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Jacob Delafon España     @JacobDelafon_es 21 des.
La nostra mampara Torsion ha estat guanyadora dels prestigiosos 
guardons Red Dot i IF

Jovi Grup        @JOVIGrup     18 des.
Jovi l’Escala agafa forma 

Grupo Electro Stocks       @ElectroStocks 8 des.
Ets instal·lador? Llavors t’interessa! Seguim amb el nostre cicle de 
Seminaris d’Eficiència Empresarial

Mafonsa     @Mafonsasl 1 des.
Recordeu que tenim sis seus a la vostra disposició: Blanes, Lloret, Girona, 
Banyoles, Santa Coloma i Pineda. #Instal·ladors 

Domoticus       @domoticusknx 27 nov.
Domotikea és fàcil de definir, fàcil d’instal·lar i fàcil d’utilitzar.

Grupo Avalco       @grupoavalco 17 nov.
Vaillant presenta el llançament de la nova web de recanvis per a 
instal·ladors

Jung Ibérica        @Jung_Iberica  17 nov.
Millora les teves instal·lacions! Guia de programació detector de presència 
#KNX Demana-la a: comercial@jungiberica.es 
€
Baxi       @baxi_es 9 set.
Instal·la una Platinum Plus, emporta’t una targeta regal de 150€ i comença 
a gaudir del màxim confort a la teva #llar http://landing.baxi.es/tarjetaregalo/ 

Jordi Boada Palomer       @Boadacyc 13 oct.
#impagats Boada proporciona una gestió integral de la pòlissa amb 
assessorament personalitzat i directe http://agentes.creditoycaucion.es

Junkers España       @junkers_es 24 set.
@junkers_es ajudarà a les empreses instal·ladores en l’aplicació de les 
noves directives ERP i ELD.

ARCO      @ValvulasARCO  22 set.
#Seguretat i #estalvi a les instal·lacions domèstiques de #gas #arco 
#valvulasarcosedigas http://ow.ly/SwuKC 

Primagas Energía      @PrimagasE   10 ago.
Després de 1.000 km, èpica meta de l’#ExperienciaPrimagas a Llançà. 
Gràcies Denis pel teu esforç i a tots pel suport!

Índex
gremi

04
professió

19
formació

20
d’interès

28
entreteniments

30

A la xarxa



L’INSTAL·LADOR - 3

EDITORIAL

Mirant enrere i revisant la pròpia trajectòria, te n’adones de com ha canviat la nostra pro-
fessió.

Els que vàrem començar a treballar als anys seixanta recordem com es feien les instal·la-
cions elèctriques o d’aigua. Llavors s’utilitzaven els tubs Bergman, els interruptors eren de 
palanca, les canonades d’aigua es feien de plom... També vàrem veure els primers escalfa-
dors de gas, els primers contactors i relés... Tot i això fent la majoria de tractes de paraula i 
sense pràcticament queixes dels clients.

En l’actualitat tot ha canviat molt. S’han modificat les tecnologies que s’utilitzen i també el 
procés de treball ja que ara en una mateixa feina hi intervenen diferents especialistes que 
en fan diferents parts, i altres posen en marxa la instal·lació… En l’actualitat sempre es pre-
senta pressupost detallat amb prèvia acceptació del client abans de començar a treballar. 
No cal dir que la forma de pagament i finançament ha canviat molt des dels nostres inicis.

Però no són canvis negatius, sinó millores que la nostra generació va començar a introduir 
i que la nova, que ja ens comença a reemplaçar, sabrà seguir fent. El nostre ofici seguirà 
endavant i si els joves tenen ganes de treballar no tindran temps d’avorrir-se.

Antoni Estañol
Vocal de la Junta

Mirant enrere
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GREMI

La festa de Sant Eloi retorna a Lloret de Mar
El passat 21 de novembre, el Gremi 

va celebrar la diada de Sant Eloi, pa-

tró del ram del metall. La celebració 

d’aquest any va retornar a Lloret de 

Mar, i va comptar amb l’assistència 

d’agremiats, representants d’em-

preses col·laboradores, amics i fa-

miliars. 

Sant Eloi 2015 va arrancar amb unes 

paraules d’Ernest Roglans, president 

del Gremi, i va seguir amb el tradi-

cional sopar de celebració, el sorteig 
dels obsequis gentilesa d’empreses 
patrocinadores i col·laboradores i el 
ball, gràcies a l’actuació del grup de 
música Què Tal. Bona part dels as-
sistents van aprofitar la possibilitat 
de passar la nit a l’Olympic Resort, 
un complex hoteler de quatre estre-
lles de més de 30.000 m2 de super-
fície, amb àmplies zones enjardina-
des, piscines climatitzades i zona 
balneària o spa.

Podeu accedir a les fotos de Sant 
Eloi 2015 a la web www.elgremi.cat/
sant-eloi.
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GREMI

El Gremi vol agrair la participació de patrocinadors i empreses col·laboradores −que aquest any van ser Gas Natural, 
Boada Reale assegurances, Industrial Ginés, Simon, Soler & Palau, i Fenie Energia− per fer possible amb el seu suport 
la diada de Sant Eloi.

Patrocinadors:

Col·laboradors:
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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.

Hem rebut una carta d’Endesa que demana la do-
cumentació de seguretat industrial de la instal·lació 
elèctrica. Quina documentació és?

Ho podeu justificar amb qualsevol d’aquests documents, 
segons escaigui:

- Per a instal·lacions de potència màxima admissible in-
ferior a 20kW i de Memòria tècnica de disseny: butlletí de 
reconeixement d’instal·lacions tècniques (BRIE).

- Per a instal·lacions sotmeses a inspecció periòdica: 
certificat d’inspecció periòdica amb resultat “favorable” 
d’una antiguitat inferior a cinc anys (deu anys per a ins-
tal·lacions d’enllaç d’edificis).

- Per a la resta d’instal·lacions elèctriques: certificat d’ins-
pecció amb resultat “favorable” d’una antiguitat inferior a 
un any.

En un restaurant han donat de baixa el comptador 
per impagament. Podem presentar el butlletí blau 
(BRIE) si ha passat un dia?

