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On compres el material?
Empreses col·laboradores del gremi al servei de les empreses instal·ladores 
agremiades

www.sanielec.com | Tel. 972 23 70 11 www.comercialjocor.com | Tel. 972 31 67 62

www.saltoki.es | Tel. 972 23 22 22 www.abcgrup.com | Tel. 972 23 01 02

www.mapelsl.com | Tel. 972 58 12 14 www.servei.es | Tel. 972 39 32 89 www.mafonsa.cat | Tel. 972 33 42 37

www.grupoelectrostocks.com | Tel. 972 22 00 42 www.jovigrup.com | Tel. 972 75 91 18

Amb les eleccions de la nova junta en la passada assemblea, encetem un nou mandat 
de quatre anys. Aquests últims han estat d’ordre, d’organització, de priorització, de 
contenció i sobretot d’austeritat.

Ordre perquè en la primera dècada del segle actual el gremi va créixer tan ràpidament 
que no es va tenir temps de posar els assumptes, els problemes i les solucions al 
lloc corresponent a mesura que anaven sorgint.

Organització perquè les feines, els vicis i els costums de tants d’anys es varen anar 
acumulant, sense temps per fer una tria de cada feina. La priorització ha estat una 
eina fonamental en la gestió gremial.

Contenció perquè veníem d’un temps d’eufòria col·lectiva i amb una empenta 
desmesurada. No només eren les empreses i els empresaris els que ens havíem de 
menjar el món. També les institucions i associacions varen caure en aquest parany i 
es varen llançar de l’avió en marxa i moltes vegades sense paracaigudes.

Austeritat perquè els temps obligaven i encara obliguen. En l’anterior etapa es van fer 
moltes inversions i accions fastuoses amb una desafortunada visió de futur i manca 
de previsió d’estalvi. D’altra banda, els ingressos varen baixar en picat. Davant 
la situació ens vam veure obligats a prendre decisions contundents, estrènyer el 
cinturó i sobretot ajustar les despeses i l’estructura de l’entitat a la realitat. 

En els propers anys hem de continuar amb aquesta política iniciada d’austeritat, 
d’ajust de despeses, de contracció i no malbaratament dels recursos de l’entitat.
 
La junta actual està enfocada a complir aquests requisits de consolidació gremial i 
de transició; amb la voluntat d’acabar la feina d’organització, priorització, contenció, 
ordre i austeritat començada i deixar el Gremi lliure de deutes, hipoteques i amb una 
estructura muntada amb marge per obtenir nous ingressos i per aguantar qualsevol 
contratemps que pugi sorgir en temps venidors.

I també per preparar una pròxima junta que sigui una junta representativa de cada 
àmbit del nostre sector. Que tingui la representativitat territorial real. On hi hagi 
representats tot tipus d’empresa per volum de negoci i de treballadors i, sobretot, 
que estigui formada per dirigents joves i preparats, que són els que tenen l’empenta 
i la visió de futur.

Tot això és el que intentarem fer durant aquest quatre anys i, per tirar-ho endavant, 
necessitarem la vostra col·laboració indiscutible.

Perquè el Gremi és de tots i el Gremi som tots, i sou vosaltres els qui realment el 
formeu i els qui realment importeu.

Intentaré ser mereixedor de la confiança que m’heu dipositat i liderar i enfortir el 
Gremi que tant ens estimem.

I aquí em teniu, sempre a la vostra disposició.

Ernest Roglans
President del Gremi

www.planafabrega.com | Tel. 972 23 71 61

www.sumras.es | Tel. 972 98 53 39

El Gremi d’Instal·ladors us recomana les següents empreses col·laboradores com a proveïdors de material per a les vos-
tres instal·lacions. En els propers números d’aquesta revista us informarem de les empreses que ofereixen serveis per als 
instal·ladors i també de fabricants de material i aparells del sector que col·laboren amb nosaltres.
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GREMI

Sistemes de Seguretat

Alarmes • Detecció d’incendis • Extinció d’incendi
Circuit tancat de televisió • Control d’accessos • Cables

Plana Fàbrega Girona
c/ Santa Eugènia, 202 

17006 - Girona
Tel.: 972 23 71 61 

pfgirona@planafabrega.com

• Assessorament i distribució de material per a l’instal·lador
• Suport en el muntatge de material
• Realització de “Postes en marxa”
• Garanties i servei post-venda
• Oficina tècnica - enginyeria
• Certificacions d’obres

SEGURETAT     -     TELECOMUNICACIONS     -      MATERIAL ELÈCTRIC      -      EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  

L’Assemblea del Gremi renova la Junta 
Directiva per als propers quatre anys 

El passat 2 de juny es va reunir l’As-
semblea d’agremiats, que va efectuar 
dues sessions consecutives a la sala 
d’actes del Gremi.

A l’Assemblea Ordinària es van apro-
var els comptes i la liquidació corres-
ponent a l’exercici 2015. En relació 
amb aquest punt, Cataudit Auditors 
Associats va elaborar un informe d’au-
ditoria independent, que es pot trobar 
a la web del Gremi, i que verifica que la 
informació comptable que conté l’es-
mentat informe de gestió concorda 
amb els comptes anuals de l’exercici 
2015. En l’apartat econòmic, també es 
va presentar el pressupost per a l’any 
2016.

A continuació, Ernest Roglans va pre-
sentar l’informe de Presidència, que 
detalla les diferents activitats, visites 
i actes organitzats durant l’últim any, 
així com les propostes de formació 
que s’han dut a terme.

Aquesta primera Assemblea es va 
cloure amb un torn obert de paraules, 
en què els assistents van poder ex-
pressar les seves opinions.

A continuació va tenir lloc l’Assemblea 
General Extraordinària per a les elecci-
ons dels membres de la Junta Direc-
tiva, en què es va renovar el màxim 
òrgan de direcció del Gremi.

Després de les eleccions la nova Jun-
ta ha quedat integrada pels següents 
components: Ernest Roglans, presi-
dent; Narcís Cat i Joan Pujolràs, vice-
presidents; Octavi Gratacós, tresorer, 

i Jordi Vila, secretari. A les vocalies de 
comarques: Santi Crous, el Gironès; 
Antoni Estañol, el Pla de l’Estany; Joan 
Casalprim, la Selva; Bartomeu Puig, la 
Garrotxa; Jordi Carbonell, el Ripollès; 
Albert Vilella, la Cerdanya; Xavier Ba-
llesta, l’Alt Empordà, i Joan López, 
el Baix Empordà. Finalment, com a 

vocals de la Junta: Albert Serrano, 
Jordi Serra, Enric Bigas, Joan Estela, 
Joaquim Triola, Francesc Coll, Xavier 
Suros, Xavier Comas, Jaume Vila, i 
Robert Soro.

