periència es remunta a més de 30 anys 
dedicats a la qualitat, el medi ambient, 
la seguretat laboral, la responsabilitat 
social i la seguretat alimentària.

Conveni de col·laboració
amb Electro Stocks

El Gremi signa un conveni amb OCA ICP
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El Gremi d’Instal·ladors de Girona i 
el Girona FC han signat un conveni 
per potenciar el vessant social del 
club. L’acord preveu descomptes 
per als associats al Gremi en els car-
nets d’abonat del club, així com en la 
compra d’entrades.

L’acord permetrà als agremiats gaudir 
d’un descompte del 50 % en la com-
pra d’entrades i d’un 30 % en l’abo-
nament de temporada del Girona FC. 
La compra de les entrades caldrà fer-
se a les taquilles de l’estadi, i s’apli-
carà el 50 % de descompte presen-
tant el carnet d’agremiat als empleats 
del Girona FC. Per aconseguir el 30 
% de descompte en l’abonament 
del que queda de temporada caldrà 
sol·licitar-ho prèviament al Gremi.

Aquest conveni és exclusiu per als 
partits de la lliga (Liga Adelante), i per 
tant no inclou els partits declarats de 
jornada econòmica, com els de Copa 
del Rei, Copa Catalunya, Torneig 
Costa Brava, etc.

Conveni de col·laboració amb
el Girona Futbol Club

El conveni ha estat signat pel president 
del Girona, Francesc Rebled, i pel vice-

president del Gremi, Joan Pujolràs.

GREMI
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PROFESSIÓ

Els beneficis de la prevenció
de riscos en les empreses

La «no prevenció» –com la «no quali-
tat»– genera uns costos molt alts a les 
empreses. Aquests costos es poden 
dividir en directes i indirectes. Els di-
rectes són els costos fàcilment perce-
buts (salari de l’accidentat i assistència 
mèdica). Però, ocults i més difícils de 
quantificar, l’empresa té uns costos 
indirectes o no vinculats directament 
al procés productiu, que suposen de 
3 a 5 vegades els costos directes. Són 
costos indirectes, entre d’altres:

· Temps perdut a l’empresa per 
 causa de l’accident 

· Disminució de la productivitat, i 
 increment del cost per mantenir la 
 producció

· Empitjorament de la qualitat del 
 treball

· Contractació de nou personal o 
 augment d’hores extres

· Formació de nou personal   
 o reciclatge de la formació del 
 personal existent

· Empitjorament de l’ambient de 
 treball

· Mala imatge de l’empresa

· Possibilitat de pèrdua de  
 comandes o guanys futurs

· Despeses de caire legal o  
 administratiu

· Import de sancions per  
 incompliment de la normativa

· Recàrrec de prestacions   
 de la Seguretat Social per manca  
 de mesures de seguretat

Cal considerar que els accidents greus 
o mortals poden generar uns costos 
immensos, especialment pel recàrrec 
de prestacions a la Seguretat Social, 
que podria arribar a fer perillar el futur 
de l’empresa. 

Si som capaços de quantificar tots 
aquests costos serà molt més fàcil 
comprovar que la prevenció ben feta 
és molt rendible. Diferents estudis de 
cost-benefici realitzats per organitza-
cions de reconegut prestigi arriben a 
la conclusió que per cada euro invertit 
en prevenció s’obté un benefici o rèdit 
d’entre 2,2 i 4,8 euros. 

Com exemple, exposem un cas real 
en el qual es concreta el cost de la «no 
prevenció» que suposa per a l’empresa 
l’accident d’un treballador que va caure 
d’una alçada de 2,8 metres d’una es-
cala de mà de tisora mentre muntava 
una nova instal·lació elèctrica i d’il·lu-
minació en una nau industrial, fet que 
li va provocar una baixa de tres mesos. 
L’empresa va ser sancionada, ja que 
Inspecció de Treball i Seguretat Social 
va considerar que l’escala no era el 
mitjà més segur per realitzar aquestes 
tasques en alçada. La sanció va ascen-
dir a 2.150 euros, amb un recàrrec de 
prestacions del 30 %:

Això, només pel que fa al cost de l’em-
presa. Caldria també considerar el cost 
que pateix el treballador i el que recau 
en la societat en general.