No, perquè un restaurant es considera un local de pública 
concurrència. El butlletí de reconeixement s’utilitza per a 
les instal·lacions de rehabilitació (pisos, oficines privades, 
locals comercials de menys de 40 m2...). La no presenta-
ció de la documentació adequada pot constituir una in-
fracció per a l’empresa instal·ladora de 5.001 €.

Si el manteniment elèctric és obligatori però el con-
tracte de manteniment no ho és, com es pot justifi-
car que la instal·lació està sent mantinguda?

Amb el llibre de manteniment.

A un hotel li han passat una inspecció del departa-
ment de Salut i li han dit que ha de posar un filtre de 
partícules a l’entrada de dipòsit d’aigua. Com ha de 
ser aquest filtre?

Segons el Codi tècnic d’edificació HS4, hauria de ser me-
tàl·lic en “Y” amb xarxa d’acer inoxidable i protegit amb 
bany de plata.

Podem baixar la potència durant dos mesos i des-
prés tornar-la a pujar? Surt econòmicament a comp-
te?

Cal tenir en compte que només és permès fer un canvi 
de potència a l’any i que qualsevol canvi de potència té 
uns costos associats. Reduir la potència comporta des-
peses per part de la companyia elèctrica en concepte de 
desplaçament del tècnic. Augmentar la potència, que vol 
dir tenir accés a més potència de xarxa de distribució, 
suposa, a més, pagar a l’empresa distribuïdora els drets 
associats i regulats per la normativa vigent.

A la pàgina web del Gremi podreu trobar tot l’històric de consultes i 
respostes plantejades al Fòrum Professional, i també la possibilitat de for-
mular-ne de noves (http://www.elgremi.cat/forum-professional/).



Col·laborem en la campanya  
“Jo faig un 36 per a la Fundació SER.GI” 

El Gremi col·labora en la difusió en-
tre els agremiats de la campanya “Jo 
faig un 36 per a la Fundació SER.GI”, 
que impulsa aquesta entitat social 
gironina. El que es pretén és recap-
tar fons per al projecte de masoveria 
urbana, que consisteix a abaratir als 
llogaters l’accés a l’habitatge a canvi 
de petites reformes a càrrec seu. Es 
tracta que els llogaters, amb la su-
pervisió de la Fundació, s’ocupin de 
fer uns arranjaments acordats, com 
la millora de paviment, pintura, ins-

tal·lacions elèctriques, tancaments, 
enrajolats, etc., a canvi d’un preu de 
lloguer més econòmic.

La campanya la impulsa la Fundació 
SER.GI amb la col·laboració de di-
ferents organitzacions gironines que 
es comprometen a fer-ne difusió en-
tre els seus associats. La intenció és 
que qui vulgui pugui contribuir amb 
36 € anuals (tres euros mensuals) per 
cobrir la gestió de com a mínim cinc 
habitatges, que es destinaran a per-
sones o famílies en risc d’exclusió, 

que han perdut el seu lloc de treball 

o que no poden arribar a pagar un 

lloguer a preus de mercat, però que 

tenen les habilitats i l’experiència 

suficient, ells o persones del seu en-

torn, per fer les obres de millora.

La campanya està oberta al pú-

blic en general, que pot fer les 

seves aportacions mitjançant un 

apartat especial que s’ha obert 

a la web de la Fundació SER.GI.  

www.fundaciosergi.org/colabora/faigun36/
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Ens podeu resumir la història de 
la vostra empresa? L’empresa fou 

creada per en Joaquim Juanola Vila, 

una persona formada en una empresa 

industrial de la zona, on era responsa-

ble del manteniment de les instal·la-

cions. Va començar l’empresa des de 

zero i amb esforç, dedicació i una bona 

atenció al client la va anar consolidant.  

Ara fa uns anys que s’ha jubilat.

Cap on creieu que va el sector de 
la instal·lació? Cada vegada és més 

difícil per a les empreses tirar enda-

vant en el sentit clàssic. La nostra fei-

na s’ha reduït pel que fa a reparacions 

domèstiques, ja que cada vegada el 

client  té més a mà materials i siste-

mes per solucionar l’avaria ell mateix. 

Les obres més grans moltes vegades 

tampoc no estan al nostre abast, hi ha 

empreses d’àmbit nacional que tenen 

molts més mitjans per aconseguir els 

grans contractes.

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.

J. JUANOLA, SL
J. JUANOLA, SL

Any de fundació: 1966

Carrer del Camp Madà, 9
17850 - BESALÚ (GIRONA) 

info@jjuanola.com

www.jjuanola.com

Tel. 972 590 254

Activitat: Instal·lacions d’electricitat, 
fontaneria, calefacció i gas. Domèstic 
i industrial.

Per tant, als petits ens queda menys 
feina de la que hi havia abans, però 
seguim treballant en el que va sortint, 
amb serositat i amb professionalitat, i 
així podem oferir un servei persona-
litzat i de qualitat, que el client valora 
molt positivament.

Un dels eixos principals del nostre 
funcionament és la formació. És un 
aspecte bàsic per poder oferir un bon 
servei i alhora poder créixer en noves 
branques.

També ens preocupem d’innovar i 
buscar nous camins en la nostra feina 
com a instal·ladors, per això estem al 
dia de les novetats en noves energies, 
energies verdes, etc.

Amb tot això també voldria dir que 
l’administració no ens ho posa fàcil. 
Hem d’estar pendents de massa pa-
perassa i els impostos, suposo que 
com a totes les empreses, ens ofe-
guen.

Què creieu què és el millor i el pit-
jor de disposar d’empresa pròpia? 

Una cosa bona és que et dóna la 

possibilitat de decidir cap a on anar 

i com fer-ho en el tema laboral, i això 

es llibertat. Una de dolenta és que no 

és fàcil tirar endavant i molt sovint les 

preocupacions dominen sobre  els 

avantatges.

Recomanaríeu al vostre fill o filla 

que es dediqués a fer d’instal·la-

dor? Sí, si té el perfil i li agrada, li pot 

anar bé.

A part de la feina, a què dediqueu 

la resta de temps? I tant! La família 

m’omple molt temps i és una “feina” 

que faig amb molt de gust.

A part, m’agrada la música, la fotogra-

fia i la muntanya.