Ernest Roglans és reescollit president del Gremi
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construcció i de sobte aquest sec-
tor entra en crisi total, no pots fer 
que de la nit al dia les persones que 
treballaven a l’obra es posin bata 
blanca i entrin en un laboratori. 
Calen mesures d’acompanya-
ment, de reciclatge i de formació 
continua. 

El conseller d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget, visita el Gremi

S’ha apostat per la fórmula Em-
presa i Coneixement en lloc 
d’Empresa i Ocupació. Quin és 
el repte més gran de la Conse-
lleria? Consolidar un creixement 
econòmic, i això vol dir crear ocu-
pació, acció que només es pot 
aconseguir per dues vies: millora 
de la competitivitat, vinculada a la 
capacitat d’innovació, i creació de 
les estructures perquè en aquest 
país hi pugui haver una recupera-
ció econòmica. És a dir, l’ocupació 
continua sent la principal prioritat. 
Ara bé, hem posat en un mateix 
segment amb dos extrems les uni-
versitats i els centres de recerca, i 
en un altre l’empresa. Seria injust 
dir que fins ara no han col·laborat, 
però volem crear una clara cultura 
de col·laboració perquè facin pro-
jectes conjunts.

Quin és el full de ruta de la Conse-
lleria? Hem de preparar les estruc-
tures d’Estat, de les quals n’hi ha 
algunes de vinculades a propietat 
intel·lectual, energia i universitats. 
En el dia a dia volem acompanyar 
l’activitat productiva en el procés 
de reactivació econòmica. Això vol 
dir recolzar la internacionalització, 
la innovació i facilitar inversions. 
Volem potenciar la transferència 
de coneixement entre universitats i 
sistema d’investigació i 
empreses.

En quina situació estan les em-
preses catalanes i amb quin 
pressupost compten per aju-
dar-les? Volem ajudar les empre-

ses a créixer i que tinguin futur. 
Per això volem replantejar el paper 
d’Avançsa, Empresa de Promoció 
i Localització Industrial de Cata-
lunya, perquè, a més d’invertir en 
empreses amb problemes de via-
bilitat, també pugui fer-ho en pro-
jectes d’expansió. La Generalitat 
destinarà a Avançsa uns 50 milions 
d’euros aquest any.

L’atur ha baixat però els índexs 
d’atur encara són molt alts. És un 
problema crònic? Sí, és un pro-
blema que sempre s’ha donat en la 
nostra economia. Però aquest atur 
crònic té un perquè. Quan un creix, 
crea molta ocupació vinculada a la 

El passat divendres dia 8 d’abril 
el Gremi d’Instal·ladors de Girona 
va rebre la visita de l’Honorable 
Senyor Jordi Baiget, conseller 
d’Empresa i Coneixement del 
Govern de la Generalitat de 
Catalunya.

GREMI

Els membres del Comitè Exe-
cutiu van rebre el conseller, que 
anava acompanyat del sen-
yor Ferran Roquer, director del 
SSTT d’Empresa i Coneixement 
a Girona i el senyor Quim Bohils, 
cap de Gabinet del conseller. 

“Portem més de trenta mesos de caiguda 
de l’atur interanual”

Per ampliar la informació 
sobre aquest article 
accediu al QR o URL:
http://goo.gl/61m32T

Entrevista al conseller d’Empresa i Coneixement Jordi Baiget

* Recull de respostes confeccionat a partir 
d’entrevistes al conseller Baiget als mitjans Via 
Empresa, El Periódico i Ara.

En la trobada es va explicar el 
funcionament del Gremi i també 
es van tractar temes sectorials. 
Per acabar la visita el conseller 
va poder conèixer les instal·la-
cions i va signar el llibre oficial 
de visites.
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risc elèctric, per deixar una instal·lació elèctrica sense ten-
sió amb seguretat s’ha de seguir el següent procediment 
“5 regles d’or”:

> Suprimir o desconnectar totes les fonts d’alimentació
> Prevenir qualsevol realimentació, bloqueig i senyalit-
zació
> Verificar l’absència de tensió
> Posta a terra i en curtcircuit (només en cas d’alta tensió 
o sobretensió de la instal·lació)
> Protegir-se contra elements pròxims en tensió. Delimi-
tar i senyalitzar la zona de treball

Durant l’aplicació d’aquest procediment cal considerar 
que el treball és en tensió i que caldrà utilitzar els EPI co-
rresponents. Com a mínim hauran de ser treballadors au-
toritzats en cas de baixa tensió o treballadors qualificats 
en cas d’alta tensió.

Quan hauria de saltar l’ICP (interruptor de control 
de potència) d’un comptador trifàsic de 10.392 kW?

La funció de control de potència hauria de saltar en de-
tectar-se una potència superior a 10.392 kW sumant les 
potències de totes les fases, així tenim en compte el des-
equilibri entre fases. En cas contrari caldria avisar la distri-
buïdora per a reprogramar el comptador, ja que existeixen 
versions antigues que no tenien en compte el desequilibri 
entre fases. En aquest cas, la potència hauria saltat en 
superar 10.392/3 kW (3.464 kW en alguna de les fases).

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/).

GREMI 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.

Col·laboració amb instituts de secundària
El Gremi ha acordat, mitjançant conve-
ni, establir una relació permanent i fluï-
da amb els instituts de secundària de 
la demarcació que ofereixen cicles de 
formació professional del sector de les 
instal·lacions. 

El Gremi es compromet a mantenir in-
format el professorat mitjançant l’envia-
ment de les circulars en què es tracta 
informació tècnica, com ara novetats 
tècniques, legislatives o de procedi-
ments. A la vegada els ofereix el servei 
d’assessorament del departament tèc-
nic i la participació en jornades informati-
ves. A més, també posa a disposició del 
professorat d’aquests centres la possi-
bilitat d’organitzar cursos de reciclatge a 
mida, des del servei de formació propi.

També s’organitzarà una jornada anual 
per als alumnes que acabin els cicles 
formatius del sector de les instal·lacions, 
en què se’ls explicarà el funcionament 
del Gremi i els serveis i avantatges.