Si tenim en compte que el cost del llo-
guer per un dia i utilització d’una petita 
plataforma elevadora de tisora elèctrica 
(o similar) i l’arnés de seguretat seria 
aproximadament de 250 euros, podem 
comprovar que la no prevenció ha ge-
nerat un cost molt superior al que la in-
versió en prevenció suposava.

Cost hores perdudes pel treballador el dia de l’accident.............................................82 €

Cost hores perdudes per altres companys, comandaments, tècnics, etc. ................300 €

Cost de la cotització a la Seguretat Social..............................................................1.296 €

Pèrdua de producció (producció prevista – producció real) ......................................220 €

Increment del cost per mantenir la producció (contractació nou treballador,...) ........370 €    

Import sanció per infracció de la normativa de prevenció ......................................2.150 €     

Recàrrec de prestacions de la Seguretat Social (30 %) ..........................................1.080 €

Cost de la defensa jurídica .........................................................................................650 €

TOTAL 6.148 €

ICEBERG DELS COSTOS PRODUÏTS 
PELS ACCIDENTS

Prevenció Laboral Gremi
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DIADA
DE L’INSTAL·LADOR

El Gremi homenatja els seus jubilats en un acte 
amb familiars i companys de professió

Vint-i-dos instal·ladors finalitzen la seva etapa 
laboral activa i reben l’escalf i reconeixement 

dels assistents a l’acte

<

<
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El Gremi homenatja els agremiats
que s’han jubilat el 2013
La primera Diada de l’Instal·lador de Girona es va celebrar el dissabte
1 de febrer a la seu del Gremi, i va reunir unes 150 persones

El Gremi d’Instal·ladors de Girona va 
celebrar per primera vegada la Diada 
de l’Instal·lador, en la qual es van ho-
menatjar els professionals que s’han 
jubilat el darrer any.

L’acte va tenir lloc el passat dissab-
te 1 de febrer a les 12 del migdia, a 
la seu del Gremi d’Instal·ladors. Des 
d’una hora abans va haver-hi jornada 
de portes obertes a les instal·lacions 
del Gremi.

Durant l’acte, Ernest Roglans, presi-
dent del Gremi, i Ferran Roquer, direc-

tor dels Serveis Territorials d’Empresa 
i Ocupació a Girona, van lliurar les pla-
ques commemoratives als instal·la-
dors jubilats.

Roglans va recordar que els agre-
miats que es jubilen han contribuït a 
la riquesa de la societat de les comar-
ques gironines amb les seves empre-
ses, i amb molts anys de projectes, 
instal·lacions i dedicació.

Roquer, per la seva banda, va desta-
car la importància del col·lectiu a la 
demarcació, i va encoratjar els ins-

tal·ladors a apostar fortament per la 
innovació i la internacionalització, so-
bretot tenint en compte la proximitat 
de la Catalunya Nord, sense oblidar 
les comarques barcelonines. També 
va destacar que l’ocupació al nostre 
país és creada per empreses com les 
del Gremi.
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Jaume Armengou Garcia (Viladrau)
de l’empresa Jaume Armengou Garcia

Josep Burgas Borrat (Torroella de Montgrí)
de l’empresa Lampisteria Burgas

Jaume Bagot Montells (Blanes)
de l’empresa Jaume Bagot Montells

Josep Maria Ayguadé Juanola (Medinyà)
de l’empresa Instal·lacions Ayguadé, SL

Joan Campeny Taberner (Sant Hilari Sacalm)
de l’empresa Lampisteria i Electricitat Joan Campeny

Miquel Bartomeu Pérez (Vilablareix)
de l’empresa Lampisteria Miquel Bartomeu
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DIADA DE L’INSTAL·LADOR