Com valoreu la vostra relació amb 

el Gremi? Som agremiats de fa molts 

anys, ara mateix no recordo la data, 

però de ben jove recordo que anava a 

fer encàrrecs per compte del meu pare 

al Gremi, als pisos de Caterina Albert.
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Al llarg del 2015 s’han incorporat al 
Gremi una cinquantena de noves em-
preses i professionals. Això suposa 

un creixement significatiu i la conso-
lidació d’una tendència a l’alça en el 
nombre d’agremiats. A tots ells els 

animem que utilitzin els serveis, as-
sessories i oferta de formació que el 
Gremi posa a la seva disposició.

2015, un any de creixement en agremiats

Josep Puig Domingo  Age

Dissenys i Aplicacions Frigorífiques SL  Aiguaviva

Joan Torrent Monguix  Banyoles

Xavier Casademont Trias  Banyoles

Josue Gil Castro  Banyoles

Joan Ponsatí Moret  Begur

Nuestra Señora de la Torre, SL  Blanes

Xavier Tubert Pagès  Borrassà

Esteve Gibert Creus  Caldes de Malavella

Albert Blavi Reixach  Cassà de la Selva

Instal·lacions Celrà SL  Celrà

Ins. i Canalitzacions Empordà, SL  Colera

Somnisamida, SL  Corçà

Miquel Sevilla Boix  El Mallol

GFG Energia 2014, SL  Figueres

Jamal Mahmoudi Ferdi  Figueres

Rodríguez Muñoz Matías SL  Girona

Giserel Serveis Elèctrics 2015, SL  Girona

Raig Instal·lacions, SL  Girona

Albert Bascompte Guerrero  Girona

Ruben Garcia Garzon  Girona

Sol Fred 2004 S.C.  Girona

Disseny Tècnic Ditecsa, SA  Girona

Ferran Lloberas Mejias La Bisbal d’Empordà

Albert Ayats Vila La Canya

Matias de la Torre Donjo L’Escala

Conrado Moreno Corregidor Lloret de Mar

Fredolot, SL Olot

Jose Almanza Doblado Olot

Joan Josep Iglesias Parés Palafrugell

Josep Oriol Trepat Modrego Palamós

Isaac Torro Matas Palamós

Agustí Lladó Coll Porqueres

Antonio Ruiz Moreno Puigcerdà

Xavier Salamó Viñas Ripoll

Equipaments Interfred, SL Ripoll

Impros SC Salt

Manuel González Callado St. Feliu de Guíxols

Ernest Comas Abulí Sta. Coloma de Farners

Jordi Molero Vila Sarrià de Ter

Ajuntament de Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí

Josep Graells Puig Verges

Instal·lacions Hugas, Scp Verges

Francisco Cuadros Verges

Joan Carles Cuello Berrocal Vidreres



Secció d’impresos, certificats 
i butlletins a la web del Gremi

La web del Gremi (www.elgremi.cat) 
compta amb una secció on s’hi pot 
trobar un seguit de certificats, im-
presos i butlletins actualitzats i des-
carregables per tal que els agremiats 
els puguin utilitzar directament. 
Convé recordar que si es desitja el 
Gremi també pot fer aquests tràmits. 

Les altes, modificacions i baixes re-
gistrals de les noves instal·lacions 
d’electricitat, tèrmiques, i d’equips 
de pressió, frigorífics o petrolífers, 
s’hauran de sol·licitar per via elec-
trònica. Per tant, a partir del 6 de 
novembre de 2014, aquests tràmits 
es fan a través de Canal Empresa.

Entre els documents disponibles per 
descarregar s’hi pot trobar la decla-
ració responsable per a la posada 

en servei, la modificació, el canvi de 

titular o la baixa d’una instal·lació de 

seguretat industrial. 

Per tal d’assegurar que es tracti de 

la darrera versió vigent, és recoma-

nable descarregar aquest document 

directament de l’enllaç de la Gene-

ralitat de l’apartat  “Formularis i do-

cumentació relacionada” de la fitxa 

del tràmit en qüestió. No s’aconsella 

desar els formularis en el propi or-

dinador per reutilitzar-los en altres 

ocasions, ja que el contingut pot 

variar.

En aquesta secció de la web del 

Gremi també s’hi pot trobar les sub-

seccions corresponents als tràmits 

per a les instal·lacions elèctriques 

de baixa i alta tensió; de gas natural, 
propà, butà i metà; 

d’emmagatzematge de productes 
petrolífers; d’aigua; tèrmiques, ja 
siguin de calefacció, ACS, climatit-
zació o plaques solars; frigorífiques, 
i d’equips de pressió i de telecomu-
nicacions.

GIRONA: C/Barcelona, 47  |  Tel. 972 20 52 00  |  email: boada@boada.cat  |  www.boada.cat

M y JM BOADA AGENTS DʼASSEGURANCES S.L. - Agència Exclusiva dʼAssegurances de REALE S.A.
Inscrita al 

ASSESSORS  dʼAssegurances
del Gremi dʼInstal·ladors de GironaAssegurances de

RESPONSABILITAT CIVIL
ideals per als instal·ladors
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Tres noves empreses 
acreditades amb el certificat “Q de qualitat”

Recentment tres noves empreses 
han obtingut el certificat “Q de qua-
litat” del Gremi d’Instal·ladors. Es 
tracta de Serv. Asistencia Repara-
ciones 24h SL, amb seu al munici-
pi de Vilablareix, Instal·lacions Joan 
Servià, SL de Palafrugell i Lampiste-
ria RF 2000 SL del mateix municipi.

El Gremi ofereix la possibilitat de 
certificar la professionalitat dels 
instal·ladors, concedint aquest dis-
tintiu de qualitat. Aquest segell cer-
tifica les garanties del servei que es 
presten, i suposa un pas més en la 
professionalització del col·lectiu. La 
iniciativa està dissenyada per man-
tenir de forma continuada uns parà-
metres òptims de qualitat del servei, 
garantir-ne l’eficàcia i considerar en 
tot moment les necessitats i la satis-
facció del client.

