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El passat mes de gener l’índex interanual del consum va pujar un 3%. Qualsevol 
erudit, en veure aquesta xifra, deurà pensar que per fi hem assolit el nivell de 
consum que tant hem desitjat durant aquests últims anys. Que ja tornem a tenir una 
societat de confort i benestar amb un elevat índex de nivell de vida.

Però, en realitat, res més lluny d’això. Resulta que l’IPC ha pujat perquè el preu 
de les energètiques i sobretot de l’electricitat s’ha disparat a l’alça a mesura que 
el termòmetre es disparava a la baixa. Inaudit! Quant més gastem, més car surt el 
quilowatt. Es pot entendre això?

Bé. Ja hi una màxima que circula dins l’àmbit energètic, que diu que si t’expliquen 
d’on surt el preu del quilowatt elèctric i ho entens, és que t’ho han explicat malament.

I en realitat ja és una mica així. És bastant incomprensible quan veus que paguem 
el quilowatt d’eòlic a preu de gas. Quan veus que fan entrar energia generada amb 
carbó, que el carbó està subvencionat i que en el preu del quilowatt a sobre ens 
cobren la subvenció del carbó. En el preu del quilowatt que arriba al consumidor hi 
ha una vintena de càrrecs, de complements, impostos i impostos sobre impostos. 
Un galimaties total.

Però jo sé una manera més senzilla d’explicar la impunitat que tenen les empreses 
energètiques a l’hora de posar preus. Només heu de mirar la següent llista: José 
Maria Aznar està a Endesa; Felipe González, a Gas Natural; Ángel Acebes, a 
Iberdrola; Josep Borrell, a Abengoa; Pío Cabanillas, a Acciona; Elena Salgado, a 
Endesa. I últimament a Arseni Fernandez de Mera, exdirector de la Guàrdia Civil, 
l’han endollat a Red Eléctrica Española. I així molts altres.

Per tant, és comprensible que quan estan a la poltrona intentin beneficiar les 
empreses que després els acolliran. I el poble? El poble, ja ho deia La Trinca fa 
anys, i mai deixa de ser veritat.

O sigui que us recomano un gran somriure d’alegria i felicitat per haver assolit altra 
vegada els alts nivells de benestar que marca l’índex.

Ernest Roglans
President del Gremi

EDITORIAL

El comprensible
preu del quilowatt
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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.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.

www.supplaid.com | Tel. 972 01 01 15
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El Gremi acull una jornada de PIMEC 
sobre el relleu generacional a l’empresa

La seu del Gremi d’Instal·ladors va 
acollir el passat 28 de febrer la jor-
nada de PIMEC Girona en què es 
va presentar Relleupime, un pro-
grama que té com a objectiu pre-
parar l’empresa per a la successió 
en el relleu generacional.

Relleupime és un programa pensat 
per ordenar de forma objectiva la 
successió generacional de l’em-
presa. Més del 80% de les empre-
ses de la província de Girona són 
familiars i l’experiència demostra 
com aquesta vinculació de la famí-

lia a la propietat genera tant bene-
ficis com dificultats.

A la jornada, després de la ben-
vinguda d’Ernest Roglans, com 
a president del Gremi, i de Joan 
Barfull, com a secretari territorial 
de PIMEC Girona, hi va intervenir 
Gregorio Andreu, consultor del De-
partament de Consultoria Estratè-
gica i Finançament de PIMEC, que 
va fer la presentació del programa.

El programa consisteix a analitzar 
la situació financera de l’empresa, 
la incorporació de nous membres, 
l’equilibri en l’organització, la re-
tribució justa dels membres de la 
família i com afrontar el deute i la 
transició ordenada de la família 
dins de l’empresa.

El Gremi fa una aposta renovada 
per la comunicació com a eina per 
apropar els serveis, la formació i les 
assessories als seus agremiats. En 
aquesta aposta la comunicació di-
gital hi té un paper destacat. Dos 
nous butlletins electrònics, un per a 
les circulars i un altre per a la forma-
ció, així com els perfils a les xarxes 
socials, l’ús de bases de dades, o 
la possibilitat d’utilitzar videoconfe-
rència en algunes sessions en línia, 
serviran per arribar amb major faci-
litat als agremiats o a altres possi-

bles usuaris. Aquestes noves eines 
de comunicació se sumen a les ja 
existents, 
que tam-
bé es vo-
len poten-
ciar, com la 
pàgina web, 
que cada vega-
da incorpora més 
utilitats, o la revista 
“L’instal·lador”.