Josep Maria Cornell Garcia (Palafrugell)
de l’empresa Fred Cornell

Joan Ponsatí Moret (Begur)
de l’empresa Joan Ponsatí Moret

Francisco Jordà Planas (Ripoll)
de l’empresa Instalroura, SL

Sebastià Darnés Juanals (Calonge)
de l’empresa Sebastià Darnes Juanals

Josep Martínez Basart (Caldes de Malavella)
de l’empresa Instal·lacions J. Martínez
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DIADA DE L’INSTAL·LADOR

Martí Duran Poch (Riudellots de La Selva)
de l’empresa Instal·lacions Martí Duran, SL

Antoni Ortega Navarro (Sant Feliu de Guíxols)
de l’empresa Instal·lacions Berganti, SL

Josep Galiano Tejada (Pals)
de l’empresa Instal·lacions Els Masos, SC

Pere Rodríguez Muñoz (Girona)
de l’empresa PRICSA

Lluís Pagés Vila (Figueres)
de l’empresa Lluís Pagés
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DIADA DE L’INSTAL·LADOR

Gil Viñolas Agell (Blanes)
de l’empresa Gil Viñolas Agell

Joan Sitjes Muntada (La Creueta)
de l’empresa Instal·lacions Sitjes, SL

Miquel Serra Llach (Santa Coloma de Farners)
de l’empresa Serra Turon, CB

Albert Serrats Llach (Bordils)
de l’empresa Serrats Serveis Frigorífics

 Josep Valentí Juanhuix (Caldes de Malavella)

Joaquim Turon Casadevall (Quart)
de l’empresa Joaquim Turon Casadevall
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Homenatge als jubilats del 2013
Discurs del president Ernest Roglans que va adreçar als instal·ladors jubilats 
durant l’any 2013, en l’acte del passat 1 de febrer.

Aprofitem aquest acte de «La Diada» 
per reconèixer la dedicació dels que 
l’any passat vàreu tancar la caixa d’ei-
nes, les escales i l’ordinador.

Sou, sens dubte, els instal·ladors jubi-
lats que més canvis heu vist en el Gre-
mi, des del seu naixement a la plaça 
Marquès de Camps (1977) i el trasllat 
a Caterina Albert (1979) fins arribar a 
aquesta nova seu (2005).

Hi heu fet cursos i tramitat carnets, but-
lletins i cinquanta mil expedients.

Heu viscut temps bons i temps dolents. 
Moments d’esplendor i moments difíci-
ls, com l’actual.

Heu vist com des del Gremi hem afron-
tat grans reptes i grans problemes: tant 
de les companyies com de les patro-
nals o com de les administracions. I 
sempre n’hem sortit ben parats.

Hem anat de la mà amb les companyies 
del gas, ens hem esgarrapat amb les 

companyies elèctriques o al revés. Hem 
tingut infinitat de reunions, abraçades i 
discussions amb l’administració.

De ben segur que us queden noms a 
la memòria, com els dels nostres presi-
dents, el Sr. Joan Puig, el Sr. Francesc 
Nogué o el de l’amic Pere Rodríguez 
que avui també és amb nosaltres. O 
l’etern secretari, en Juli Vila –en Juli del 
Gremi–, i molts més que jo no conec 
i vosaltres segur que recordareu per 
sempre.

Heu entregat una vida entera a la nostra 
professió i, en alguns casos, fins i tot la 
salut. Segur que en algun moment heu 
posat la feina per davant de la família i 
heu passat més d’una nit en blanc pen-
sant en aquells problemes més compli-
cats.

Ara us arriba el moment de posar la fa-
mília per davant de tot i la vida personal 
per davant dels negocis. Ara us toca 
gaudir d’una ben guanyada jubilació.

El Gremi vol col·laborar amb els que 

tants d’anys heu col·laborat amb el 

Gremi. Vosaltres l’heu fet, l’heu man-

tingut actiu i l’heu fet gran, i les futures 

generacions mai us podran agrair prou 

bé la vostra participació.