Per poder disposar d’aquest cer-
tificat cal complir una sèrie de re-
quisits, que tenen a veure amb el 
respecte a la normativa vigent, les 

Empreses que han renovat el certificat de qualitat del Gremi en els últims mesos:

Llevantí Lampisteria, SL   Calonge
J. Radresa, SA    Pals
Serveis del Fred, SL    Blanes
Josep Vergoñós Molero   Palafrugell
Eduard Molas Cruz    Camprodon
Gironès i Rodés SA    Blanes
Germans Asperó    Olot
Serv. Asistencia Reparaciones 24h SL  Vilablareix
Instal·lacions Joan Servià, SL   Palafrugell
Lampisteria RF 2000 SL   Palafrugell

Empreses que estan preparant la documentació per aconseguir el certificat:

Masó-Juandó, SL    Sant Dalmai
G.D. Instal·lacions, SL    Girona
Instal·lacions Rufí Restrudis, SL   Llagostera
Simtec Instal·lacions, SL   La Cellera de Ter

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.

En el cercador del Gremi s’identifi-
quen les empreses que disposen del 
certificat de qualitat, i que per tant 
han superat tots els requisits. Les 

GREMI

empreses agremiades que han ob-
tingut el certificat de qualitat poden 
utilitzar-lo en les seves factures, al-
barans, pressupostos, web, etc. 

Serv. Asistencia Reparaciones 24h SL Lampisteria RF 2000 SL
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Presentació del programa «BEenerGi»
El dilluns 30 de novembre la seu del 
Gremi va acollir la presentació del 
programa «BEenerGi» (Building Sus-
tainable Energy Investments for Giro-
na’s Municipalities) de la Diputació de 
Girona. Aquest programa ha rebut el 
finançament del programa de la Unió 
Europea «Hortizó 2020», per promou-
re l’eficiència energètica i les energies 
renovables als municipis de les co-
marques gironines.

L’objectiu d’aquest programa és pro-
moure actuacions d’eficiència energè-
tica en l’àmbit de l’enllumenat públic 
de seixanta-cinc municipis, amb una 
inversió de 6,48 milions d’euros, i en 
vuitanta-cinc edificis municipals de 
cinquanta municipis, amb una inversió 
de 9,40 MEUR, mitjançant, per exem-
ple, la substitució de les calderes de 
gasoil/GLP per calderes de biomassa.

Un dels pilars per aconseguir aquest 
objectiu és formar els actors que hi 
estan involucrats i els municipis, com 
a beneficiaris finals del programa. 

Per això, es van fer grans esforços 
per aconseguir que poc més de 
dues-centes persones reforcessin les 
seves capacitats, en concret les pe-
tites i mitjanes empreses locals i del 
sector de l’energia, com ara les que 
es dediquen al manteniment o els pro-
veïdors d’energia locals, per tal que 
puguin esdevenir petites empreses de 

serveis energètics (MESCO).

A més a més, el programa «BEener-

Gi» també proporciona l’accés obert 

a les dades de consum d’energia lo-

cal i promociona la comunicació dels 

resultats del programa per tal que 

aquests nous esquemes es puguin 

aplicar en altres regions europees.

GREMI

Més de 200 assistents a les visites a comarques 
del Gremi

Durant aquest any el Gremi 
ha potenciat les visites al 
territori de les comarques 

gironines i ha visitat 202 ins-
tal·ladors, que han assistit a 
onze trobades amb represen-
tants i assessors del Gremi.

La primera va tenir lloc el 26 
de març a Roses, i van seguir el 16 
d’abril a Olot, el 29 del mateix mes 
a Palamós, el 14 de maig a Ripo-
ll, el 28 de maig a Blanes, el 9 de 
juny a Girona, el 10 de juny a Mata, 
el 24 de setembre a Figueres, el 8 

d’octubre a Santa Coloma de Far-
ners, el 5 de novembre a l’Escala 
i el 26 de novembre a Puigcerdà.

En aquestes visites es comenten les 
darreres novetats tècniques i legals 
del sector i es parla dels serveis i 
assessories que ofereix el Gremi. 
Entre altres temes s’hi han tractat la 
legalització de les instal·lacions i el 
tràmit de la declaració responsable, 
els nous models de formularis tèc-
nics, les novetats a la web del Gre-
mi, el certificat de Qualitat, canvis en 
la fiscalitat d’algunes activitats, etc.



ESTEM DE 
CAMPANYA

Com a col.laboradors del gremi, amb la més amplia experiència 
en Responsabilitat Civil, podem oferir-li les millors pòlisses amb 
les millors condicions econòmiques. En breu ens posarem en 
contacte amb vostè per oferir-li una proposta sense compromís 
per a les seves assegurances.

Contacte: Tania Barragan 607851820
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BAXI
Tel. 902 89 80 00
www.baxi.es/profesional
informacion@baxi.es

A++/XL

A

ARGENTA CONDENS
NOVA CALDERA DE
CONDENSACIÓ DE GASOIL
APOSTA PER L’ESTALVI:

. Aposta per la màxima eficiència i el menor consum.

. Aposta per la robustesa, durabilitat i fiabilitat de les nostres   
   calderes.
. Aposta per la nostra àmplia gamma, d’entre 24 a 50 kW.

Aposta per BAXI. La nova calefacció.

Segueix-nos a:
la  nova calefacció

Tel. 902 89 80 00
www.baxi.es/profesional
informacion@baxi.es

B XA I+++

A++

A
A
B
C

+

A+++

A++

A+

A
B
C

BENVINGUT AL SOFTWARE
DE CÀLCUL DE LA ErP

CONFIGURADOR ErP

LES MILLORS SOLUCIONS DE CLIMATITZACIÓ
PER A LA NOVA NORMATIVA:
A BAXI estem compromesos amb la innovació. És per això que 
t’oferim una àmplia gamma de productes BAXI que compleixen 
amb l’eficiència energètica reflectida a les etiquetes ErP 
de la nova normativa.

Prepara l’etiqueta de forma fàcil i ràpida amb
el configurador professional ErP online de BAXI: 
www.baxi.es/etiquetaErP.
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Tel. 902 89 80 00
www.baxi.es/profesional
informacion@baxi.es
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BENVINGUT AL SOFTWARE
DE CÀLCUL DE LA ErP

CONFIGURADOR ErP

LES MILLORS SOLUCIONS DE CLIMATITZACIÓ
PER A LA NOVA NORMATIVA:
A BAXI estem compromesos amb la innovació. És per això que 
t’oferim una àmplia gamma de productes BAXI que compleixen 
amb l’eficiència energètica reflectida a les etiquetes ErP 
de la nova normativa.

