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Jacob Delafon España @JacobDelafon_es 21 mar.
L’avanç tecnològic arriba a les cuines de la mà de Jacob Delafon
amb Carafe. http://bit.ly/1MEnzcd

Jung Ibérica @Jung_Iberica 17 mar.
Si vols prescriure o ja instal·les #mecanismes LS990 pots
solicitar-nos per DM mostres gratuïtes

BAXI @BAXI_ES 16 mar.
#BAXI està present a la @mcexpocomfort, l’esdeveniment
internacional sobre el sector de la climatizació i fontaneria

Fundación ECOTIC @FundacionECOTIC 15 mar.
El mercat del #reciclatge de #residuus electrònics (#RAEE)
superarà els 34.000 M$ el 2022 http://bit.ly/1S1kCCs

GNF Prensa @GNFprensa_es 9 mar.
#GasNaturalDistribución inverteix 16 M€ a les comarques de
Girona durant el 2015, un 74% més. http://bit.ly/1OXnzPB

Grupo Electro Stocks @ElectroStocks 2 mar.
Neix iElektro, el primer diari digital del sector elèctric.

Vaillant España @Vaillant_es 1 mar.
Com reduir el consum d’#energia a la llar? http://ow.ly/YVDdl

Schneider Electric @SchneiderES 27 gen.
@SchneiderES presenta EasyQuote, una aplicació per a que els 
instal·ladors gestionin projectes

JOVI Grup @JOVIGrup 26 gen.
Molt contents d’entregar la TV del sorteig de la promoció
de @Junkers_ES a INSTALTEC!

Reale Seguros @Reale_Seguros 26 gen.
Estàs buscant assegurances per a la teva empresa o pime?
Descobreix la nostra àmplia oferta! http://bit.ly/1QLQNZ2

JOVI Grup @JOVIGrup 21 gen.
Inauguració oficial de Brico JOVI Escala http://jovigrup.com/es/
inauguracion-oficial-de-brico-jovi-escala/

saunierduval.es @saunierduval 6 nov. 2015
Sabies que la nostra xarxa d’instal·ladors #InstalXPERT compta amb més  
de 1.500 professionals? Troba’ls a http://instalxpert.saunierduval.es
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EDITORIAL

Estem passant un dels hiverns més càlids que es recorden. Les plantes, confoses en una 
primavera prematura, han començat a brotar. Són brots tímids, dèbils i delicats. Però són brots.

Si de sobte es presenta l’hivern tal com el coneixem, és possible que el fred perjudiqui 
seriosament aquesta primerenca brotada i que les collites se’n vagin totes en orris. Per tant, 
si bé és molt important que hi hagi brots a les plantes, hem de ser conscients dels riscos que 
correm i ser molt cauts a dipositar-hi esperances.

D’acord amb les dades que tenim al Gremi gràcies als sondejos que hem fet tant als mateixos 
instal·ladors agremiats com a diferents patronals de les comarques gironines, sembla que les 
empreses comencen a despertar-se d’una activitat en els últims anys adormida.

A les oficines del Gremi veiem com augmenten les tramitacions d’altes de subministraments 
i consultes tècniques d’execució. Això és senyal d’activitat dels instal·ladors agremiats. 
Pels carrers es veuen més grues, més façanes amb bastides i, en definitiva, més obres. Les 
indústries tornen a invertir i el turisme no afluixa.

Tots aquests indicadors són bons, però no ens en podem refiar. Hem de ser cautelosos i 
no llançar campanes al vol. Estem sortint de la crisi, però encara ens queda un bon camí 
per consolidar.

No són grans dades significatives com per tirar coets, però sembla un bon inici per a la 
recuperació. Són els brots verds, com els que algú va anunciar una vegada, en un afany 
d’optimisme com l’actual situació climatològica.

Esperem que no sigui una brotada temporal, i que continuï el bon temps, perquè si torna de 
sobte l’hivern veritable −tal com està el món polític− ens agafarà amb els brots ben oberts i la 
collita se n’anirà en orris, i vés a saber per a quant temps més.

Ernest Roglans
President del Gremi

Els brots verds
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GREMI

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.

Com a autònom, tinc l’obligació de fer la formació 
de PRL?

Sí. El treball autònom no està inclòs en l’àmbit general 
d’aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals. Ara 
bé, sí que tant aquesta llei com les seves disposicions 
complementàries, el RD 171/2004 de coordinació d’activi-
tats empresarials i l’Estatut del Treball Autònom, preveuen 
unes obligacions en aquesta matèria per als treballadors 
autònoms que sí són aplicables i que originen unes obli-
gacions a empreses i treballadors.

El registre industrial (RASIC) i l’habilitació 
professional té data de caducitat?

No. El registre industrial i l’habilitació professional tenen 
una vigència indefinida.

Les línies interiors en establiments de concurrència 
pública que s’instal·len per l’exterior dels locals, 
han de ser no propagadors d’incendis, i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda?

Tant si s’instal·len per l’interior com si s’instal·len per 
l’exterior, les línies que alimenten un local de concurrència 
pública han de complir el que indica la instrucció ITC BT 
28, referent a la no propagació d’incendis, i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda. Si aquestes línies alimenten 
altres serveis externs, com enllumenat exterior o altres, 
s’aplicarà la ITC BT 28 en el seu recorregut interior.

Quin termini de pagament i caducitat té el certificat 
d’instal·lació elèctrica de baixa tensió una vegada 
legalitzat per Canal Empresa?

Un cop legalitzat per Canal Empresa, el document ano-
menat “acusament de rebuda” no té venciment per con-
tractar al punt de servei, però sí la taxa de la Generalitat 
establerta per a aquest tràmit, que s’ha de pagar abans de 
dos mesos des que es fa aquesta gestió.

Estic formalitzant un certificat elèctric. Quina 
diferència hi ha entre potència contractada, 
potència instal·lada i potència màxima admissible?

Potència contractada és la potència que hem sol·licitat a la 
companyia elèctrica. Potència instal·lada és la suma de la 
potencia de tots els elements que tenim en la instal·lació. 
Potència màxima admissible és la màxima potència que 
podem absorbir de la xarxa. La instal·lació ha d’estar 
preparada perquè no superi aquest darrer valor.