Per això, el Gremi us vol premiar amb el 

lliurament d’una placa commemorativa 

per la vostra dedicació i entrega, al tre-

ball, a la professió i a l’associació.

La Junta Directiva i jo us desitgem de 

tot cor que aquesta nova situació sigui 

llarga, plaent i molt feliç.

Ernest Roglans
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Entra en vigor un nou impost sobre el
consum de gasos fluorats

Operativa que han de seguir els instal·ladors

· Client final. Es consideren clients finals els instal·ladors amb 
un certificat de manipulació de gasos fluorats amb càrrega 
inferior a 3 kg i la resta d’instal·ladors que no s’inscriguin en 
el registre territorial de l’oficina gestora i que per tant no tin-
guin una targeta amb el codi CAF (Codi d’Activitat de Gasos 
Fluorats). En aquest cas es pagarà l’impost en el moment 
de la compra, que s’incorporarà al preu del gas. Se’n podrà 
demanar la devolució a Hisenda si el destí final del gas com-
pleix algun dels requisits d’exempció. 

· Revenedors. Es consideren revenedors les empreses ins-
tal·ladores que disposin d’un certificat de manipulació de 
gasos fluorats superior a 3 kg, i que s’hagin inscrit en el re-
gistre i obtingut la targeta amb el codi CAF. En aquest cas es 
comprarà el gas sense pagar l’impost. En facturar el gas al 
client, si compleix algun dels requisits d’exempció, es factu-
rarà sense impost, anotant a la factura l’article de l’exempció, 
i si no està exempt es carregarà l’impost a la factura, en una 
línia separada, detallant el gas i l’epígraf.

Obligacions fiscals de les empreses amb CAF:

1.- Abans del 31 de març de 2014 cal presentar a l’oficina 
gestora les existències que hi havia en magatzem en data 
1 de gener de 2014, anotant els kg i l’epígraf dels gasos per 
cada establiment.

2.- Cal registrar cada entrada i sortida perquè cada quadri-
mestre es reflecteixin les existències a magatzem. Aquest 
registre anual s’haurà de presentar durant el mes de gener 
a l’oficina gestora.

3.- Liquidar l’impost quadrimestral (model 587) tenint en 
compte que comptablement les factures emeses amb impost 
s’han de comptabilitzar (per exemple en el compte compta-
ble 4751.99). El termini a liquidar d’aquest impost és el dia 20 
després de cada quadrimestre. Es liquidarà l’impost facturat 
de gener a abril, maig a agost i setembre a desembre.

A la web del Gremi es pot trobar un seguit de docu-
mentació per ampliar el coneixement d’aquesta nova 
mesura:

· Llei 16/2013 de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen de-
terminades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental, 
entre d’altres mesures tributàries i financeres. 

· Reglament de l’Impost sobre el gasos fluorats d’efec-
te hivernacle, publicat el dia 30 de desembre de 2013, RD 
1042/2013.

· Diferents circulars informatives del Gremi sobre el tema.

· Detall de l’epígraf dels gasos fluorats amb el seu PCA.

· Presentació utilitzada a la jornada informativa realitzada el 
20/01/2014 

· Els fulls de càlcul per poder entrar les existències i el control 
de registre d’entrada i sortides.

· Publicació d’Hisenda de les preguntes freqüents sobre l’im-
post de gasos fluorats. 

El Gremi, a través de la seva assessoria Còmput Apage, ofe-
reix als agremiats els serveis de la presentació i compliment 
de les obligacions. 

Des de l’1 de gener de 2014 està en vigor un nou impost que grava el consum de gasos fluorats, amb l’excepció de la seva 
incorporació en equips nous. L’àmbit d’aplicació d’aquest nou impost és tot el territori espanyol, i està subjecte a IVA.