Els instituts que estan participant en el 
conveni de col·laboració són l’Institut 

Narcís Monturiol de Figueres, l’Institut 
Baix Empordà de Palafrugell, l’Institut de 
Sant Feliu de Guíxols, l’Institut La Garro-
txa d’Olot, l’Institut Narcís Xifra i Masmi-
tjà i l’Institut Santa Eugènia de Girona, 
l’Institut Abat Oliba de Ripoll, l’Institut 
Serrallarga de Blanes, i l’Institut de 
Santa Coloma de Farners. 

La resolució de la Direcció General 
d’Energia i Mines, de 16 de desembre 
de 2005, aprovava els models de certi-
ficat d’instal·lació elèctrica de baixa ten-
sió (CIE) i el model de butlletí de reco-
neixement d’instal·lacions elèctriques a 
efectes de rehabilitació de locals (BRIE). 
El CIE és el model que els instal·ladors 
autoritzats hauran d’emetre per a cada 
instal·lació que efectuïn una vegada fi-
nalitzades les obres.

El BRIE pot substituir excepcionalment 
el CIE per modificar les condicions del 
contracte de subministrament d’una 
instal·lació existent quan es compleixi:

1. Que la instal·lació estigui inclosa en 
la classe que requereixi memòria tècnica 
de disseny (per tant, mai instal·lacions 
que requereixen projecte);

2. Que la potència màxima admissible 
després de la modificació sigui inferior o 
igual a 20 kW, mentre no es tracti d’una 
reforma global;

3. I que es compleixin un cop finalitzada 
la modificació els següents punts:

> que no s’alteri l’ús o l’activitat que 
es duia a terme en el local;
> que la tensió nominal entre fases no 
superi els 400 volts en corrent altern 
trifàsic;
> que la potència final resultant no 
superi en més d’un 50% la càrrega 
mínima regulada segons el tipus de 
local.

Fa un any es va modificar el model de 
BRIE (butlletí blau), el model a utilitzar 
està disponible a Canal Empresa. Les 
modificacions incloses en el nou BRIE 
són les següents:

Ús indegut del butlletí de reconeixement 
d’instal·lacions elèctriques

1. S’elimina el termini màxim d’un any 
per sol·licitar contracte de subministra-
ment d’una instal·lació que està donada 
de baixa. Així, aquest document es po-
drà utilitzar quan es vulgui recuperar el 
subministrament elèctric d’una instal·la-
ció que ja havia tingut llum, indepen-
dentment del temps de baixa;

2. S’incorpora un nou motiu per a l’emis-
sió d’aquest document, es podrà utilit-
zar per requeriment de l’Administració.

Els Serveis Territorials de la Generalitat 
han detectat un mal ús del BRIE, i per 
aquest motiu estan sancionant empre-
ses instal·ladores.

És possible que només per fer un canvi de domicili 
ens hagin donat de baixa del Registre d’empreses 
instal·ladores de telecomunicacions?

La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya envia contínuament 
requeriments puntuals perquè les empreses instal·ladores 
de telecomunicacions acreditin els requisits, ja que el RD 
244/2010, de 5 de març, legitima a fer-ho en qualsevol 
moment. Per això, és molt important que les empreses enviïn 
informació actualitzada cada vegada que canviïn domicilis, 
correus electrònics i telèfons, ja que si l’esmentada Direcció 
General no ho rep les empreses es donen per desaparegudes 
i es cancel·len per no contestar.

També aprofitem per recordar-vos que, d’acord amb el 
RD esmentat, les empreses tenen el termini d’un mes per 
notificar els canvis de dades (pòlissa, equips, titulats, dades 
fiscals) des que es produeixen, ja que no fer-ho també pot ser 
motiu de cancel·lació.

A quina distància s’han de posar un cable elèctric i 
una canalització d’aigua?

Segons el REBT la distància mínima entre un cable d’energia 
elèctrica i una canalització d’aigua ha de ser de 0,2 metres.

Cada vegada que intentem obrir un document oficial 
de Canal Empresa ens informa d’un error. L’error que 
se’ns mostra és aquest: Please wait... If this message 
is not eventually replaced by the proper contents of 
the document, your PDF viewer may not be able to 
display this type of document. 

Si obres la pàgina amb el navegador Internet Explorer 
desapareixerà l’error. Si disposeu d’un altre navegador, 
per poder veure i obrir els documents de Canal Empresa  
prèviament s’han de desar a l’ordinador.

Com a instal·lador autoritzat coneix les “5 regles d’or” 
per deixar una instal·lació elèctrica sense tensió?

Segons el RD 614/2001, sobre disposicions mínimes per la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el 
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Ens podeu resumir la història de 
la vostra empresa? L’empresa fou 
creada per Àngel Pujol i Josep Soler, 
l’any 1986, per donar servei d’assis-
tència tècnica a l’empresa Productes i 
Estudis de Climatització (PEC), també 
de la seva propietat. L’any 1994 Pujol 
i Soler van decidir vendre l’empresa, 
que va ésser comprada per dos dels 
seus treballadors, que continuen ac-
tualment amb la propietat.

Cap on creieu que va el sector de 
la instal·lació? Creiem que el nostre 
subsector (només realitzem instal·la-
cions de climatització), haurem de 
dirigir-lo, cada vegada més, cap al 
manteniment i la reparació. A l’hora 
de realitzar una instal·lació, el client 
té molta informació sobre el producte, 
gràcies a internet, així com la possibi-
litat d’adquirir-lo, sigui a l’instal·lador, 
com en grans superfícies, cadenes 

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.

NOVINET, SL
Any de fundació: 1986

George Stephenson, 36 Polígon In-

dustrial Mas Xirgu. GIRONA 17005 

info@novinetclima.com

www.novinetclima.com

Tel. 972 249 250

Activitat: 
Instal·lacions de climatització

d’electrodomèstics, magatzems es-
pecialitzats, cosa que fa augmentar 
considerablement la competència.

Què creieu què és el millor i el pit-
jor de disposar d’empresa pròpia? 
El fet de tenir empresa pròpia dóna 
llibertat en el tema laboral. Tu ets el 
responsable que l’empresa funcioni o 
no, sense dependre d’un càrrec supe-
rior. La part negativa, que sempre tens 
l’empresa al cap. És molt complicat 
saber desconnectar. Les dificultats a 
superar són moltes: impagats, tracte 
amb l’administració, responsabilitat 
amb els treballadors ja que els seus 
ingressos depenen de la teva gestió, 
els proveïdors, etc.; però superar-les, 
també fa que siguem millors profes-
sionals.