A la pàgina web del Gremi podreu trobar tot l’històric de consultes i 
respostes plantejades al Fòrum Professional, i també la possibilitat de 
formular-ne de noves (http://www.elgremi.cat/forum-professional/).
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Gas Natural Distribució dóna 
a conèixer l’oferta pública per a 2016

Elecció de president i Junta Directiva
per al període 2016-2020
El 2 de juny d’enguany el Gremi 
celebrarà una Assemblea General 
Extraordinària en la qual s’escolli-
ran els càrrecs de govern, és a dir, 
el president i la resta de membres 
de la Junta Directiva per al període 
2016-2020.

En el moment de la convocatòria s’en-
viarà a les empreses agremiades tota 
la documentació necessària del pro-
cés electoral, que estarà garantit per 

dos assessors externs nomenats per 
la Junta Directiva. Aquesta documen-
tació inclou els fulls de presentació de 
candidatura, els impresos per recollir 
avals, els fulls de delegació de vot i 
el document de Reglament Intern del 
Procés Electoral.

Aquest reglament determina que po-
dran ser electors aquelles empreses 
associades al Gremi amb una an-
tiguitat de més de sis mesos en el 

moment de la convocatòria. Els can-
didats hauran de ser persones físi-
ques que posseeixin la representació 
legal suficient de les empreses agre-
miades, i hi han d’estar associades 
amb una antiguitat de dos anys en el 
moment de la convocatòria.

Gas Natural Distribució va presentar 
l’oferta pública per a l’any 2016 en 
un acte que va tenir lloc l’11 de ge-
ner passat, i al qual van assistir unes 
setanta persones de més de trenta 
empreses diferents.

La sala d’actes del Gremi d’Instal·la-
dors de Girona va acollir un acte en 
què va intervenir Joan Arimany, de-
legat a Girona de Gas Natural Dis-
tribució, que va explicar el contacte 
de seguretat, el moment del client 
i l’oferta pública per a la zona con-
solidada. Posteriorment, Celestina 
López, delegada de Gran Consum 
de la Zona Est, va explicar l’oferta 
pública per al gran consum, i Robert 
Gauxax, delegat de Noves Pobla-
cions i Infraestructures a la Zona Est 
i Balears, va parlar de l’oferta per a 
noves poblacions.

El Gremi ha renovat l’acord amb Gas 
Natural Distribución SDG per agilit-

zar a tots els instal·ladors que ges-
tionin una nova instal·lació i/o alta de 
subministrament de gas. Qualsevol 
empresa instal·ladora pot gestionar 
aquest procés a través del Gremi i 
rebre l’import econòmic per cada 
alta realitzada.

6 - L’INSTAL·LADOR



Visita dels alumnes
de l’Institut de Sant Feliu de Guíxols
Els alumnes de primer i segon curs 
del cicle formatiu de grau mitjà d’ins-
tal·lacions elèctriques i automàtiques 
de l’Institut de Sant Feliu de Guíxols 
van visitar les instal·lacions del Gremi 
d’Instal·ladors de Girona. El direc-
tor gerent del Gremi els va explicar 
quins són els serveis que s’ofereixen, 
i també els va posar al corrent del nou 
procediment per a la legalització d’ins-
tal·lacions. Després d’una breu expli-
cació sobre com constituir-se com a 
instal·lador, els va mostrar les depen-
dències dedicades a la formació, és a 
dir, les diferents aules i tallers de l’edi-
fici de Domeny. Els alumnes van que-
dar molt satisfets de l’atenció rebuda, 
i molt probablement això es traduirà 
en algun tipus de col·laboració, i en 
noves visites.

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

Nous convenis 
amb empreses col·laboradores
Darrerament el Gremi ha signat convenis de col·laboració amb empreses que ofereixen 
productes o serveis d’interès per al col·lectiu d’instal·ladors.

Esolvo Global és una empresa tècnica que 
presta serveis informàtics. Ofereix assistència tècnica 
informàtica de qualitat basada en criteris d’eficiència, 
professionalitat i tracte humà. Disposa d’un servei tècnic 
propi, consultoria i assessoria, i un servei de manteniment 
informàtic. També desenvolupa i implementa projectes 
d’instal·lacions i comunicacions informàtiques, servidors 
i virtualització i seguretat.

Subministres Sumras 2010 és una 
pime dedicada al subministrament de material de fonta-
neria i climatització així com d’equips per al tractament 
d’aigües. Està integrada per professionals amb una llarga 
trajectòria en el món de la climatització. Disposa d’un de-
partament tècnic propi on es dissenyen les instal·lacions 
més importants i es fan els esquemes necessaris per dur a 
terme les instal·lacions.

Esolvo Global
Oficina tècnica
c. Puig d’en Rigau, 4. 17162 Montfullà

Oficina comercial
c. Migdia, 37, 3r C. 17002 Girona

 872 000 926
 info@esolvo.es
 www.esolvo.es

Subministres Sumras 2010
c. Trefi, 12. Nau 1.
17200 Palafrugell
 972 985 339
 tecnic@sumras.es
 www.sumras.es

Raül Ferragut Rosell, administrador d’Esolvo Global i 
Ernest Roglans, president del Gremi

Efrain Ruiz Rodríguez, administrador de SUMRAS 
2010, S.L. i Ernest Roglans, president del Gremi
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Morillo  és una empresa que fa més de mig 
segle que és present en el mercat de lloguer de grups 
electrògens i sistemes de climatització. En l’actualitat 
ofereix el seus serveis a tot el territori espanyol, i compta 
amb una delegació a Girona. Morillo lloga una àmplia 
gamma d’equips destinats al sector elèctric, indústria, 
espectacle i esdeveniments. A més, garanteix el servei 
tècnic 24h els 365 dies de l’any.