Prepara l’etiqueta de forma fàcil i ràpida amb
el configurador professional ErP online de BAXI: 
www.baxi.es/etiquetaErP.
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El Gremi mostra el seu malestar en relació 
amb el Decret d’autoconsum elèctric

El Reial Decret 900/2015 aprovat el 
9 d’octubre pel Consell de Ministres 
suposa la implantació d’un “impost 
al sol” i implica una aturada del dret 
a l’autoconsum, fet que ha despertat 
una gran oposició social. 

Encara que la normativa finalment 
aprovada recull diverses modifica-
cions respecte a la primera proposta 
del Govern, introduïdes gràcies a les 
al·legacions i la pressió de diferents 
organitzacions, resulta clarament in-
suficient. 

La nova norma permet als consumi-
dors amb PVPC (tarifa elèctrica re-
gulada) i bo social dur a terme auto-
consum, i també inclou la possibilitat 
d’usar bateries per a l’emmagatze-
matge de l’energia autoproduïda, en-
cara que de facto se’n grava l’ús.

L’energia generada per una instal·la-
ció d’autoconsum pot ser consumida 
instantàniament en la instal·lació sen-
se que surti a la xarxa elèctrica o bé es 
pot produir un excedent d’energia que 
sí que s’aboca a la xarxa. 

En el primer cas, l’energia autogene-
rada que no surt a la xarxa es grava 
amb un altre nou impost que popular-
ment s’ha denominat com impost al 
sol. Les instal·lacions d’autoconsum 
han de pagar un cànon per cada qui-
lowatt-hora d’energia autoconsumida 
instantàniament. Les instal·lacions de 
petita grandària -menys de 10 qui-
lowatts de potència- estan de mo-
ment exemptes d’aquest cànon. Per a 
la resta d’instal·lacions, la quantia del 
cànon depèn de la mida, però en tot 
cas és superior a 0.06 € / kWh. Encara 

hi ha un altre gravamen, el càrrec fix, 
que han de pagar totes les instal·la-
cions que incloguin bateries, l’objec-
tiu encobert del qual és evitar que se 
n’instal·lin. 

En el segon cas, el RD 900/2015 es-
tableix que l’energia d’excedent no 
tindrà cap tipus de contraprestació 
econòmica; és a dir, “es regala” al 
sistema elèctric. Això suposa un llast 
per a l’autoconsum, ja que fa molt di-
fícil amortitzar aquest tipus d’instal·la-
cions. 

El Gremi d’Instal·ladors, a través de 
FENIE, s’ha sumat a un conjunt d’or-
ganitzacions que estan a favor de 
l’autoconsum d’energia i que han ex-
pressat el seu malestar davant la re-
cent norma que penalitza les instal·la-
cions d’aquest tipus.
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C. Joan Rovira i Bastons, 10-11 · Palamós · Tel. 972 316 762 · info@comercialjocor.com · www.comercialjocor.com

Professionals amb més de vint anys d’experiència al teu servei

• Fontaneria

• Calefacció

• Climatització

• Energies Renovables

• Banys

• Cuines

• Piscines

• Distribució gasos refrigerants

• Materials de Construcció

Si ets un

tens tot allò que
necessites en:

professional, a
Comercial
Jocor

Ara també
material elèctric! 

Gràcies als grups de compra als que pertanyem
disposem dels millors acords amb les principals

marques del mercat.

Això es tradueix en grans beneficis pel client.

Es posa en marxa BiomassaCAT.cat

El Govern català ha creat el portal Bio-
massa.cat per contribuir a la millora de 
la competitivitat de les indústries i ser-
veis del sector de la biomassa i poten-
ciar-ne el teixit empresarial i el servei 
als ciutadans. 

El portal és un recull d’informació 
d’actualitat, com ara notícies, preus 
de combustibles, empreses especia-
litzades, centres logístics, informació 
de base, caracterització de materials, 
estadístiques energètiques, casos 
pràctics i teòrics, normativa i legislació 
específica i un recull de publicacions 
d’utilitat. També disposa d’un butlle-
tí electrònic de subscripció per rebre 
les darreres novetats del sector de la 
biomassa a Catalunya, com ara cursos 
de formació i projectes en marxa o per 

executar que puguin ser publicables.

L’objectiu és que la informació propor-
cionada contribueixi a la millora de la 
competitivitat d’indústries i serveis del 
sector de la biomassa i a la potencia-
ció i desenvolupament al seu voltant 
d’un important teixit empresarial, que 
formen des de fabricants i distribuïdors 
d’estelles o pèl·lets fins a instal·ladors, 
distribuïdors i fabricants d’equips.

La biomassa sòlida més important és 

la constituïda per matèries llenyoses 

procedents del sector agrícola o fores-

tal i de les indústries de transformació:

BiomassaCAT és una iniciativa de 

l’ICAEN, desenvolupat pel Centre Tec-

nològic Forestal de Catalunya amb la 

col·laboració de les diputacions de 

Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

La Generalitat impulsa un portal sobre la biomassa per a ús energètic a Catalunya
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Oficials

FORMACIÓ

Planifica ara la teva propera formació
El Centre de Formació del Gremi posa a disposició dels instal·ladors un ampli programa 
de cursos orientats a cobrir les necessitats que requereix la professió, tant en l’àmbit 
tècnic, com normatiu, de gestió i/o competencial, entre d’altres àrees de coneixement 
com ara les noves tecnologies. 