Recomanaríeu al vostre fill o filla 
que es dediqués a fer d’instal·la-
dor? Sí, sempre que estigui preparat 
per assumir que haurà de lluitar molt 
per tirar endavant i dedicar-hi moltes 
hores. Aquesta feina no té horari. A la 

vegada, és una feina molt estimulant, 
ja que cal formar-se contínuament, 
tant en aspectes tècnics, normatius, 
etc.

A part de la feina, a què dediqueu la 
resta de temps? Estar amb la família, 
caminar, anar amb bicicleta. 

Quan fa que esteu agremiats? Com 
valoreu la vostra relació amb el 
Gremi? Estem agremiats des de l’any 
1996. La relació amb el Gremi és molt 
positiva. Gràcies a la tasca que realit-
za, tenim un recolzament molt impor-
tant, amb la programació de cursos, la 
informació sobre normatives, etc. Saps 
que davant de qualsevol problema so-
bre la feina es pot consultar el Gremi.

Dues noves empreses 
disposen de la “Q de qualitat” del Gremi

Les empreses Instal·lacions Poch 

SL de Palafrugell i Grup Ibars Fred 

SL de Blanes han obtingut la certifi-

cació “Q de qualitat” que concedeix 

el Gremi d’Instal·ladors.

La “Q de qualitat” certifica la pro-

fessionalitat dels instal·ladors, i el 

Gremi la concedeix com un segell 

que certifica les garanties dels ser-

veis que es presten. Per poder dis-

posar d’aquest certificat cal complir 

una sèrie de requisits, que tenen a 

veure amb el respecte a la norma-

tiva vigent, les bones pràctiques i 

la cobertura de riscos de l’activitat 

realitzada, entre altres, que el Gremi 

d’Instal·ladors de Girona s’ocupa de 

validar.

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

Grup Ibars Fred SL Instal·lacions Poch SL
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Nous convenis 
amb empreses col·laboradores
El Gremi d’Instal·ladors ha establert tres nous convenis de col·laboració amb empreses 
que ofereixen productes o serveis per als instal·ladors.

Aigües de Girona, Salt i Sarrià 
de Ter, SA és una societat mixta, amb una par-
ticipació pública del 20% del capital social, que gestiona 
el servei de proveïment d’aigua de consum públic des de 
l’any 1992 als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter, així 
com la venda d’aigua en alta a diversos municipis propers 
i al Consorci de la Costa Brava. Disposa de les seves ofi-
cines al carrer Ciutadans 11 i una planta de tractament 
d’aigua i laboratori a Montfullà.

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter
Oficina
c. Ciutadans, 11 17004 Girona
 972 20 17 37
 info@aiguesdegirsst.com
 www.aiguesdegirona.cat

KPS Soluciones en Energía, S.L.
Polígono de Asipo, Calle B, Parcela 41, Nave 3-4 
E 33428 ASIPO-LLANERA (Asturias)

985 081 874
 info@kps-soluciones.es
 www.kps-soluciones.es

Xavier Ballell i Ruhi, conseller delegat d’AGISSA i 
Ernest Roglans, president del Gremi

Sergio Fernández Pereira, delegat comercial de 
KPS Soluciones en Energía i Ernest Roglans, 
president del Gremi

Grupo Castel és una empresa dedicada a la re-
paració de maquinària elèctrica rotativa, motors de corrent 
contínua, motors de corrent alterna, generadors, bombes 
de fluids, servomotors, electrònica industrial. Disposa d’un 
equip tècnic per a manteniments predictius en camp (vi-
bracions, termografies, ultrasons…). Grupo Castel és Taller 
Homologat Siemens per a motors de baixa i mitjana tensió.

Grupo Castel
Torrent Estadella, 20, 08030 Barcelona 

932 744 646
 albert@bobinadoscastel.com
 www.bobinadoscastel.com Albert Garcia Castello, gerent de Grupo Castel i 

Ernest Roglans, president del Gremi

GREMI GREMI

KPS és una empresa dedicada a l’eficiència 
energètica i material d’instal·lació que neix amb la 
missió de dissenyar, desenvolupar i fabricar productes i 
solucions amb el màxim nivell de qualitat i competitivitat. 
Per a això, desenvolupa els seus productes de marca 
pròpia i posa en pràctica amb èxit plans de negoci 
que assoleixen els objectius de les seves marques 
representades en exclusiva en el cas d’Espanya. Marques 
Europees de reconegut prestigi i complementàries per al 
mercat elèctric i industrial espanyol.

El Laboratori d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià 
de Ter, S.A ha estat acreditat per ENAC per la 
Detecció i Recompte de Legionella spp amb 
identificació de Legionella pneumophila.

El Laboratori d’Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter 
S.A, té la seva funció principal en el control de 
qualitat de les aigües de consum humà amb la 
finalitat de garantir la protecció de la salut dels 
consumidors.

El Laboratori  ofereix  els següents serveis i els pot 
realitzar un pressupost personalitzat de:
• Presa i Recollida de mostres
• Analítica de Legionel·la
• Anàlisis d’aigües
• Assessoria i consultoria

NOVES ACREDITACIONS 
DEL LABORATORI 
d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A

Tel. 972 44 00 67   |   laboratori@aiguesdegissst.com   |   www.laboratoriaiguesdegironasaltisarriadeter.catLaboratori d’anàlisis d’aigües 
de Girona, Salt i Sarrià de Ter  
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tre, és materialment impossible sa-
ber si un treballador ha realitzat o no 
una jornada per sobre de la pactada. 
I creu que és indiferent que l’empre-
sa tingui un horari flexible o que una 
part de la jornada pugui portar-se a 
terme fora del centre de treball. Per 
tant, les empreses han d’implantar 
mecanismes, analògics o digitals, 
per registrar diàriament la jornada 
concreta de cadascuna de les per-
sones en plantilla.

Una sentència recent de l’Audiència 
Nacional ha determinat l’obligato-
rietat de les empreses de registrar 
la jornada de treball efectuada per 
tota la plantilla laboral. Anteriorment 
es considerava que tan sols s’havia 
de portar aquest registre en cas que 
s’efectuessin hores extraordinàries. 
Tanmateix, després de les darreres 
sentències de l’Audiència Nacional, 
s’ha determinat que aquesta obliga-
ció és totalment independent del fet 
que els treballadors i treballadores 
facin hores extres. 