El tipus impositiu és del 0,02 % del Potencial d’escalfament atmosfèric (PCA) superior a 150, amb un màxim de 100 euros. Als 
gasos reciclats i regenerats se’ls aplicarà un coeficient reduït del 0,85%. L’aplicació serà progressiva, i el 2014 hi haurà un topall 
del 33 % de l’impost, el 2015 del 66 %, i a partir de 2016, del 100 % de l’impost. 

Còmput
Assessoria fiscal i comptable del Gremi
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Jornades tècniques
Impartides per empreses col·laboradores del Gremi, gratuïtes per a vosaltres,
els nostres agremiats

Programa
· Normativa de Gasos Fluorats.

· Nou impost ambiental.

· Entrada en vigor i àmbit d’aplicació.

· Empreses habilitades amb carga < 3 kg.

· Empreses habilitades amb qualsevol càrrega.

· Inscripció registre.

· Tarja CAF.

· Facturació a clients.

· Liquidació quadrimestral.

· Registre d’existències.

· Normativa SEPA.

· Règim criteri de caixa.

Nou impost sobre
els Gasos Fluorats  

El passat 30 de desembre de 2013 es 
va publicar al BOE el RD 1042/2013. 
Aquest Real decret crea noves me-
sures sobre fiscalitat per el medi am-
bient. Entre d’altres coses, estableix 
un nou impost sobre gasos fluorats, 
inscriure’s en un registre o l’obtenció 
de la tarjeta CAF (Codi Activitat Ga-
sos Fluorats). Per informar sobre el 
tema, el Gremi va organitzar el 20 de 
gener una jornada tècnica informati-
va que va emplenar la sala d’actes 
de gom a gom.

www.comput.es 

Actualització de les
darreres normatives

relatives a les mesures
sobre fiscalitat per les

empreses que manipulin 
aquests gasos

“

”
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Eines per reforçar els recursos personals davant la
situació estressant actual
Objectiu assolit: millorar els recursos personals per l’afrontar una situa-
ció d’estrès i reconèixer la relació existent entre l’estil de vida i la salut.

www.plg.cat

Introducció al KNX
Objectiu assolit: donar a conèixer KNX als instal·ladors, les apli-
cacions que es poden assolir amb KNX i la figura de l’integrador.

www.schneider-electric.com

Canonades de polipropilè per a instal·lacions
Objectiu assolit: donar a conèixer els avantatges i les múltiples 
aplicacions de les canonades de polipropilè i la seva correcta ins-
tal·lació.

www.italsan.es

Tu ens pots ajudar a millorar. Digues la teva!
La teva opinió sobre el calendari temàtic i organitzatiu de la formació que impartim contribuirà a apropar enca-
ra més les necessitats dels instal·ladors amb la resposta que en aquesta matèria us oferim.

Podeu dirigir-nos els vostres suggeriments a través de l’enquesta on line que trobareu en
aquest enllaç: http://www.elgremi.cat/cursos/digues-tu-tambe-la-teva/. També hi podeu
accedir directament a través del Codi QR.

Recordeu!
Aquí, al www.elgremi.cat, tota la programació 
formativa actualitzada. També pots seguir els 
nostres perfils de

falta
codi QR
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Formació
La formació és cabdal per a la competitivitat de les empreses instal·ladores i per al 
desenvolupament professional dels instal·ladors. El nostre objectiu és donar res-
posta a les necessitats formatives dels nostres agremiats. Tots els cursos i jornades 
es poden impartir a diferents poblacions de les comarques gironines sempre que hi 
hagi un nombre mínim d’alumnes interessats en assistir-hi.

En col·laboració amb la Fundació Universitat 
de Girona: Innovació i Formació

Actualització del Curs 
Oficial de Prevenció de la 

Legionel·losi 

Curs de manteniment obligatori anual de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Modificacions del RITE i Codi Tècnic de l’Edificació-HE 

Tres edicions a Girona.

Sis edicions, quatre a Girona, una a Blanes i una a Ripoll. 