Comercial de Maquinària
Morillo SAU
Pol. Ind. Casa Nova. c. Puigcerdà 1
17181 Aiguaviva
c. Migdia, 37, 3r C. 17002 Girona
 972 394 329
 girona@morillo.es
 www.morillo.es

M. Rosa Morillo Garfella, administradora única 
de Comercial de Maquinària Morillo SAU i Ernest 
Roglans, president del Gremi



PROFESSIÓ

Procediment d’inspecció de gas 
per a empreses instal·ladores
Amb la modificació de la llei del sector 
d’hidrocarburs (Llei 8/2015), qualsevol 
empresa instal·ladora de gas habi-
litada pot fer inspeccions de les ins-
tal·lacions receptores de gas natural, 
una activitat que fins ara limitada a les 
companyies distribuïdores.

Així mateix, amb la publicació del nou 
Reglament tècnic de gas (RD 948/2016), 
queda establert el procediment espe-
cífic de regularització d’aquest tipus 
d’inspeccions.

El nou procés 
d’inspecció 
periòdica de gas

1. Com funciona el nou procés 
d’inspecció periòdica de gas?
L’empresa distribuïdora de gas 
enviarà una carta als clients comu-
nicant-los l’obligació de realitzar 
la inspecció cada cinc anys. En la 
carta se’ls informarà del següent:

> De l’obligació de dur a terme la 
inspecció periòdica quinquennal 
fixada per la normativa vigent.

> De la possibilitat de triar que la 
inspecció la realitzi la mateixa 
distribuïdora o bé una empresa 
instal·ladora.

> Del termini que té l’empresa ins-
tal·ladora per comunicar el resul-
tat de la inspecció, o bé del ter-
mini aproximat de la distribuïdora 
per executar-la.

> Del dret que la inspecció sigui 
efectuada per l’empresa distribu-

ïdora en cas de no rebre el cer-
tificat d’inspecció de l’empresa 
instal·ladora dins el termini asse-
nyalat (no inferior a 45 dies).

> Del preu de la inspecció, en el cas 
que el client triï l’empresa distri-
buïdora per executar-la.

> De la informació necessària per 
localitzar les dades de contacte 
de les empreses instal·ladores 
habilitades.

2. Les empreses instal·ladores 
poden conèixer les dates de la 
inspecció?
Aquesta informació només la co-
neixen les empreses distribuïdores.

3. En el cas que un client demani 
la inspecció a una empresa 
instal·ladora, hi ha un preu 
d’inspecció fixat?
El preu està fixat únicament per a les 
empreses distribuïdores. Per contra, 
no es regula el preu per a les empre-
ses instal·ladores. Si una empresa 
instal·ladora ofereix aquest servei, és 
recomanable que en fixi l’import dins 
del full de preus, a fi de complir la nor-
mativa vigent en matèria de consum.

En tot cas, el client sempre paga-
rà addicionalment 12,80 + IVA en 
concepte de despeses de gestió 
de l’empresa distribuïdora, amb in-
dependència de qui dugui a terme 
la inspecció.

4. Com abona el client el cost 
de la inspecció a l’empresa 
instal·ladora?
En cap cas el client no ha de pa-
gar en el moment de la inspecció. 

L’import de la inspecció, tant si és 
de l’empresa distribuïdora de gas 
com si és d’una empresa instal·la-
dora, s’abonarà sempre a través de 
la comercialitzadora en el rebut del 
gas posterior a la inspecció.

5. A qui ha d’emetre la factura 
l’empresa instal·ladora per la 
realització de la inspecció?
L’empresa instal·ladora que executi 
la inspecció emetrà factura sempre 
al client final, amb l’import de la ins-
pecció més l’IVA corresponent.

6. Què ha de fer l’empresa 
instal·ladora amb els certificats 
d’inspecció o els informes 
d’anomalies un cop feta la 
inspecció?
L’empresa instal·ladora ha de dei-
xar un exemplar del certificat d’ins-
pecció o de l’informe d’anomalies 
al client, i ha de conservar-ne un 
altre, signat per aquest, en el seu 
poder. Posteriorment li ha de re-
metre, dins el termini establert i per 
mitjà dels portals informàtics de les 
distribuïdores de gas, una còpia de 
la factura i el certificat o informe 
d’anomalies, així com les dades re-
latives al punt de subministrament.

7. Com cobra l’empresa instal·ladora 
l’import de la inspecció?
L’empresa distribuïdora de gas, una 
vegada que rebi de l’empresa ins-
tal·ladora les dades de la inspecció 
(preu i dades del punt de subminis-
trament), les remetrà a l’empresa 
comercialitzadora de gas, la qual 
facturarà l’import al client final en el 
següent rebut del gas.
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Posteriorment, l’empresa distribu-
ïdora ingressarà mitjançant trans-
ferència l’import de la inspecció a 
l’empresa instal·ladora.

8. Qualsevol tècnic o operari d’una 
empresa instal·ladora pot realit-
zar la inspecció periòdica?
No, només els tècnics de les em-
preses instal·ladores que posseei-
xin l’habilitació com a instal·lador 
de gas (tipus A, B o C).

9. Si en el transcurs de la inspecció 
el tècnic de l’empresa instal·la-
dora detecta una anomalia, pot 
procedir a reparar-la?
No, es prohibeix que l’empresa que 
du a terme l’activitat d’inspecció 
pugui reparar o esmenar les ano-
malies que detecti en el procés 
d’inspecció. No obstant això, en 
el cas que es detecti una anomalia 

principal, que no pugui ser corre-
gida en el mateix moment, s’haurà 
d’interrompre el subministrament 
de gas i precintar la part de la ins-
tal·lació o aparell afectats.

10.Pot una empresa instal·ladora 
fer accions publicitàries oferint 
inspeccions periòdiques?
Sí, els serveis d’inspecció poden 
publicitar-se de la mateixa manera 
i amb les mateixes condicions que 
la resta dels serveis per als quals 
pugui estar habilitada una empresa 
instal·ladora.

11.Qui pot esmenar les anoma-
lies detectades en la inspecció 
periòdica recollides en l’informe 
d’anomalies? Com es cobra 
aquest servei?
La correcció de les anomalies l’ha 
de fer una empresa instal·ladora 

diferent de la que va fer la inspec-
ció, sempre a càrrec del titular de la 
instal·lació.