El tribunal considera que l’obliga-
ció de registrar la jornada de treball 
s’estableix a l’article 35.5 de l’Es-
tatut dels Treballadors, i indica que 
quan s’esmenta que es fa “a efectes 

del còmput d’hores extraordinàries”, 
s’estén a tots els casos i no queda 
condicionada a la realització efecti-
va d’hores extraordinàries. 

Així doncs, d’acord amb aquest ar-
ticle, la jornada laboral s’haurà de 
registrar cada dia, es totalitzarà en 
el període fixat per l’abonament de 
les retribucions i se n’entregarà una 
còpia al treballador o treballadora en 
el rebut de salari corresponent. Els 
representants dels treballadors tam-
bé tindrà dret a rebre’n una còpia. 

Amb aquestes sentències, l’Audièn-
cia Nacional tanca els dubtes que 
plantejava la qüestió, i entén que no 
es pot vincular el registre de jornada 
a la realització d’hores extres, per-
què si no es disposa d’aquest regis-

Obligatorietat de registrar 
sempre la jornada de treball
Les empreses han d’implantar mecanismes per registrar 
diàriament la jornada de tots els treballadors 

Assessors Laborals del Gremi
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FORMACIÓ FORMACIÓ

Quines són les preferències
formatives dels nostres 
agremiats?
El 2 de juny, en el marc de la celebració de l’Assemblea general ordinària del Gremi, vam informar als agremiats dels 
indicadors més significatius en matèria de formació, amb l’objectiu de presentar una radiografia de les actuacions rea-
litzades, així com de les seves preferències en funció de l’enquesta realitzada pel Centre de Formació. Cal destacar de 
l’exercici la posada en marxa dels Monogràfics i la incidència sobre la nova normativa.

Resultats de les enquestes
Per poder dissenyar i planificar els cursos i jornades que millor s’adaptin a l’instal·lador aquest any hem tornat a realitzar 
l’enquesta sobre les preferències i necessitats de formació dels agremiats. Aquests són els resultats. 

Quants dies a la setmana prefereixes? Quin és el millor període per assistir als cursos?

Amb quina durada t’agradaria que programem els cursos de reciclatge? A quines poblacions prefereixes que organitzem els cursos i jornades? 

Quina modalitat de formació s’adapta millor a les teves necessitats? Quins tipus de cursos vols que impartim?

“ Des de la nostra empresa trobem molts dels cursos 
interessants i necessaris per als nostres treballadors. 
Ens agradaria afegir algun curs més orientat al personal 
d’oficina ”

“ Es pot fer quelcom (en relació amb la normativa so-
bre la formació a l’entorn dels gasos fluorats) per a què 
els mecànics que no tenen els 5 anys treballats a 2009 
puguin accedir al certificat sense haver de fer tantes 
hores i que el curs sigui tan car? ”

Comentaris addicionals:

Quins dies de la setmana prefereixes? En quin horari?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1  Blanes
2  Sta. Coloma de F.
3  Baix Empordà
4  Figueres
5  Girona 

6  Manlleu
7  Olot
8  Palafrugell
9  Palamós
10  Sant Feliu de G.

11  Ripoll
12  Salt
13  Bescanó
14  Vic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1  Electricitat
2  Diferents temàtiques
3  Gestió clients
4  Gestió empreses
5  Idiomes
6  Informàtica
7  Materials
8  Oficials
9 Carnets/competències instal.
10  Pràctics
11  Prevenció riscos laborals
12  Programació
13  Reciclatge

2015

Accions formatives

cursos42
jornades23

Alumnes

883

2003 - 2015

Accions formatives

1.129

Alumnes

17.855

“ Es podrien validar els cursos de reciclatge amb un 
certificat que acrediti el nivell professional pràctic ad-
quirit? ”

“ Aniria bé apropar algun dels cursos a la zona del 
Ripollès i la Cerdanya ”

“ Per la meva experiència, els cursos del Gremi d’Ins-
tal·ladors tenen un gran nivell de rigor ”
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FORMACIÓ

L’INSTAL·LADOR - 2120 - L’INSTAL·LADOR

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

Cursos monogràfics, l’especialització

Aprendre a elaborar certificats ITE

Il·luminació LEDs. Prestacions i nou Reglament de 
contaminació lumínica

Aplicació del nou Reial Decret 
d’Autoconsum

La formació pràctica

Pràctic bàsic d’aire condicionat

Cursos oficials

PRL 2n cicle: Electricitat (6 hores) PRL 2n cicle: Electricitat (20 hores)

PRL 2n cicle: Fontaneria, gas, calefacció i climatització (6 hores)

FORMACIÓ

L’aprenentatge continuat

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

Autòmats programables. Específic

Xarxes informàtiques nivell avançat

Curs oficial de Prevenció de la Legionel·losi

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

Instal·lador de Gas (IG) 
categoria B

Intensiu d’Instal·lador de Gas (IG) 
categoria C

Informàtica

Curs Excel avançat: taules dinàmiques i macros

Xarxes informàtiques

Alumnes del curs a les instal·lacions de la planta potabilitzadora 
de Montfullà d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
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FORMACIÓ
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Jornades tècniques
Impartides per empreses col·laboradores del Gremi, gratuïtes per a vosaltres, els 
nostres agremiats

Tres maneres d’amagar un radiador i Els sistemes 
d’Aerotèrmia
Objectiu assolit: oferir una visió sobre la situació dels sistemes radiants i 
les diferents opcions.

Informar sobre els sistemes de climatització, opcions i avantatges, amb 
l’objectiu en ambdues presentacions d’aportar valor al client.

www.sumras.es

Termografia
Objectiu assolit: dotar als instal·ladors dels conceptes bàsics a tenir en 
compte per utilitzar correctament una càmera termogràfica, amb casos 
pràctics d’aplicacions que poden ser d’utilitat.

www.testo.es

Control d’il·luminació: una oportunitat de negoci
Objectiu assolit: mostrar el valor que aporta un sistema de control 
d’il·luminació en una instal·lació, amb exemples d’instal·lació d’il·luminació 
dissenyada amb un sistema de control per mostrar la diferència amb una 
instal·lació convencional. 