Novetats en 
comunicació al Gremi
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LA COMPANYIA
DELS INSTAL·LADORS
Feníe Energía comercialitza electricitat, gas y serveis d’estalvi 
energètic. Els nostres agents atenen de manera personalitzada 
als nostres clients i aconsegueixen que confiïn en el seu 
assessorament  i estalviïn en el consum i.

Si ets instal·lador i vols unir-te a la xarxa més gran d’experts 
energètics aquesta és la teva companyia.

www.fenieenergia.es

Electricitat Il·luminació Mobilitat AutoconsumGas

Veuràs l’energia d’una altra manera
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Nous convenis 
amb empreses col·laboradores del Gremi
Darrerament s’han signat quatre nous convenis amb empreses que col·laboraran amb el 
Gremi i que ofereixen productes i serveis adreçats als col·lectiu d’agremiats.

Atlantic Ibèrica (Thermor) és la filial 
de Groupe-Atlantic per a Espanya i Portugal. Compta 
amb un equip de més de 60 persones que treballa en 
tota la geografia de la península. La seu de la filial es 
troba a Castelldefels (Barcelona) i porta més de 20 anys 
de presència i experiència en el mercat espanyol.

La seva marca Thermor és fabricant de termos elèctrics 
domèstics i de grans capacitats, interacumuladors, 
energia solar i aerotèrmia.

Atlantic Ibèrica (Thermor)
Pol. Ind. Camí Ral. C/ Molinot, 59-61. 
08860 Castelldefels
 902 454 511
 ygnis.es@groupe-atlantic.com
 www.thermor.es

CIS Informàtica i Sistemes, SLU
Ctra. de Taialà, 88, bxs. 17007 Girona 985 081 874
 972 228 943 
 cis@cisinformatica.cat
 www.cisinformatica.cat

Roger Vives, tècnic comercial Zona Catalunya Nord i 
Andorra i Ernest Roglans, president del Gremi

Pere Pont, administrador de CIS Informàtica i 
Sistemes SLU i Ernest Roglans, president del Gremi

GREMI

CIS Informàtica i Sistemes, SLU 
disposa d’un equip experimentat amb vocació de servei, 
amb més de 15 anys d’experiència en el sector de la 
informàtica. Des de fa anys ofereix tant al Gremi com 
als seus clients tot el servei i assessorament informàtic 
que necessiten i molt concretament sobre equips 
informàtics, serveis al núvol, telefonia IP fixa i mòbil, 
resolució de problemes en programes o aplicacions, 
xarxes, sistemes d’impressió i perifèrics en general.
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InfoCat i Consulting, S.L és una empre-
sa creada l’any 2002, formada per treballadors que acumu-
len més de 30 anys d’experiència en el sector dels serveis 
informàtics. Els seus professionals assessoren i presten 
serveis en les àrees de sistemes, comunicacions, segure-
tat i desenvolupament de programari (software). InfoCat i 
Consulting, SL ofereix una consultoria per al Gremi sobre 
programari a mida i solucions adaptades a les necessitats 
de cada empresa.

InfoCat i Consulting, S.L
Carrer de Salt, 19 D. 17005 – Girona 

972 414 119 
 info@infocat.consulting
 infocat.consulting

Joan Garcia, administrador d’InfoCat i Consulting, SL 
i Ernest Roglans, president del Gremi

GREMI

Supplaid Subministrament Assistit, S.L
Carrer de Bescanó, 7-9, 17007 Girona
 972 010 115
 info@supplaid.com
 www.supplaid.com

Josep Lloveras, delegat a Girona de Supplaid i 
Ernest Roglans, president del Gremi

Supplaid Subministrament 
Assistit, S.L disposa d’un nou establiment a 
la ciutat de Girona des d’on distribueix les primeres 
marques en gas, aigua, renovables, calefacció, 
climatització i reg.
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Enguany s’ha publicat el Reial decret 
115/2017, sobre comercialització i ma-
nipulació de gasos fluorats, que ja està 
en vigor. En l’article 9 es fa referència al 
fet que els aparells o equips precarre-
gats de refrigeració, aire condicionat i 
bombes de calor que no estiguin 
hermèticament segellats 
i que estiguin carre-
gats amb gasos fluorats, 
només es podran vendre 
a l’usuari final quan s’aportin 
proves que la instal·lació serà 
realitzada per una empresa habi-
litada.