Per ampliar la informació sobre aquest article 
accediu al QR o URL: http://goo.gl/jFrdAp

Informació facilitada per
ASEFOSAM



38º

Calderes de condensació
PLATINUM PLUS

EL PROBLEMA NO SERÀ 
QUE ENTRI A LA BANYERA, 
SERÀ QUE EN SURTI.
Ells gaudiran del bany
i tu del major estalvi energètic.

www.baxi.es  902 89 80 00
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SER
DE BAXI
TÉ PREMI

BAXI FIDELITY:

FINANÇAMENT, FORMACIÓ,

INFORMACIÓ I MOLT MÉS

INSCRIU-TE ONLINE DE MANERA FÀCIL I 
RÀPIDA, I COMENÇA A GAUDIR AVUI DE TOTS 
ELS SEUS BENEFICIS: BAXIFIDELITY.ES

FORMACIÓ



SEGURETAT     -     TELECOMUNICACIONS     -      MATERIAL ELÈCTRIC      -      EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  

 Porters i Videoporters • Antenes TDT/SAT • Megafonia/Música ambiental 
Veu i Dades/Telefonia • Cables

            Telecomunicacions

•  Assessorament de material a l’instal·lador
•  Distribució del material a l’instal·lador
•  Suport en el muntatge del material
•  Postes en marxa

Plana Fàbrega Girona
c/ Santa Eugènia, 202

17006 - Girona
Tel.: 972 23 71 61

pfgirona@planafabrega.com



SEGURETAT     -     TELECOMUNICACIONS     -      MATERIAL ELÈCTRIC      -      EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  

 Porters i Videoporters • Antenes TDT/SAT • Megafonia/Música ambiental 
Veu i Dades/Telefonia • Cables

            Telecomunicacions

•  Assessorament de material a l’instal·lador
•  Distribució del material a l’instal·lador
•  Suport en el muntatge del material
•  Postes en marxa

Plana Fàbrega Girona
c/ Santa Eugènia, 202

17006 - Girona
Tel.: 972 23 71 61

pfgirona@planafabrega.com

La Diada de 
l’Instal·lador 
homenatja els agremiats jubilats durant el 2015
El Gremi d’Instal·ladors va celebrar la 3a Diada de l’Instal·lador el passat 13 de 
febrer. Aquesta jornada es va instaurar l’any 2014 per homenatjar els agremiats 
jubilats durant l’any. També hi assisteixen familiars i amics.

El Gremi va organitzar un any més 
la Diada de l’Instal·lador per retre 
homenatge als professionals que es 
van jubilar durant el 2015. El presi-
dent, Ernest Roglans, i els vicepre-
sidents, Jordi Serra i Joan Pujolràs, 
van lliurar sengles plaques honorífi-
ques als vuit jubilats que van assistir 
a l’acte.

Durant la Diada també es va lliurar el 
Pin d’Or del Gremi, que enguany va 

percebre Instal·lacions Elèctriques Cat 
SA d’Hostalric, l’empresa agremiada 
més antiga de Girona (fundada l’any 
1887). Va recollir el Pin el Sr. Narcís 
Cat Massaguer, quarta generació de 
la família. A l’empresa ja s’hi ha incor-
porat les seves filles Anna i Maria Cat 
Peláez, la cinquena generació.

Una setantena de persones van as-
sistir a l’acte, que també va comptar 
amb la participació d’una quinzena 

de nens i nenes. Coincidint amb l’ho-
menatge, es va celebrar una jornada 
de portes obertes en la qual els as-
sistents van poder visitar les instal-
lacions del Gremi.
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La Diada de 
l’Instal·lador 

homenatja els agremiats
jubilats durant el 2015

Francisco Pérez González,
de l’empresa F. Perez, SL, de Roses

Joan Moner Bosch, de l’empresa Joan 
Moner Bosch, de Sant Hilari Sacalm

Pere Surós Restrudis, de l’empresa 
Lampisteria Pere Surós, de Riudarenes

Joan Serrano Riquelme,
de l’empresa IMJAC, SL, de Begur

Josep Freixa Bosch, de l’empresa Josep 
Freixa Bosch, de les Planes d’Hostoles

Ramon Farrés Rocasalva, de l’empresa 
Ramon Farrés Rocasalva, de la Cellera de Ter

Joan Dalmau Almar, de l’empresa 
Instal·lacions Joan Dalmau, de Corçà

Miquel Clapera Davesa, de l’empresa 
Instal·lacions Miquel Clapera, CB, de la 
Canya
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Instal·lacions Elèctriques Cat SA 
d’Hostalric rep Pin d’Or del Gremi
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Bon dia a tots i benvinguts a la tercera 
Diada de l’Instal·lador.

Aquest es un dia especial en què ens 
trobem tots a casa nostra, és a dir, a la 
nostra casa, la casa dels instal·ladors.

En aquesta diada podem visitar i en-
senyar les instal·lacions, les aules i els 
tallers. També ens trobem amb aquells 
que fa temps que no veiem o els que 
veiem menys sovint. Així, tenim l’ocasió 
de comentar temes comuns i recordar 
moments i anècdotes passades. So-
bretot vosaltres, que segur que en teniu 
una bona pila.

Nosaltres, per la nostra part, ens sen-
tim orgullosos que estigueu aquí, i que 
visiteu, conjuntament amb els vostres 
familiars i amics, el lloc on us hem es-
tat informant, aconsellant, formant i 
solucionant problemes durant tant de 
temps. Almenys aquesta ha estat la nos-
tra intenció. I si alguna vegada us hem 
fallat, tingueu per segur que ha estat 
completament contra la nostra voluntat.

Avui, alguns dels que esteu aquí, ja heu 
deixat a l’armari dels records els ca-
bles, les aixetes, les eines, els papers i, 

sobretot, els problemes professionals. 
Sou els que durant el 2015 i després 
d’una vida entregada a la professió heu 
pres la decisió de recollir el que durant 
tant temps heu estat sembrant.

De ben segur que durant tots aquests 
anys, la feina ha passat mes d’una ve-
gada per davant de la família i potser 
fins i tot davant de la salut. Ara es el 
moment que podreu posar les coses al 
seu lloc. La família i la salut per sobre 
els negocis i gaudir d’una jubilació ben 
merescuda.