“ És important seguir la programació 
actualitzada de cursos, dates i horaris a 
www.elgremi.cat, i als perfils corporatius 

del Gremi (Twitter i Facebook) ”

20 - L’INSTAL·LADOR

Propers cursos

curs

curs

curs

OFICIAL DE PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI

CALDERES MURALS

IMPRESOS DE BAIXA TENSIÓ. 
CONFECCIÓ MEMÒRIES ELÈCTRIQUES 
I ESQUEMES UNIFILARS. 
PROGRAMA EXCEL

Programa orientat a adquirir el coneixement sobre com prevenir l’aparició o reducció de nous casos de legionel·losi, així com saber 
aplicar en les instal·lacions els criteris del Reial Decret 865/2003, que estableix les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i 
el control de la legionel·losi, el Decret 352/2004, el RD 1027/2007 (RITE), el RD 238/2013, que modifica articles RITE, i altres derivats 
d’ells.

Orientat a capacitar als instal·ladors per reparar i mantenir les calderes murals: entendre el seu funcionament i 
saber interpretar la informació que proporciona el fabricant.

Dirigit especialment als professionals que elaboren els certificats 
elèctrics amb el programa Excel dissenyat per l’enginyer Teo Pulido 
i interessats en conèixer els nous canvis d’adaptació a la nova 
normativa OGE i les millores introduïdes en el nou programa Excel.

Aquest mes de desembre, també hem iniciat
• Pràctic de Cremadors de gasoil i gas – 4ª edició

• Actualització del curs oficial de prevenció de la 
Legionel·losi

• Curs impresos de Baixa Tensió. Confecció Memòries 
elèctriques i esquemes unifilars. Programa Excel

• Curs Domotikea: Domòtica KNX

• Presentació Domotikea: Domòtica KNX sense 
necessitat de programar i a preu imbatible

curs

curs

AGENT DE POSADA EN MARXA, MANTENIMENT I REPARACIÓ D’APARELLS DE GAS (APMR)

INICIACIÓ REFRIGERACIÓ

Programa dirigit a capacitar els instal·ladors autoritzats de gas per realitzar les operacions de posada en marxa, manteniment i 
reparació d’aparells de gas conduïts (aparells tipus B i C) de més de 24,4 KW de potència útil i menys de 70 KW, o vitroceràmiques a 
gas de focs coberts. Així mateix proporciona els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a la realització d’aquests treballs d’acord 
a l’Annex 2 de la ITC-ICG 09 del Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos i obtenir la certificació d’APMR, 
segons RD 919/2006.

Dissenyat per ensenyar als alumnes els principis inicials i bàsics de la refrigeració-climatització pràctica aplicada i el manteniment bàsic 
de les instal·lacions frigorífiques de locals i conservació d’aliments, amb les quals practicarem durant el curs.

Pràctics

Reciclatge
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Jornades tècniques
Impartides per empreses col·laboradores del Gremi, gratuïtes per a vosaltres,
els nostres agremiats

Quadres de distribució elèctrica intel·ligents
Objectiu assolit: descobrir una tecnologia innovadora 
que permet controlar les instal·lacions de manera fàcil i 
eficient.

Supervisió energètica
Objectiu assolit: donar a conèixer les solucions bàsiques 
i avançades en supervisió energètica als instal·ladors agre-
miats.

www.schneider-electric.es 

Eficiència energètica: normativa d’ecodisseny 
i etiquetat. En vigor, el 26 de setembre de 2015 
Objectiu assolit: adquirir el coneixement de la normativa 
d’ecodisseny i etiquetat i l’aplicació a la millora d’eficièn-
cia de sistemes. Les Directives Europees Ecodesign (ErP) 
i Ecolabelling (ELD) van entrar en vigor el 26 de setembre 
de 2015 a tots els països de la Unió Europea. Defineix els 
requisits mínims en matèria d’eficiència energètica, emis-
sions i els nivells de soroll per tots els equips productors 
de calor, dipòsits i calderes.

www.junkers.es
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Curs Domotikea: Domòtica KNX
Objectiu assolit: entendre fàcilment els conceptes i pos-
sibilitats de Domotikea, el primer producte modular domò-
tic KNX preparat per connectar i funcionar sense necessi-
tat de saber programar. 

Domòtica KNX sense necessitat de programar 
i a preu imbatible

“ Aprofiteu-vos-en 
també de les jornades 

tècniques que impartim 
cada mes ”

“ A més de la formació, el mes 
d’octubre vam acollir la presentació 

Domotikea 

Dues 
sessions 

www.domoticus.com

 Davant de qualsevol dubte 
i/o petició, no dubteu en 

contactar amb el Centre de 
Formació del Gremi”

Tel 972 41 26 15

formacio@elgremi.cat
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Adaptació, actualització, 
aprenentatge i reciclatge 

Per assolir amb èxit els reptes que requereix la professió i obtenir les acreditacions 
necessàries per exercir-la

Formació per a l’obtenció de carnets i acreditació de les competències professionals

“ Els alumnes han 
pogut realitzar visites 

a instal·lacions en 
funcionament. El nostre 

agraïment a les empreses 
col·laboradores en 

aquesta formació per la 
seva bona acollida ”

“ Felicitem als alumnes 
pels bons resultats en 

l’examen oficial realitzat 
que atorga el dret a 

obtenir la competència 
professional  ”

Instal·lador de 
gas 
IG categoria A 
(IGA) 

Instal·lador de 
gas 
IG categoria B 
(IGB) 

Instal·lador 
elèctric en 
baixa tensió, 
categoria 
especialista

Instal·lador- 
mantenidor 
d’instal·lacions 
tèrmiques en 
els edificis 
(ITE)
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“ Homologat per la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ”
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2
edicions!

Impartit a Girona per l’AEFYT (Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías) amb la col·laboració del Gremi 
d’Instal·ladors, amb l’objectiu de donar a conèixer la correcta aplicació de la legislació i normativa en el tractament de 
canonades en instal·lacions frigorífiques.