Reptes i oportunitats per a l’instal·lador: Solucions de 
recàrrega del vehicle elèctric (VE)
Objectiu assolit: conèixer la possibilitat de negoci en la instal·lació de 
punts de recàrrega per vehicles elèctrics en llocs públics i privats, d’acord 
a la nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 “Instal·lacions 
amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles 
elèctrics”, del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

www.simon.es

Com funciona l’APP ESCIO. L’aplicació per a instal·ladors
Objectiu assolit: descobrir i conèixer com funciona aquesta eina 
informàtica d’última tecnologia, útil per a la gestió i organització de la feina 
diària. S’han impartit dues sessions, a Girona i Palamós.

www.esolvo.es

Tractament i desinfecció de l’aigua d’hotels i càmpings
Objectiu assolit: conèixer les normatives que s’han d’aplicar i com en 
el tractament i desinfecció de l’aigua d’hotels i càmpings (legionel·la, 
prevenció de la legionel·losi i tractament).

www.cilit.com

Noves propostes! 
És important seguir la programació actualitzada de cursos, dates i horaris a www.elgremi.cat, 
i als perfils corporatius del Gremi

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

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

Instal·lador Elèctric en 
Baixa Tensió categoria 
Especialista (40 hores). 
19/09/16

Carnet d’Instal·lador 
- Mantenidor 
d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els 
Edificis (ITE) · 
(112 hores).
17/10/16

Curs oficial de Prevenció 
de la Legionel·losi. 
Homologat per la 
Generalitat de Catalunya. 
(25 hores). 29/09/16

Actualització del curs 
oficial de prevenció de la 
Legionel·losi (10 hores). 
15/12/16

Soldador de polietilè 
tipus C. (16 hores).
Consultar dates 

Agent de posada en 
marxa, manteniment i 
reparació d’aparells de 
gas. (60 hores).
Consultar dates

Cremadors de Gasoil i Gas.
(18 hores).
03/10/16

Monogràfics. Inscripcions 
online!

Il·luminació LEDs. 
Prestacions i nou 
Reglament de 
contaminació lumínica.
(4 hores)
22/09/16

Aplicació del nou Reial 
Decret d’Autoconsum
(4 hores).
13/07/16

Reciclatge

Control dels sistemes de 
climatització en fred amb 
el sistema especialitzat 
KNX (21 hores).
Consultar dates

Informàtica

Curs Excel nivell inicial
(10 hores).
Consultar dates

Beneficieu-vos de les Jornades 
Tècniques! Inscripcions online!

Jornada Tècnica del nou sistema SD 
solució domòtica, a càrrec de Jung.
22/09/16

Jornada tècnica d’eficiència 
energètica en el tractament 
d’aigües, a càrrec de CILLIT
29/09/16

Jornada Tècnica de Combustió, a 
càrrec de TESTO.
17/10/16
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Aigua calenta il·limitada 
i sense legionel·la

PROFESSIÓ

La legionel·la, què és? 
És un bacteri ambiental que sobreviu 
en un ampli interval de condicions fi-
sicoquímiques, es multiplica entre 
20 ºC i 45 ºC i es destrueix a 70 ºC. 
El seu nínxol ecològic natural són les 
aigües superficials, com llacs, rius, 
estanys, de la flora bacteriana dels 
quals forma part. Des d’aquests llocs 
el bacteri pot colonitzar els sistemes 
d’abastament de les ciutats i, a tra-
vés de la xarxa de distribució d’aigua, 
s’incorpora als sistemes d’aigua sani-
tària (freda o calenta).

Què és la legionel·losi? 
És una malaltia bacteriana que sol 
presentar dues formes clíniques dife-
renciades: la infecció pulmonar, que 
es caracteritza per pneumònia amb 
febre alta, i la forma no pneumònica, 
que es manifesta com una síndrome 
febril aguda i de pronòstic lleu. La in-
fecció per legionel·la pot ser adquirida 
en dos àmbits, el comunitari i l’hos-
pitalari.

Condicions perquè les persones 
es vegin afectades

> Penetració del bacteri en el circuit 
d’aigua. Es produeix per l’aporta-
ció de l’aigua de la xarxa.

> Multiplicació del bacteri a l’aigua. 
Si es donen les condicions de 
temperatura i brutícia adequades, 
el bacteri prolifera.

> Dispersió en l’aire. El bacteri ac-
tua per via respiratòria, per la qual 
cosa prèviament ha de disper-
sar-se en l’aire en forma d’aerosol. 
Això pot ocórrer amb el telèfon de 
la dutxa, en torres de refrigeració, 
fonts, etc.

> Exposició dels individus.

Quins són els grups de major risc?
> Homes més grans de 50 anys
> Fumadors
> Trasplantats i immunodeprimits

Quines instal·lacions presenten 
més risc?
Les instal·lacions es classifiquen, se-
gons la probabilitat de proliferació i 
dispersió de legionel·la, en tres grups. 
Les instal·lacions d’ACS s’inclouen 
entre les de major risc quan disposen 
d’acumulació i de recirculació. En al-
gunes ocasions, en aquestes instal-
lacions, mal dissenyades o amb un 
manteniment inadequat, s’afavoreix 
l’estancament de l’aigua i l’acumula-
ció de productes nutrients del bacteri, 
com ara llots, matèria orgànica, matè-
ries de corrosió i amebes, que formen 
una biocapa. La presència d’aquesta 
biocapa, al costat d’una temperatura 
propícia, explica la multiplicació de le-
gionel·la fins a concentracions infec-
tants per a l’ésser humà.

Com evitar la legionel·la amb 
Vaillant?
Amb el  s istema d’acumulació 
allSTOR de Vaillant l’acumulació 
d’ACS s’elimina i se substitueix per 
un sistema d’acumulació d’energia 
tèrmica que permet escalfar l’aigua 
freda de manera instantània. Funci-
onalment, l’acumulació d’ACS des-
apareix i, d’aquesta manera, només 
se n’extreu energia, ja que el cir-
cuit d’aigua acumulada i el d’aigua 
d’ACS estan separats físicament, 
cosa que evita que la possible proli-
feració de legionel·la arribi a conta-
minar l’ACS.
El sistema allSTOR permet complir el 
Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, 

pel qual s’estableixen els criteris hi-
gienicosanitaris per a la prevenció i 
control de la legionel·losi. Així, no és 
necessari:

> Realitzar xoc tèrmic> 70 ºC durant 
2 hores dels dipòsits d’ACS i de 
l’acumulació solar

> Mantenir l’acumulació d’ACS per-
manentment a una temperatura 
superior a 60 ºC

> Desinfectar químicament tots els 
dipòsits mitjançant cloració

> Netejar periòdicament l’interior 
dels dipòsits

Avantatges
> Eliminació del risc de contamina-

ció per legionel·la dels dipòsits 
d’ACS i solar

> Menors costos de neteja
> Menor despesa de combustible 

gràcies a temperatures d’acumu-
lació més baixes i estalvi de xoc 
tèrmic

> Millora de l’eficiència tèrmica del 
sistema

> Minimització de les pèrdues tèr-
miques

> Major estabilitat de la temperatura 
d’ACS

> Compatibilitat amb qualsevol ge-
nerador, amb energia solar tèrmica 
i altres fonts d’energia renovables

Informació facilitada per
VAILLANT
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Modificació en el tràmit de la legalització de 
la instal·lació

PROFESSIÓ

El Canal Empresa de la Genera-
litat de Catalunya ha actualitzat 
el contingut del formulari de la 
declaració responsable per a la 
posada en servei, la modificació, 
el canvi de titular o la baixa d’una 
instal·lació de seguretat industri-
al. 