I aquesta casa, que és el Gremi, a la 
qual tant heu contribuït a fer activa, 
forta i gran, us agraeix aquesta col·la-
boració amb el lliurament  d’una placa 
commemorativa per la vostra dedica-
ció i entrega al treball, a la professió i 
a l’associació.

A més de les plaques commemora-
tives, vàrem establir el Pin d’Or, que 
es la insígnia amb la qual honorem 
les persones que han destacat dins el 
món de la nostra professió, tant des 
del mateix Gremi com d’empreses del 
nostre àmbit.

En anys anteriors, hem fet entrega 
d’aquest guardó als antics presidents, 
Sr. Francesc Nogué, Sr. Pere Rodriguez 
i, recentment, a l’empresa Instal·lacions 
Burgas, SL, de Figueres.

Aquest any, la Junta Directiva ha volgut 
honorar amb el Pin d’Or l’empresa Ins-
tal·lacions Elèctriques Cat, SA, d’Hos-
talric, com a instal·ladora més antiga de 
la província de Girona, i m’atreviria a dir 
que de Catalunya.

Juntament amb el guardó, va la més 
sincera felicitació i el reconeixement, en 
nom meu, de la Junta Directiva i de tots 
els que formem part d’aquesta profes-
sió, amb els ànims i el desitjos per con-
tinuar endavant molts anys més.

I els que sereu honrats amb el lliura-
ment de la placa commemorativa de la 
vostra jubilació, us desitgem de tot cor 
que la nova etapa us sigui llarga, plaent 
i molt feliç.

Moltes gràcies

Ernest Roglans

Discurs de la
Diada de l’Instal·lador 
2016

*Prima associada a la signatura d’una nova pòlissa de subministrament i bombona 
instal·lada de 35 kg de gas propà de Repsol segons política comercial vigent.

Més informació al 901 100 125.

I a més, l’ALTA és GRATUÏTA: 
un gran argument per aconseguir 
més clients.

40€
guanyaràs

Per cada bombona de gas 
instal·lada que aconsegueixis,

Enguany, continua posant tota la teva energia en la comercialització 
de les bombones de 35 kg del Gas de Repsol. Perquè 
continuarem premiant-te amb una gran prima de captació fixada 
indefinidament en 40€*.
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FORMACIÓ

10 anys formant,
10 anys aprenent
“La formació és una peça clau per 
augmentar la competitivitat dels 
instal·ladors de les comarques gironines 
i una de les prioritats del Gremi”. 
Amb aquest anunci vam decidir fa 10 
anys impulsar la creació del Centre 
de Formació. Construíem unes noves 
dependències amb noves aules i 
tallers, preparats i equipats amb tots 
els materials didàctics, tècnics i els 
sistemes informàtics necessaris per 
formar els professionals del sector.
Les noves reglamentacions, 
les innovacions tècniques i les 
tecnològiques de les diferents branques 
professionals que abraça l’àmbit 
de treball de l’instal·lador han estat 
l’objectiu de formació d’aquesta breu 
però intensa història. En 10 anys hem 
impartit 1.129 cursos i jornades i hem 
format 17.855 alumnes.

A vosaltres: agremiats, alumnes, 
professorat i cases comercials 
col·laboradores, que heu confiat en 
nosaltres; a les institucions i entitats 
que ens heu donat suport, i també a 
l’equip humà del Gremi i als membres 
de les diferents Juntes Directives, us 
dediquem aquestes pàgines per al 
record, posant en valor la feina feta, 
però mirant sempre endavant.

10 anys
FORMACIÓ
CENTRE DE

17.855
alumnes

1.129
cursos i jornades
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10 anys
FORMACIÓ

FORMACIÓ

10 anys
2005/2015

10 anys
2006/2015

10 anys
2008/2015

10 anys
2009/2015

10 anys
2005/2015

10 anys
2007/2015

10 anys
2008/2015

10 anys
2010/2015

10 anys
2006/2015

10 anys
2007/2015

10 anys
2009/2015

10 anys
2010/2015
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FORMACIÓ

10 anys
2011/2015

10 anys
2012/2015

10 anys
2014/2015

10 anys
2015/2015

10 anys
2011/2015

10 anys
2013/2015

10 anys
2014/2015

10 anys
2015/2015

10 anys
2012/2015

10 anys
2013/2015

10 anys
2014/2015

10 anys
2015/2015
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FORMACIÓ

Adaptació, actualització,
aprenentatge i reciclatge
Conceptes bàsics per assolir amb èxit els reptes i obtenir 
les acreditacions necessàries per exercir la professió

Formació per a l’obtenció de carnets i acre-
ditació de les competències professionals

Manipulador d’equips amb sistemes frigorífics 
de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats pels 
instal·ladors amb Carnet ITE.

L’aprenentatge continuat

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

La formació pràctica

Calderes murals:
Reparació i manteniment. 1a part

Curs pràctic de cremadors de gasoil i gas

Cursos oficials

PRL 2on cicle:
Electricitat (20 hores)

2 edicions

3 edicions

Formació obligatòria des del 
31 de desembre de 2011
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FORMACIÓ

Jornades tècniques

Planifica ara la teva propera formació
És important seguir la programació actualitzada de cursos, dates i horaris a www.elgremi.cat, i als perfils corporatius 
del Gremi

Dues edicions

Per a l’obtenció de carnets 
i acreditacions de les 
competències professionals

Aprofiteu-vos-en també de les jornades tècniques que impartim cada més. I 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

Oficials Pràctics

Intensiu d’Instal·lador 
de Gas (IG).
Categoria C. 12/04/16

Carnet d’Instal·lador 
- Mantenidor 
d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els 
Edificis (ITE). 25/04/16

Instal·lador Elèctric en 
Baixa Tensió categoria 
Especialista. 19/09/16

Curs oficial de 
Prevenció de la 
Legionel·losi. 5/04/16

PRL 2on cicle: 
Fontaneria, gas, 
calefacció i 
climatització (6 hores). 
7/04/16

Soldador de polietilè 
tipus C. 04/05/16

Actualització del curs 
oficial de prevenció de 
la Legionel·losi. 15/12/16

Agent de posada en 
marxa, manteniment i 
reparació d’aparells de 
gas. Consultar dates