Exigències Reglament de Seguretat (RD 138/2011)

Real Decret 769/1999

Eines d’ajuda

Càlculs justificatius

Documentació necessària

L’aprenentatge continuat

Curs Aplicació del REP i PED a les canonades de les instal·lacions frigorífiques

Cursos oficials

Impresos de Baixa Tensió. Confecció Memòries elèctriques i esquemes unifilars. Programa Excel

Curs oficial de Prevenció de la Legionel·losi

Temes tractats
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La formació pràctica

Curs pràctic de cremadors de gasoil i gas

Curs pràctic iniciació a la 
refrigeració

Curs de calderes murals: reparació i 
manteniment (1a part)

972 412 615 formacio@elgremi.cat

Digues la teva 
Si no tens pàgina de Facebook o compte Twitter, no dubtis en demanar-nos 
assessorament; podem ajudar-te a crear els teus perfils 

També ens pots contactar a :

Les xarxes 
socials  

són un canal  
de comunicació  

excel·lent

Podeu accedir a tota la informació 
actualitzada a través d’aquest codi QR
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Breus
L’Oficina de Gestió Empresarial, premiada per la CECOT
L’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat ha rebut el premi a la millor pràctica de l’Administració Pública 2015 
que atorga anualment la patronal CECOT, per la tasca desenvolupada en la simplificació administrativa i en la implantació 
de la Finestreta Única Empresarial (FUE). La Finestreta Única Empresarial és un punt únic des del qual les empreses poden 
fer tots els tràmits, amb independència de l’administració que en tingui la competència. 

BAXI proposa consells bàsics per a una climatització eficient 
En els mesos d’hivern, durant el dia és recomanable mantenir l’habitatge a 
una temperatura d’entre 19 i 21 oC, i reduir-la a 15-17 oC durant la nit. En 
aquest sentit, l’ús de termòstats programables ajuda de forma significativa 
a mantenir la temperatura correcta i evitar un malbaratament energètic inne-
cessari. Durant el dia és recomanable apujar les persianes perquè entri la llum 
solar i la temperatura augmenti de forma natural, i durant la nit abaixar-les per 
a un millor aïllament.

ARCO participa en 
una exposició sobre 
marques espanyoles
L’empresa valenciana ARCO, 
una de les multinacionals es-
panyoles amb més projecció 
exterior i tot un referent d’in-
novació per al seu sector, ha 
estat escollida com una de les 
marques més emblemàtiques 
del nostre país. ARCO ha pre-
sentant a l’exposició «Indele-
bles» l’evolució del seu logo des 
de 1975, així com les últimes 
campanyes publicitàries, una 
selecció d’anuncis en més de 
vint països i un esquema gràfic 
i temporal de les deu fites més 
importants de la història de la 
companyia.

Menció especial Eficiència Energètica per a Chaffoteaux 
en un concurs mundial d’innovació
En el lliurament de premis del Concurs Innovació del certamen Mondial du 
Bâtiment, Chaffoteaux va rebre la menció especial Eficiència Energètica pel 
seu sistema AQUANEXT OPTI, una solució innovadora que combina la tec-
nologia de bomba de calor per aigua calenta sanitària amb una caldera de 
condensació per optimitzar el rendiment i maximitzar l’eficiència energètica.

El premi rebut per AQUANEXT OPTI és una prova més del compromís conti-
nu de Chaffoteaux per desenvolupar productes d’alta eficiència energètica i 
sistemes multienergia.

Simon aconsegueix dos certificats per les seves solucions de recàrrega de vehicle elèctric
Simon ha rebut dos nous certificats per les solucions de recàrrega de vehicles elèctrics per als models Hyundai Kia Soul EV 
i Mitsubishi Outlander híbrid. Aquestes homologacions s’uneixen a les que l’empresa ja té per altres automòbils elèctrics, 
com el certificat ZE Ready de Renault. En concret, aquestes llicències certifiquen les noves solucions de format Wallbox 
amb mànega integrada de quatre metres amb connectors M3T2 (Mennekes) i M3T1 (Yazaki).

PROFESSIÓ
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D’INTERÈS

Les estacions d’esquí  
a les comarques gironines
Les comarques gironines compten 
amb una llarga tradició en la pràctica 
de l’esquí. La Molina des de 1943, Vall 
de Núria des de 1947, Masella des 
de 1967, Vallter des de 1974 i Guils 
Fontanera des de 1993 configuren un 
panorama d’instal·lacions situades al 
Pirineu gironí dedicades a l’esquí alpí, 
el surf de neu (snowboard) i l’esquí de 
fons, que satisfan diferents tipus de 
públics, el més exigent, el familiar o 
l’amant de la natura.

La Molina
Les primeres instal·lacions de l’Estat 
espanyol dedicades a l’esquí van situ-
ar-se a la zona de la Molina. El 28 de 
febrer de 1943 es va inaugurar el pri-
mer teleesquí a Font Canaleta. De fet, 
des de principis de segle XX els pri-
mers esquiadors ja acudien a la Moli-
na, i es té constància que el 1908 s’hi 
practicava el telemarc. La Molina es 
va popularitzar a partir de 1922, quan 
hi va arribar el primer tren. El 1924 s’hi 
impartien classes d’esquí i el 1925 el 
Centre Excursionista de Catalunya 
hi va construir un xalet i un refugi de 
muntanya que van servir per acollir els 
primers esquiadors.

Amb l’arribada d’un telecabina de 
dues places, l’any 1954, La Molina va 
expandir la seva àrea esquiable. Pri-
merament cap al puig d’Alp i poste-
riorment fins a la Tosa d’Alp, els Ala-
baus, i el Pedró.

A partir de 1986 la Generalitat, per 
mitjà de l’empresa Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC), ad-

quireix el domini esquiable de l’esta-
ció i n’assumeix la gestió. En aquest 
període s’instal·la la primera planta de 
producció de neu artificial i el primer 
telecadira de quatre places de l’Estat. 
El 1999 La Molina queda connectada 
amb La Masella amb la instal·lació del 
telecabina Alp 2500. 

Les fites esportives més destacades 
de La Molina han estat la Copa del 
Món Femenina d’Esquí Alpí el 2009, 
fet que la converteix en la primera 
estació dels Pirineus designada per 
acollir un esdeveniment d’aquesta en-
vergadura, els mundials d’snowboard 
i la Copa del Món per a Discapacitats, 
l’any 2011.

Actualment La Molina disposa de 67 
km esquiables repartits en seixan-
ta-una pistes per a tots els nivells, un 
parc de surf (snowpark) de grans di-
mensions i el súper migtub (halfpipe) 
més gran dels Pirineus.