A partir del 
març 2014 
requisits
d’estalvi 
d’energia
obligatoris

“

”

NormativaPosa’t al dia!
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Formació per a l’obtenció de carnets i acreditació de les competències professionals 

Formació en prevenció de riscos laborals
Sessions de reciclatge davant de noves 

realitats empresarials

Instal·lador-mantenidor d’Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis (ITE). Inclou la
certificació personal de manipulació de

gasos fluorats de qualsevol càrrega

Manipulació d’equips amb sistemes
frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants 

fluorats per als instal·ladors amb Carnet ITE/
IMCL o titulació

Manipulació d’equips amb sistemes frigorífics 
de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats 

per als instal·ladors amb experiència de mínim 
5 anys (anterior a 2009) en empreses REIF o 

REITE/REIMITE-Climatització.

Instal·lador de gas categoria B (IGB)

Prevenció de Riscos Laborals Segon Cicle: 
Electricitat. Sector del Metall

Xarxes informàtiques
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La Zona Única de Pagaments i l’IBAN

La SEPA (Single Euro Payments Area) 
és la zona en la qual els ciutadans i les 
empreses poden efectuar pagaments 
i cobraments en euros, que està im-
pulsada pel Banc Central Europeu i la 
Comissió Europea. Representa un pas 
més respecte de la integració europea, 
després de la introducció de l’euro, i 
fa possible que, de la mateixa manera 
que avui dia ja podem cobrar i pagar 
amb bitllets i monedes d’euro, també 
puguem fer transferències i presentar 
rebuts amb la mateixa facilitat, segure-
tat i eficiència.

La zona única inclou 33 estats: els 28 
estats membres de la Unió Europea 
(tant els que han adoptat l’euro com 

a moneda com els que no), als quals 
s’afegeixen Islàndia, Liechtenstein, 
Noruega, Suïssa i Mònaco.

L’IBAN (International Bank Account 
Number) és un estàndard europeu que 
proporciona un identificador únic de 
comptes bancaris. L’IBAN identifica el 
país, l’entitat, l’oficina i el compte emès 
per qualsevol institució financera, amb 
l’objectiu de facilitar el procés d’auto-
matització de transaccions. Les enti-
tats bancàries han comunicat l’IBAN 
corresponent a cada compte o bé han 
posat a disposició eines per gene-
rar-lo. L’1 de febrer de 2014 era la data 
límit per a la migració de transferències 
i dèbits en els països de l’àrea SEPA la 

divisa dels quals sigui l’euro. Recent-
ment la UE ha establert un període de 
transició de sis mesos, per la qual cosa 
es podrà utilitzar indistintament els dos 
sistemes de pagaments i càrrecs fins 
a agost d’aquest any. Per tant, a par-
tir d’aquesta data l’IBAN substitueix el 
CCC. Si s’envia un fitxer sense format 
SEPA, la majoria d’entitats bancàries 
el processaran igualment. No obstant 
això, cal tenir en compte que s’han 
d’adaptar els pagaments i rebuts el 
més aviat possible al format SEPA.

A partir de l’1 de febrer l’IBAN substitueix el CCC, però s’estableix un període de 
transició de sis mesos

Còmput
Assessoria fiscal i comptable del Gremi
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Anàlisi de la combustió
segons la legislació vigent

Mesurar els productes de la combustió 
és actualment un procés obligatori en 
les inspeccions que es realitzen en els 
sistemes generadors de calor. Els ana-
litzadors de combustió permeten realit-
zar aquest mesurament comprovant els 
valors límit de les emissions establertes 
en l’actual legislació i, al seu torn, el me-
surament de la combustió ens aportarà 
la informació necessària per aconseguir 
optimitzar el sistema de combustió i re-
duir així el seu consum de combustible.

L’analitzador de combustió és un instru-
ment de mesura portàtil que incorpora 
dues sondes de temperatura per mesu-
rar la temperatura ambient i la tempe-
ratura dels fums, dos sensors electro-
químics per mesurar les concentracions 
d’O2 i CO i un manòmetre per realit-

zar el mesurament del tir. Mitjançant 
aquests paràmetres mesurats, l’analit-
zador calcula la resta de paràmetres de 
la combustió necessaris per interpretar 
la mesura (el CO2, les pèrdues de calor, 
el rendiment, l’excés d’aire...).