Calderes murals: 
Reparació i 
manteniment.
Consultar dates

Iniciació refrigeració.
Consultar dates

Pràctic de Cremadors 
de Gasoil i Gas.
12/04/16

Monogràfics

Il·luminació LEDs. 
Prestacions i nou 
Reglament de 
contaminació lumínica.
20/04/16

Aprendre a elaborar 
Certificats ITE.
19/04/16

Reciclatge

Xarxes informàtiques.
6/04/16

Impresos de Baixa 
Tensió. Confecció 
Memòries elèctriques 
i esquemes unifilars. 
Programa Excel.
12/04/16

Autòmats 
programables.
21/04/16

Xarxes informàtiques 
nivell avançat.
25/04/16

Aquest mes de març, també 
hem iniciat

PRL 2on cicle: 
Electricitat. 30/03/16

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

Com funciona l’APP ESCIO. L’aplicació per a 
instal·ladors.
Objectiu assolit: Descobrir i conèixer com funciona aquesta 
eina informàtica d’última tecnologia, creada per gestionar i 
organitzar la feina diària dels instal·ladors agremiats.

www.esolvo.es
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FORMACIÓ

Els canvis que venen

L’enginyer Carles Pastor impartint 
una classe al Centre de Formació

Qui ho havia de dir? El novembre 
de l’any 2002 estava jo treballant al meu 
despatx en el projecte de construcció de 
la nova seu del Gremi. Feia els dibuixos 
amb el programa AUTOCAD del qual 
vaig comprar religiosament la llicència. 
No tenia mòbil. A casa no hi havia robots 
(llevat dels electrodomèstics corrents). 
No tenia ordinador portàtil. El meu cotxe 
no tenia gairebé cap dels accessoris del 
meu actual. S’acabava de publicar el 
nou Reglament de Baixa Tensió (tot i que 
encara no havia entrat en vigor) i de la 
legionel·la ningú no n’havia sentit a parlar. 
Ni dels gasos fluorats. El RITE només 
havia sofert un parellet de modificacions;  
encara era vigent el RIGLO i el Codi 
Tècnic de l’Edificació era un somni. I jo 
estava fent el projecte del Nou Gremi 
d’Instal·ladors de Girona que dedicava 
més del 70% del seu espai a ubicar les 
zones de formació.

L’entrada en funcionament de les instal·lacions gremials 
va suposar un impuls extraordinari per a la formació dels 
nostres agremiats i també de la societat gironina en general. 
La iniciativa va ser altament lloada per l’administració. 
Aleshores tothom ho tenia clar. Tothom sabia les seves 
mancances formatives i la utilitat o necessitat d’estar 
degudament format en les mateixes.

I ara? Tothom ho té clar? La resposta és molt senzilla. 
Ningú. Ni jo mateix que tantes i tantes vegades he exercit 
el mestratge en les aules del Gremi. I per què? l deixeu-me 
dir-vos el que jo en penso de tot plegat.

Cada dia assistim al naixement de noves tecnologies i 
materials que ni tan sols ahir imaginàvem. I també, cada dia, 
procediments o tècniques que crèiem inamovibles queden 
obsoletes, o bé per la força de les noves, o bé perquè 

l’Administració les penalitza indiscriminadament com és el 
cas de la producció fotovoltaica per a ús propi. Tantmateix, 
és relativament petita l’aparició de normativa nova que 
requereixi una profunda immersió en el seu coneixement. 
Fa poc ha entrat en vigor —un vigor relatiu, tot s’ha de 
dir— una variació parcial de la norma UNE 60670 sobre 
instal·lacions receptores de gas. I alguna coseta més.

Aquesta situació pot fer-nos arribar a pensar que en el món 
de les instal·lacions ja està tot donat i beneït, i no és veritat. 
Les incerteses del moment no ens han de fer perdre de vista 
la globalitat del problema. Hem de continuar formant-nos.

Sobre què? Em demanareu. Que cadascú revisi el seu actual 
bagatge i analitzi les seves mancances. La feina a fer demà 
ens demanarà uns coneixements que avui no tenim, més 
per manca d’una bola de vidre que per desinterès. Però està 
clar que el què avui no sabem, sobre tot de coneixements 
bàsics per a un instal·lador, ens pot fer perdre la feina de 
demà, o haver-ne de subcontractar part  per no disposar 
dels coneixements necessaris.

Per això us proposo avançar en temes unitaris que 
assentaran el vostre coneixement i augmentaran la 
capacitat d’aprendre que, sens dubte, necessitareu en un 
futur on el robots faran molt, trauran molts llocs de feina 
però algú haurà de conèixer la seva existència per donar-los 
l’aplicació adequada.

En aquesta línia, el Gremi està preparant un seguit de cursos 
monogràfics de curta durada, l’objectiu del quals va en el 
sentit que he exposat. Ja us en informarà el departament 
de Formació. Jo només aprofito l’oportunitat que em dóna 
la revista per encoratjar-vos a continuar, per intentar fer 
veure que davant un futur canviant cap a llocs, com a mínim 
inesperats, assentem les nostres arrels en terra ferma.

Carles Pastor
Enginyer Assessor del Gremi
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PROFESSIÓ

La normativa europea actual exigeix garantir 
unes instal·lacions tèrmiques eficients en els 
edificis durant tota la vida de la instal·lació
El Reglament d’instal·lacions tèrmiques 
en els edificis (Reial decret 1027/2007, 
de 20 de juliol), d’ara endavant RITE, es-
tableix les exigències d’eficiència ener-
gètica i seguretat que han de complir les 
instal·lacions tèrmiques en els edificis 
per atendre la demanda de benestar i 
higiene de les persones tant en les fa-
ses de disseny, dimensionat i muntatge, 
com durant el seu ús i manteniment.

Concretament sobre eficiència energèti-
ca, la norma estableix que les instal·laci-
ons tèrmiques han de tenir un consum 
reduït d’energia convencional i, com a 
conseqüència, una producció limitada 
d’emissions de gasos d’efecte hiverna-
cle i de contaminants atmosfèrics.