En aplicació d’aquesta normativa el co-
mercialitzador de l’aparell haurà d’infor-
mar el comprador d’aquesta obligació 
legal a través d’un document que signa-
ran ambdós. A més, el venedor també 
haurà d’entregar al comprador un docu-
ment sobre les dades de la instal·lació 
i de l’empresa habilitada que se n’ha 
ocupat. El comprador tindrà el termini 
màxim d’un any per retornar-lo al ve-
nedor amb totes les dades omplertes.

Per aquest motiu, el Gremi està ini-
ciant una campanya informativa als co-
merços de les comarques gironines en 
què se’ls informa d’aquesta obligatorie-
tat i a la vegada se’ls facilita un manual 
sobre el funcionament del cercador del 
Gremi, que permet als clients finals tro-
bar empreses instal·ladores habilitades.

Campanya del Gremi per informar de 
l’obligatorietat d’instal·lar els aparells 
de refrigeració per part d’empreses 
habilitades

GREMIGREMI
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50 anys assessorant a l’instal·lador

Alarmes 
Detecció d’incendis  

Circuit tancat de televisió 
Control d’accessos 
Cables
Assessorament i distribució de material per a l’instal·lador
Suport en el muntatge de material
Realització de “Posades en marxa”

  moc.agerbafanalp.www

Sistemes de Seguretat



“La formació continuada és 
de vital importància 
per als instal·ladors”

Quina evolució ha fet el sector 
en els vint-i-cinc anys que fa 
que porteu l’assessoria tècnica 
del Gremi? Vint-i-cinc anys en un 
sector com el nostre donen per a 
molts canvis. Des de l’any 1992, 
en què vaig iniciar la meva etapa 
d’assessor, la tècnica i també la 
tecnologia han estat en constant 
evolució. Noves reglamentacions, 
nous procediments administratius 
i sobretot l’aparició del nou Codi 
Tècnic de l’Edificació, llargament 
esperat, han fet que en un breu 
període de temps s’hagin produït 
grans canvis. A tall d’anècdota po-
dria dir que l’any 2002 va aparèixer 
el nou Reglament de Baixa Tensió 
que substituïa el de 1973!

Evidentment la situació ha fet que 
les consultes s’hagin incrementat 
notablement. Tot i que el Gremi ha 
anat fent sessions informatives i 
divulgatives dels canvis que s’ana-
ven produint, el dia a dia de molts 
instal·ladors no els permetia dedi-
car-hi massa temps. Els canvis ad-
ministratius han estat sempre l’es-
pasa de Dàmocles que ha quedat 
suspesa sobre de grans professio-
nals tècnics però no administratius.

Quines han estat les consultes 
més habituals en aquest temps?
Hi ha hagut una mica de tot. A me-
sura que la reglamentació anava 

variant les consultes versaven so-
bre la nova situació. L’aparició del 
Nou Reglament de Productes Pe-
trolífers va ser el punt àlgid en quan 
a les consultes. Tot i que després la 
pràctica va demostrar que moltes 
de les exigències de la norma no 
arribarien a bon port.

La consolidació d’Internet com eina 
de consulta ha fet variar molt la si-
tuació pel que fa al ritme de les con-
sultes. A més amb la consolidació 
de la telefonia mòbil, moltes d’elles 
han estat de resposta més senzilla, 
per allò de que val més una imatge 
que mil paraules.

Com a formador en el Gremi, 
quina importància creieu que 
aquesta activitat té per als instal-
ladors? Participo en la formació de 
baixa tensió, gas, prevenció de la 
legionel·la i riscos laborals, entre 
d’altres, de caràcter més mono-
gràfic. La formació continuada és 
de vital importància per als ins-
tal·ladors, i, de fet, per a qualsevol 
professional. La normativa, la tec-
nologia, els materials, els sistemes 
de comunicació... tot va canviant i 
a més amb força rapidesa. Sense 
una formació que ens actualitzi no 
podem competir. L’àrea de Forma-
ció del Gremi programa cursos en 
tots el àmbits i si cal també ho fa 
“a la carta” .