Vall de Núria
Vall de Núria es una estació d’esquí 
alpí gestionada per FGC, tal com el 
cremallera d’accés al santuari, un tren 
amb un recorregut de 12,5 km que 
supera un desnivell de més de mil 
metres. La línia del cremallera es va 
inaugurar el 22 de març de 1931 per 
donar accés al gran públic a una vall 
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de neu verge, que a partir de 1947 va 
acollir les primeres pistes d’esquí. 

Actualment l’estació compta amb un 
total d’onze pistes d’esquí alpí (tres de 
verdes, tres de blaves, tres de verme-
lles i dues de negres), amb un total de 
7,6 km esquiables. 

Masella
Masella és l’única estació de gestió 
privada del Pirineu gironí. És una es-
tació d’esquí alpí situada al vessant 
nord de la Tosa d’Alp. L’any 1967 Jo-
sep Maria Bosch Aymerich, un engi-
nyer i industrial gironí nascut el 1917 

i format al MIT, va inaugurar l’estació 
d’esquí situada en uns terrenys que 
havia adquirit uns anys abans i hi va 
instal·lar un telecadira i un teleesquí. 
El 1972 es va inaugurar el telecadira 
de Coma Oriola i es va obrir un nou 
sector esquiable; el 2004, el telecadi-
ra TGV que dóna accés a la Pleta, i el 
2009, l’accés al sector de la Pia.

La temporada 2013 l’estació va il·lu-
minar de 10 km esquiables al llarg 
de tretze pistes i va inaugurar l’esquí 
nocturn, de manera que va esdevenir 
una de les primeres estacions del Pi-
rineu a fer-ho.

Vallter 2000
Els orígens de Vallter cal buscar-los 
en el projecte que va encapçalar Jo-
sep Pujol Aulí. Pujol va convèncer di-
ferents socis, entre els quals alguns 
estiuejants de la vall de Camprodon, 
per constituir Vallter SA, amb un acci-
onariat que va reunir un capital inicial 
de 450.000 pessetes. 

Es va haver de construir una carrete-
ra, llogar els terrenys de la muntanya 
als propietaris i fer les instal·lacions 
necessàries per a la pràctica de l’es-
quí. El primer teleesquí, el Morens I, 
es va acabar d’instal·lar el desembre 
de 1974. 

La temporada 75-76, que va ser la 
primera normalitzada, va incorporar 
nous teleesquís i edificis de serveis. El 
1977 es va posar en marxa el telees-
quí de la Xemeneia, que s’enfilava fins 
als 2.600 metres d’alçada. Poc més 
tard es va retallar a causa d’un acci-
dent mortal provocat per una allau.

Per l’orientació geogràfica que té, 
Vallter no rep les nevades dels fronts 
atlàntics del nord, sinó sobretot de 
les llevantades. Això fa que malgrat 
l’alçada de les pistes, totes elles per 
sobre dels 2000 metres, les tempora-
des siguin irregulars. La instal·lació de 
nombrosos canons de neu ha pal·liat 
aquest fenomen. Des de fa un parell 
de temporades forma part de les es-
tacions gestionades per l’empresa 
pública FGC.

Guils Fontanera
Situada al municipi de Guils de Cer-
danya, Guils Fontanera és una estació 
d’esquí nòrdic de propietat municipal 
que va obrir l’any 1992. Disposa de 
45 km de pistes d’esquí nòrdic situ-
ades entre les cotes de 1.905 i 2.080 
metres. Es poden practicar dues mo-
dalitats d’esquí nòrdic: el clàssic i el 
de patinador. Els recorreguts transiten 
per paratges d’una gran bellesa, fona-
mentalment de boscos de pi negre.
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ENTRETENIMENTS

Les solucions dels passatemps les trobareu:
http://www.elgremi.cat/solucions-revista/

Busca les 7 diferències

Sudoku

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

1

1

12
2

2

2

2

8

8

8

8
7

7
7

7
4

4

4

4

4 9

9
9

9

9

6

6

6

Sopa de lletres

Joc de lògica

BIOMASSA

COMBUSTIBLE

ESTELLES

RESIDUS

FORESTAL

SILVICOLA

BOSC

FUSTA

Busca en aquesta sopa de lletres les següents paraules:

El pes d’una totxana

 Una totxana s’equilibra, en una balança de dos platets, amb tres quarts de totxana més una pesa de tres quarts de 
quilo. Quant pesa la totxana?

 L F K X R E S I D U S B S U R

 C J L F V Ñ O Ñ C C I A V X T

 H L K Q B B  Y X L O R X P A K

 A L O E I V L I S Z U F G Ñ R

 F F H S O K K O O F Y U D C Y

 G Z Q Z M X Q W L N A S W O C

 C L S S A F T M X W G T J M S

 M A A D S K J G Z Z K A X B O

 D T F L S J E V V C H N B U B

 N S O S A S Z A H Y N C H S W

 Ñ E M W R I L M Q W O O Q T X

 L R I S G T T M Z I C Ñ X I D

 B O H Ñ Q X X M B H B R K B T

 Ñ F D B U F P J O L F W P L A

 R Z G E Z N X E S T E L L E S
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ASSESSORIES JUNTA DIRECTIVA DEL GREMI

EL GREMI ESTÀ ADHERIT A

 ASSESSORIA | ASSEGURANCES

  de dilluns a dijous de les 9 a les 14h | 872 590 156

 ASSESSORIA | FINANCERA

  dilluns de les 9 a les 10h | 872 590 155

 ASSESSORIA | FISCAL

  dilluns de les 9 a les 14h | 872 590 154

 ASSESSORIA | LABORAL

  dijous de les 9 a les 14h |  872 590 154

 ASSESSORIA | PREVENCIÓ LABORAL

  divendres de les 11 a les 14h | 872 590 156

 ASSESSORIA | RECURSOS HUMANS

  dimecres de les 9 a les 11h |  872 590 154

 ASSESSORIA | JURÍDICA

              hores concertades | 872 590 193

    ASSESSORIA |  QUALITAT (ISO) i OC [ORGANISME DE CONTROL]

             hores concertades | 872 590 193

 ASSESSORIA | PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)

  hores concertades | 872 590 193 

 ASSESSORIA | TÈCNICA

 Carles Pastor hores concertades | 872 590 193

 Anna Frigola de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 19h
  872 590 193 - 972 213 566

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)

EDICIÓ

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 15 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%