Per poder interpretar els valors de 
l’analitzador de combustió, ens hem 
de fixar en el diagrama de combus-
tió (fig. 1). Com podem comprovar, la 
combustió s’ha de situar a la franja ta-
ronja, la qual equival al valor inferior de 
les pèrdues de calor a la sortida dels 
productes de la combustió. La com-
bustió sempre s’ha de produir amb un 
cert excés d’aire per arribar al seu valor 
màxim d’eficiència i evitar concentra-
cions elevades de CO, que indicarien 
una combustió amb defecte d’aire.

El procediment per realitzar aquesta 
mesura consisteix a encendre l’ana-
litzador i esperar 30 segons fins que 
s’iniciï la seva fase zero d’inicialització, 
en la qual l’instrument es prepara per 
al mesurament. Finalitzada la fase zero, 
s’introdueix la sonda de fums a la sor-
tida dels productes de la combustió. 
Aquesta sonda s’ha d’introduir just al 
centre de la sortida dels productes de 
la combustió, el qual coincideix amb el 
valor màxim de la temperatura de fums 
(fig. 2). Un cop introduïda correctament 
la sonda, s’inicia el mesurament dels 
productes de la combustió. Passats 
dos minuts, els valors mesurats pels 
sensors d’O2 i CO seran estables i po-
drem donar per finalitzada la mesura i 
interpretar i reportar els seus valors.

La legislació vigent incorpora el mesurament dels productes de la combustió en 
dos Reials Decrets que exigeixen la seva mesura: 

Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos (RD 919/2006)

Aquest Reial Decret s’aplica únicament quan la combustió és produïda per un com-
bustible gasós. El RD 919/2006 fa referència a les normatives UNE-60670, que 
indiquen el correcte procediment de mesura i els valors límit que han de complir 
els sistemes generadors de calor de gas en els seus mesuraments. Segons les 
normatives UNE-60.670-10 i UNE-60.670-13, hem registrar sempre el valor del CO 
corregit dels productes de la combustió, que no han de sobrepassar en cap cas les 
1.000 ppm, i en el cas que el cremador sigui de tir natural hem de registrar un valor 
de depressió en el tir i un valor de CO en l’ambient que ha de ser inferior a 15 ppm.

Les normatives UNE 60670 també indiquen que els instruments de mesurament 
han de ser calibrats com a mínim un cop cada dotze mesos.

fig.1

fig.2

(per ampliar la informació sobre aquest 
article accediu al QR o goo.gl/IZ99Ju)

actualitzar

David Rius
Product Manager d’Instrumentos Testo SA
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ENTRETENIMENTS

busca les 7 diferències

Sudoku

4 8 5 2
6 4

26
1 3

7

3 1

5

9

5

9
76

8

3

8 2
9 3

17 84

Sopa de lletres

Joc de lògica

ANTENA

ATENUADOR

TRANSPONEDOR

REFLECTOR

ALIMENTADOR

SINTONITZADOR

FREQUENCIA

SATELLIT

DISCRIMINADOR

POLARITZACIO

SENYAL

Busca en aquesta sopa de lletres les següents paraules:

 T R E Z P M N K T E S Q W V E

 R E K A O H M L A S D Y G V L 

 A F S C L M X Y F O I W C A V 

 N L I H A P S A B M S K B I V 

 S E N H R T D L X V C C V C Y 

 P C T J I Z B I I Y R Y U N N 

 O T O Z T N G M C E I L P E F 

 N O N D Z T S E D I M S A U J 

 E R I R A I E N H K I J N Q B 

 D D T X C L N T O S N M E E O 

 O O Z I I L Y A X E A V T R S 

 R O A G O E A D I Y D J N F G 

 Q X D B C T L O G O O A A G K 

 R A O I Y A H R O V R U L O E 

 N J R B P S A T E N U A D O R

kokolikoko.com

Hi ha un fuster, un lampista i un enginyer, i els seus noms són Àlex, Robert i Carles. Els tres van en tren en direcció a 
Barcelona, i en la conversa es revela que:

a) L’Àlex i l’enginyer se’n van a treballar a una obra de la construcció; 

b) El fuster i en Carles viuen a Besalú; 

c) En Robert és més jove que el lampista; 

d) En Carles és més gran que l’enginyer. 