Per assolir aquests objectius cal selec-
cionar sistemes i equips de generació i 
transport d’alt rendiment energètic en 
qualsevol condició de funcionament. 
En aquest sentit, analitzadors de com-
bustió com el Testo 330 i analitzadors de 
refrigeració com els Testo 550/557/570 
permeten mesurar els nivells de rendi-
ments dels generadors de fred i calor al 
llarg de la vida útil d’aquests aparells.

Durant els últims anys, la normativa ha 
facilitat instal·lar calderes cada vegada 
més eficients i segures. Partíem de cal-
deres atmosfèriques amb rendiments 
del 80% (sobre PCI), mentre que actu-
alment s’instal·len calderes de conden-
sació amb rendiments de fins al 110% 
(sobre el PCI). L’alta eficiència està fora 
de tot dubte, sempre que es dugui a ter-
me un manteniment periòdic del gene-
rador (seguint les periodicitats exigibles 
pel RITE segons potència), cosa que re-

quereix, necessàriament, una anàlisi de 
la combustió. L’analitzador de combus-
tió Testo 330-1LL, fàcil d’usar i resistent, 
analitza els gasos i mostra el contingut 
de CO2 i CO corregit, l’excés d’aire i el 
tir, a més de garantir els percentatges de 
rendiment anteriorment esmentats.

Pel que fa als generadors de fred i 
bombes de calor, cal destacar que els 
importants avenços en matèria de re-
frigeració dels últims anys permeten 
als fabricants comercialitzar sistemes 
amb un EER o COP (en bombes de ca-
lor) més elevats, a més d’utilitzar gasos 
refrigerants més ecològics. El funcio-
nament eficient d’aquests sistemes es 
determina a partir del mesurament peri-
òdic de les pressions, les temperatures, 
el reescalfament i el subrefredament. 
A partir d’aquests valors es poden de-
tectar diferents anomalies, com falta de 
refrigerant, evaporadors obstruïts, vàl-
vules d’expansió desajustades o com-
pressors fets malbé. L’analitzador de 
refrigeració Testo 550 compta des d’ara 
amb un registre de tendències gràcies a 
la seva connexió a través de Bluetooth 
a dispositius mòbils.

Cal aïllar tèrmicament les xarxes de 
distribució dels fluids portadors
La termografia a través de les càme-
res termogràfiques permet obtenir un 
mapa de distribució de temperatures 
que ajuda a inspeccionar amb rapidesa 
l’estat de l’aïllament en tota la instal·la-
ció tèrmica, des del generador fins a la 
instal·lació de distribució del flux tèrmic. 
A més a més, és conegut que fallades 
en el disseny i/o en la instal·lació, filtraci-
ons d’aire en portes i finestres, plaques 

solars, i fins i tot fuites d’aigua, poden 
limitar seriosament el funcionament del 
sistema. La càmera termogràfica Testo 
870-1, gràcies al seu mesurament de 
temperatura superficial sense contac-
te, permet localitzar ràpidament totes 
aquestes incidències.

Referent als sistemes generadors de 
fred, s’ha de destacar l’exigència recolli-
da en el RD 138/2011, IF-14, 2.2., sobre 
la verificació d’aïllament de la línia d’as-
piració a través de termografia, a més 
de la detecció de sobreescalfaments en 
el compressor i la verificació de fuites de 
fred en càmeres.

Per ampliar la informació sobre aquest article 
accediu al QR o URL: http://goo.gl/p463Mb

Departament Tècnic de
Testo
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Breus

L’ICAEN inicia una campanya de consells 
d’estalvi energètic a l’oficina
L’Institut Català d’Energia proposa tot un seguit de bones 
pràctiques per a l’ús eficient de l’energia en l’entorn de treball. 
Es tracta de consignes senzilles i fàcils d’aplicar en el dia a dia 
per ajudar a reduir la despesa energètica a l’oficina.

https://goo.gl/lQgylB

Auditores energètiques per grans empreses
El Butlletí Oficial de l’Estat del 13 de febrer de 2016 publicava el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es trasllada 
parcialment la Directiva 2012/27/UE d’eficiència energètica. El més rellevant del contingut d’aquesta norma és que impulsa 
l’eficiència energètica en àmbits com les auditories energètiques, l’acreditació d’auditors i proveïdors de serveis energètics 
i la promoció de l’eficiència del subministrament d’energia; però, per contra, deixa al marge de la regulació la part de comp-
tabilització de consums. L’obligació d’instal·lar repartidors de costos en les calefaccions centrals, que es preveia que fos 
recollida en el nou text, queda per tant posposada fins a una posterior regulació.

El sector de la biomassa es consolida a Catalunya amb la instal·lació de 1.800 noves calderes 
i l’augment de la producció de pèl·let i estella
La biomassa està possibilitant la creació d’un sector industrial que genera riquesa local i llocs qualificats de treball, prin-
cipalment en zones rurals. Pel que fa la demanda, en els darrers dos anys s’han instal·lat més de 1.800 noves calderes de 
biomassa, mentre que per la banda de l’oferta en els darrers anys la producció d’estella i de pèl·let ha augmentat fins a les 
270.000 tones i 49.000 tones, respectivament, i s’ha duplicat el nombre d’empreses que operen en el sector.

Schneider Electric s’alia amb el Centre de Polítiques 
Europees per combatre la pobresa energètica
Schneider Electric participa en un grup de treball per 
lluitar contra la pobresa energètica a la Unió Europea. En 
les economies madures la pobresa energètica afecta les 
persones que no tenen accés a l’energia necessària per cobrir 
les necessitats vitals de calefacció, electricitat i  gas, a causa 
d’una combinació de baixos ingressos, alts preus de l’electricitat i 
deficient sostenibilitat energètica en els edificis. Lluitar contra això és avui en 
dia la clau per al creixement del benestar, com ho és l’accés a l’energia en els països en 
desenvolupament. Per això, cal millorar el dia a dia de les persones, al mateix temps que s’ofereixen solucions concretes 
per combatre el canvi climàtic.