En la nova versió de declaració 
responsable s’hi han afegit unes 
clàusules per tal d’informar els 
titulars de les instal·lacions de 
les seves obligacions i responsa-
bilitats. A més, la taxa de lega-
lització de la instal·lació s’haurà 
de pagar abans de contractar el 
subministrament.

És important que es faci servir 
l’última versió del formulari de 
tramitació. Per tant, cal que es 

descarregui cada vegada que 
s’hagi d’utilitzar. Si es reutilitzen 
documents d’altres ocasions es 
pot donar el cas que es presenti 
una versió obsoleta. En cas d’er-
ror l’administració adverteix que no 
es retornaran les taxes pagades.

El tema de la campanya d’aquest any 
del Dia Mundial de la Seguretat i Salut, 
que es va celebrar el passat 28 d’abril, 
va ser “Estrès en el treball: un repte 
col·lectiu”.

L’estrès laboral és la resposta física i 
emocional que es produeix quan les 
exigències del treball excedeixen les 
capacitats o recursos dels treballa-
dors, i està determinat per l‘organitza-
ció del treball, el disseny del treball i 
les relacions laborals.

Elevats nivells d’estrès poden con-
tribuir al deteriorament de la salut 
(malalties cardiovasculars, trastorns 
musculoesquelètics, depressió, ansi-
etat, etc.) i provocar comportaments 
d’afrontament no saludables (abús de 
l’alcohol i les drogues, major consum 
de tabac, trastorns del son, etc.). Però 
l’estrès també acaba afectant la pro-
ductivitat i la competitivitat de l’em-
presa, ja que pot comportar major ab-
sentisme i presentisme, desmotivació 
i manca de compromís, mal ambient 
de treball, menor eficiència i qualitat, 
etc. A la Unió Europea s’han fet estu-
dis que suggereixen que el 60 % del 
total de dies laborals perduts té alguna 
vinculació amb l’estrès.

Els instal·ladors no en són una excep-
ció, amb l’inconvenient que la combi-
nació dels factors de risc psicosocial, 
que poden tenir efectes negatius per 
a la salut física i mental del treballa-
dor, i les activitats d’elevada perillo-
sitat, complexitat i/o càrrega física 
pròpies del sector poden incrementar 
la incidència dels errors humans o 
de comportaments imprudents i fer 

augmentar les probabilitats que es 
produeixin accidents. L’estrès laboral 
pot comportar símptomes com manca 
d’enteniment i concentració, bloqueig, 
nerviosisme, mareig, mal de cap, ten-
sió muscular, etc., tots ells problemes 
capaços d’incrementar els errors hu-
mans i derivar en accidents, en espe-
cial en la realització de determinats 
treballs ja per si perillosos (treballs 
elèctrics en tensió, treballs en altura, 
interacció persona-màquina, etc.).

Per tot això, invertir en una bona pre-
venció de l’estrès comporta a mitjà i 
llarg termini una reducció de costos 
per a l’empresa, ja que redueix la si-
nistralitat i millora la productivitat. Les 
intervencions prioritàries han d’anar 
destinades a l’organització i s’han de 
basar en un diagnòstic previ o avalua-
ció que permeti identificar els factors 
d’estrès i les persones afectades. Són 
possibles actuacions sobre l’organit-
zació:

> Planificar els treballs (evitar jor-
nades molt prolongades, torns 
estables i previsibles, etc.).

> Proporcionar els equips adequats 
a les tasques a realitzar.

> Racionalitzar les càrregues de tre-
ball i ajustar-les a les capacitats.

> Millorar la comunicació, augmen-
tar la participació dels treballa-
dors en les decisions respecte al 
treball, promoure l’enriquiment i 
la varietat de tasques i potenciar 
les capacitats de cada persona. 

> Assignar les tasques d’acord amb 
l’experiència i competència dels 
treballadors. 

> Augmentar el recolzament social 
afavorint la cohesió dels grups 
de treball i sensibilitzant els co-
mandaments per tal que adoptin 
una actitud de suport respecte als 
subordinats.

> Definir clarament les responsabi-
litats. 

> Evitar ambigüitats en temes 
d’estabilitat laboral i fomentar el 
desenvolupament de la carrera 
professional.

> Aquestes actuacions es poden 
complementar amb formació ori-
entada a promoure bones pràc-
tiques (dieta saludable, exercici 
físic, bons hàbits) i promoció de 
tècniques d’afrontament de l’es-
très, de relaxació, etc.

Invertir en una bona prevenció de l’estrès comporta a mitjà i llarg termini una reducció 
de costos per a l’empresa

Estrès en el treball i incidència en els 
instal·ladors

PROFESSIÓ

canalempresaweb.gencat.cat

Assessors en  PRL  del Gremi
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Breus
Els ajuntaments catalans hauran de renovar l’enllu-
menat que incompleixi la nova normativa lumínica
A Catalunya hi ha uns tres milions de punts de llum exteriors i bona 
part d’aquest enllumenat està fora de normativa, per excés o per-
què està mal dirigit. Aproximadament un milió i mig de punts de llum 
corresponen a l’enllumenat públic, i l’altre milió i mig a il·luminació 
comercial o industrial.
La normativa no permet que s’escapi més d’un 1% de la llum per 
damunt del fanal, i ha de ser ataronjada en zones rurals o pròximes 
a espais naturals protegits. 
La normativa de la Generalitat, que fa poc que ha entrat en vigor, 
obligarà a renovar l’enllumenat dels ajuntaments abans d’acabar el 
2016 i els particulars abans del 2018.