Quin és el nom de l’enginyer, del fuster i del lampista?
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ASSESSORIES JUNTA DIRECTIVA DEL GREMI

EL GREMI ESTÀ ADHERIT AEDICIÓ

 ASSESSORIA | FISCAL

  dilluns de les 9 a les 14h | 972 413 178

 ASSESSORIA | LABORAL

  dijous de les 9 a les 14h  | 972 413 178

 ASSESSORIA | RECURSOS HUMANS

  dimarts de les 10 a les 11h | 972 413 178

 ASSESSORIA | ASSEGURANCES

  de dilluns a dijous de les 9 a les 14h | 972 413 191

 ASSESSORIA | JURÍDICA

  hores concertades | 972 413 188

 ASSESSORIA | TÈCNICA

 Carles Pastor hores concertades | 972 413 188

 Anna Frigola de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 19h
  972 413 188 - 972 213 566

 ASSESSORIA | QUALITAT (ISO)

  hores concertades | 972 413 188

 ASSESSORIES | OC [ORGANISME DE CONTROL]

 Servei ofert per TÜV: dimarts de les 9 a les 10h | 972 413 179

 Servei ofert per ECA: dijous de les 9 a les 10h | 972 413 179

 Servei ofert per OCA: divendres de les 9 a les 10:30h | 972 413 179

 ASSESSORIA | PREVENCIÓ LABORAL

  divendres de les 11 a les 14h | 972 413 191

 ASSESSORIA | FINANCERA

  dilluns de les 9 a les 10h | 972 413 179

 ASSESSORIA | PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)

  hores concertades | 972 413 188

President · Ernest Roglans

Vicepresident · Joan Pujolràs

Vicepresident · Jordi Serra

Tresorer · Octavi Gratacós

Secretari · Jordi Vila

VOCALS DE COMARQUES

Gironès · Santi Crous

Pla de l’Estany · Antoni Estañol

La Selva · Joan Casalprim

Garrotxa · Candi Viñeta

Ripollès · Joan Sánchez

Cerdanya · Victor Moure

Alt Empordà · Xavier Ballesta

Baix Empordà · Joan López Loubat

VOCALS

Joan Marmolejo (Girona)

Lluís Teixidor (Sant Feliu de Guíxols)

Joan Estela (Girona)

Albert Serrano (Begur)

Enric Bigas (Girona)

Narcis Cat (Hostalric)

Joaquim Triola (Girona)

Jaume Vila (Girona)

Josep Ribot (Begur)

Àlex Roglans (Palafrugell)

Joan Serrano (Begur)

Robert Soro (Girona)

Xavier Suros (Cassà de la Selva)

GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
OFICINES I ADMINISTRACIÓ:
Tel. 972 213 566 · Fax 972 224 704 · C/Cartellà, 8-12 · 17007 Girona
a/e: info@elgremi.cat

CENTRE DE FORMACIÓ:
Tel. 972 412 615 · Fax 972 393 078 · a/e: formacio@elgremi.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.

Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 8 a 3 de la tarda.

Vacances: de l’1 al 16 d’agost.

www.elgremi.cat

DISSENY I REALITZACIÓ: IGLÉSIES ASSOCIATS
DIPÒSIT LEGAL: GI-870-82

El Gremi no es fa responsable de les opinions dels col·laboradors que signen els articles en aquesta publicació.

Imprès en paper reciclat 100%