Dia Mundial de l’Aigua 2016
Per a l’edició del Dia Mundial de l’Aigua, l’ACA va posar en marxa per 
primer any el concurs fotogràfic «World Water Day» a la xarxa social 
Instagram. Aquest concurs vol ser una activitat clarament participativa 
amb l’objectiu de fomentar la sensibilització sobre les bones pràctiques 
i els reptes d’una gestió sostenible de l’aigua. Podreu trobar les imatges 
seguint l’etiqueta #acaWorldWaterDay2016.
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Les explotacions ramaderes
a les comarques gironines

EXPLOTACIONS RAMADERES

Girona

Catalunya

% Girona / Catalunya

1.700

6.772

25,1%

946

3.314

28,55%

645

2.760

23,37%

1.102

6.210

17,75%

4.393

19.056

23,05%

Boví Oví Cabrum Porcí TOTAL

CAPS DE BESTIAR

Girona

Catalunya

% Girona / Catalunya

144.311

544.135

26,52%

115.685

600.082

19,28%

16.709

71.748

23,29%

956.584

6.742.638

14,19%

1.233.289

7.958.603

15,5%

Boví Oví Cabrum Porcí TOTAL

Malgrat que es parla d’una terciarització de l’economia, el 
sector primari segueix tenint un gran pes específic al nostre 
país, especialment a les comarques gironines, on, amb 
una superfície agrícola de 144.113 hectàrees, de les quals 
44.310 són terres dedicades a les pastures, el sector agrari i 
ramader ocupa prop de vuit mil persones i representa el 14% 
dels treballadors del sector a Catalunya.

Pel que fa a explotacions ramaderes, les comarques 
gironines concentren el 23% de Catalunya (boví, oví, cabrum 
i porcí). En canvi, pel que fa a caps de bestiar, compten amb 
el 15%, fet que s’explica per la mida de les explotacions.
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PRODUCCIÓ DE LLET 2008-2011

Girona

Catalunya

% Girona / Catalunya

204.680.000

595.095.000

34,39%

212.413.000

575.748.000

36,89%

219.808.000

604.230.000

36,38%

228.272.000

625.285.000

36,51%

2008 2009 2010 2011

La producció
de carn

El sector lleter,
capdavanter
del sector
ramader Gironí

Les comarques gironines compten amb diferents productes 
per al sector carni criats en explotacions ramaderes. Pel que 
fa al vacum hi ha més de sis-centes granges, algunes de les 
quals produeixen sota indicacions d’origen, com la Vedella 
dels Pirineus o la marca Vedella Ben Criada. Pel que fa al 
sector equí, la carn de poltre del Pirineu també gaudeix d’un 
creixent reconeixement. La producció ecològica en diferents 
tipus d’explotacions ramaderes també ha sofert un creixe-
ment en els darrers anys i ha estat ben valorada per part d’un 
consumidor cada vegada més exigent.

Les comarques gironines són capdavanteres en el sector 
lleter català, amb el 37,6% del total de caps de bestiar de-
dicats a la producció de llet (33.075 vaques) i 228.272.000 
litres de producció anual.

El territori gironí acull algunes de les productores làctiques 
més grans del país. Per una banda, Corporación Alimentaria 
Peñasanta, que l’any 1997 va absorbir ATO, disposa d’una 
planta a Vidreres amb noranta treballadors dedicada a la 
producció de llet UHT. A més, compta amb sis granges a les 
comarques gironines, anomenades ATO Natura, que propor-
cionen la llet necessària per a la producció.

El segon productor més gran de les nostres comarques és 
Llet Nostra, que va néixer l’any 2003 quan més de 200 ex-
plotacions ramaderes familiars catalanes es van unir per 

garantir la producció i comercialització de la llet a un preu 
just. L’empresa representa el 30% dels ramaders catalans 
i prop del 25% de la llet produïda a Catalunya. Formen 
part del projecte diferents cooperatives lleteres, la majoria 
gironines, amb un centenar de granges situades principal-
ment al Gironès, el Baix Empordà, la Selva, el Ripollès i 
el Pla de l’Estany.

Una altra empresa capdavantera és La Fageda Societat Co-
operativa, d’Olot, la Garrotxa, des del 1982. Compta amb 
una finca agrícola des del 1984, però no va ser fins al 1993 
que va inaugurar la planta de lactis. La producció anual ac-
tual està situada al voltant dels 2.200.000 litres, que es des-
tinen íntegrament a l’elaboració de iogurts i postres làcties. 
Una quantitat similar prové de les granges homologades de 
la Lletera de l’Empordà.
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ENTRETENIMENTS

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

Busca les 7 diferències

Sudoku

7
6

3

2 4 3
4

9
2

3 1 5 6
856

5 4
4
2 5

6 2 9
2

3

6
7

8
1

2

1

3

8 9

7

Sopa de lletres

Joc de lògica

ANOMALIES

CERTIFICAT

DISTRIBUIDORA

INSPECCIO

NORMATIVA

OPERARI

SUBMINISTRAMENT

TERMINI

Busca en aquesta sopa de lletres les següents paraules:

L’euro que falta

Tres instal·ladors en un restaurant dinen per 45€. Cada un d’ells paga 15€. El xef li diu al cambrer que els instal·ladors 
són clients coneguts i que els descompti 5€. El cambrer, que era una mica llest i no tenia ganes de dividir, dóna 1€ a 
cada un, i se’n queda 2€ per a ell. Per tant a cada instal·ladors li ha costat 14€, i entre els tres 42€. Si hi sumem els 2€ 
que el cambrer té a la butxaca suma 44€. Què ha passat amb 1€ que falta dels 45€ inicials?

 C T Z R O F F M Y R V T L T D

 J M X Q Ñ I P U I Q K A A Z M

 A L Y J B O C F W A J C Ñ W T

 N N J K R R V C V W I X J X V

 U E O A M I P I E F E V A V R

 V O M M X M T O I P U S B Z W

 B B R L A A Q T S T S N I U H

 E D Ñ D M L R T L D X N G B N

 E P M R Z E I K P H Q R I J T

 W Z O M C L Q E G G Ñ B L W Y

 T N M N N S C N S Y J Ñ D T O

 U Y D T Y U F F G U K L Q M W

 T N E M A R T S I N I M B U S

 O A R C X C X I R A R E P O L

 Y V A R O D I U B I R T S I D
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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%