4a edició de la TrobaFira, que reuneix el món 
dels Instal·ladors de Catalunya
La Fira de Cornellà va acollir el passat 21 d’abril la quarta edició 
de la TrobaFira, amb 3.500 m2 d’exposició de fabricats i distri-
buïdors del sector dels instal·ladors, i un complet programa de 
xerrades tècniques.
La TrobaFira apropa els fabricants i distribuïdors a l’instal·lador 
i permet als professionals trobar, a preus i condicions especials 
durant una jornada, productes i serveis que puguin necessitar, 
a la vegada que es fan nous contactes, es coneixen nous fabri-
cants, materials o nous distribuïdors on anar a comprar.

PROFESSIÓ

El que popularment anomenem dron 
és en realitat d’un tipus d’helicòpter 
amb quatre rotors tripulat a distància. 
La popularització d’aquests ginys va 
arrencar gràcies a l’autonomia en el 
vol i l’estabilitat de què disposen i la 
integració de components informàtics 
i software que en faciliten el funciona-
ment. L’increment en la fabricació de 
components, a més, n’ha abaratit els 
costos. 

La possibilitat de situar-hi càmeres di-
gitals de fotografia, termogràfiques o 
de vídeo i de poder controlar aquestes 
imatges en temps real va obrir un ven-
tall de possibilitats en el seu ús, sobre-
tot pel que fa a aplicacions industrials.

A les comarques gironines hi ha dife-
rents empreses que ofereixen serveis 
associats a l’ús de drons, la majoria 
vinculades a l’obtenció d’imatges aè-
ries. 

També des de l’any passat el Parc 
Científic de la UdG acull un laborato-
ri de drons per impulsar la recerca i la 
formació en aquest sector. L’objectiu 
d’aquest centre de recerca i formació 
és disposar d’un espai on conflueixi 
tota l’experiència pública i privada en 

el desenvolupament i recerca aplicada 
en aquest àmbit.

El sector dels drons és un sector en 
plena efervescència i que preveu un in-
crement d’ocupació de 10.000 pilots, i 
una facturació equivalent al 10% del 
sector aeronàutic. 

Els sectors on es poden desenvolupar 
projectes que aprofitin les prestacions 
de la tecnologia dels drons són: 

> Industrial: inspecció de torres 
d’alta i mitjana tensió, carreteres, 
instal·lacions i infraestructures de 
grans dimensions, etc. 

> Agricultura: teledetecció agrícola 
per determinar el vigor dels cul-
tius, mapa de nitrats, collites se-
lectives, etc. 

> Ramaderia: control de bestiar i zo-
nes de pastura.

> Turisme: seguiments de zones 
d’interès turístic, etc. 

> Geologia: exploració, control 
d’explotacions mineres, recerca, 
vigilància de volcans, etc. 

> Medi ambient: control de la con-
servació i preservació d’espais 
naturals.

> Transport: hi ha empreses que 

ja comencen a utilitzar-lo per al-
transport de petites càrregues 
entre els seus centres. 

> Emergències: accés a zones que 
han quedat aïllades o de difícil pe-
netració, fer-ne l’avaluació i fer-hi 
arribar una primera ajuda d’emer-
gència.

El creixement d’aquest sector ha pro-
vocat l’aparició d’un nou camp d’ex-
pertesa que té implicacions en aspec-
tes legals, tecnològics i de recerca 
que fins ara no s’havien desenvolupat. 
Centres com el de recerca en drons 
de Girona intenten donar resposta a 
aquestes demandes creixents.

El nou sector dels drons i les seves 
aplicacions

PROFESSIÓ

El Parc Científic de la UdG acull un laboratori de drons per impulsar la recerca 
i la formació en aquest sector

Catalunya té una de les xarxes de recàrrega ràpida 
de cotxes elèctrics més densa d’Europa, amb més 
de 600 punts de recàrrega públics
Catalunya disposa de 4.500 cotxes eficients i només durant els pri-
mers dos mesos de 2016 s’han venut gairebé 500 unitats de vehi-
cles elèctrics. La xarxa de recàrrega ràpida i semiràpida és de les 
més denses d’Europa, i compta amb més de 600 punts de recàrre-
ga públics. D’aquests, 42 són punts de recàrrega ràpida (menys de 
30 minuts), i 17 són punts de recàrrega de gas natural.
Alguns dels avantatges econòmics dels cotxes eficients són la gra-
tuïtat de l’impost de matriculació, la reducció de fins al 75% de 
l’impost de circulació i la gratuïtat de determinades zones blaves i 
dels peatges de les autopistes de la Generalitat.
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ENTRETENIMENTS

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

Busca les 7 diferències

Sudoku

6

1

5

8

8

6

43
9

4

6

3

8

9
6

5

7

8

6
1

2

Sopa de lletres

Joc de lògica

BACTERI

AIGUES

MALALTIA

PNEUMONIA

DISPERSIO

ACUMULACIO

RECIRCULACIO

AEROSOL

Busca en aquesta sopa de lletres les següents paraules:

L’equip d’instal·ladors

En un equip de instal·ladors tots menys dos poden fer instal·lacions de gas, tots menys dos poden fer instal·lacions 
elèctriques, i tots menys dos poden fer instal·lacions d’aigua. Quants instal·ladors hi ha a l’equip?

9 6 7
1 3 8 4 2

1
6

9 4 7
392

6 2
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 B C Y N A C U M U L A C I O M

 Z S Y I Q T E C G B C H R F L

 L Z G T Q N V P S H J N C X L

 K X V Y W T W Z F P W F U I L
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 P Z G H N Ñ Q I R E T C A B K
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 X E B E B V O I S R E P 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 · Narcís Cat

Tresorer · Octavi Gratacós

Secretari · Jordi Vila

VOCALS DE COMARQUES

Gironès · Santi Crous

Pla de l’Estany · Antoni Estañol

La Selva · Joan Casalprim

Garrotxa · Bartomeu Puig

Ripollès · Jordi Carbonell

Cerdanya ·Albert Vilella

Alt Empordà · Xavier Ballesta

Baix Empordà · Joan López 

VOCALS

Jordi Serra (Girona)

Joan Estela (Girona)

Albert Serrano (Begur)

Enric Bigas (Girona)

Joaquim Triola (Llambilles)

Jaume Vila (Girona)

Xavier Comas (Pont de Molins)

Robert Soro (Girona)

Xavier Suros (Cassà de la Selva)

Francesc Coll (Girona)

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%