Vàreu participar en l’edificació de 
la nova seu del Gremi. Creieu que 
ha permès afrontar els reptes 
plantejats? La primera necessitat 
que tenia el Gremi era de manca 
d’espai, ja que en l’antiga seu de 
Caterina Albert no s’hi cabia. I és 
indiscutible que aquest repte s’ha 
assolit. El projecte de la nova seu 
del Gremi el vaig realitzar seguint en 
tot moment les directrius de la Jun-
ta Directiva, presidida aleshores per 
Pere Rodríguez. Em van recalcar 
que l’obra s’havia de dotar de les 
darreres novetats tecnològiques, 
econòmicament possibles, i així el 
vaig fer.

La sala d’actes, objecte d’una se-
gona fase per qüestions pressu-
postàries, també es va dotar dels 
darrers avenços de la tècnica i 
la comunicació, i en el seu inici, i 
probablement encara ara, va ser 
capdavantera en el seu gènere. La 
resposta, doncs, a la pregunta, és 
un gran SÍ amb majúscules.

Carles Pastor i de Labraña
enginyer industrial i assessor 

tècnic del Gremi

Entrevista a Carles Pastor i de Labraña, en-
ginyer industrial i assessor tècnic del Gremi 
des de 1992

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

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

ASSESSORS  dʼAssegurances
del Gremi dʼInstal·ladors de Girona


























REALE ACCIDENTS INDIVIDUAL
PROTEGIM
EL MÉS IMPORTANT PER
A NOSALTRES: TU

Innstalia de Tossa de Mar, nova empresa 
acreditada amb la Q de Qualitat
L’empresa instal·ladora Innstalia 
(Pere Alvárez Conde), de Tossa de 
Mar, ha rebut la certificació “Q de 
Qualitat” que el Gremi concedeix en 
reconeixement de la professionalitat 
dels serveis prestats.

L’empresa tossenca dedicada al 
sector de la instal·lació especialitza-
da en aigua, electricitat, calefacció, 
climatització, gas i productes petro-
lífers, és també agent de Fenie Ener-
gia, i comercialitza electricitat i gas.

La “Q de qualitat” es concedeix a 
les empreses agremiades que com-
pleixen una sèrie de requisits, que 
tenen a veure amb el respecte a la 

normativa vigent, les bones pràcti-
ques i la cobertura de riscos de l’ac-
tivitat realitzada, entre altres, que el 
Gremi s’ocupa de validar.

En el cercador del Gremi s’identifi-
quen les empreses que disposen del 

certificat de qualitat. Les empreses 
agremiades que han obtingut aquest 
certificat poden utilitzar-lo en les se-
ves factures, albarans, pressupos-
tos, web, etc.

GREMI



Tel. 902 89 80 00
www.baxi.es/profesional
informacion@baxi.es
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BIENVENIDO AL SOFTWARE
DE CÁLCULO DE LA ErP

CONFIGURADOR ErP

LAS MEJORES SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN
PARA LA NUEVA NORMATIVA:
Desde BAXI te ofrecemos una amplia gama de productos
conformes a la ErP: calderas de condensación de gas 
y gasóleo, bombas de calor, aire acondicionado y 
sistemas solares.

Si eres profesional, solicita la etiqueta ErP
de forma fácil y rápida en el configurador 
ErP online de BAXI: www.baxi.es/profesional



* Promoción válida para Platinum Compact ECO y Platinum Alux para compras realizadas a partir 
del 1 de febrero de 2017. Disponible en distribuidores adheridos a esta promoción. El importe del 
premio se cargará en tu tarjeta VISA del Club Baxi Fidelity al validar la factura correspondiente.
Consulta condiciones en www.baxifidelity.es

baxifidelity.es

Termostato TXM Platinum Compact
Platinum Alux 

ENCIENDE
EL MODO CUMPLEAÑOS

CON LA PLATINUM COMPACT Y
SUS 100€ DE BONIFICACIÓN*

Para celebrar el 5º aniversario
de la Platinum Compact te regalamos

100€ si compras conjuntamente una
Platinum Compact ECO o Platinum Alux

con un termostato Wi-Fi TXM

Si compras solo una de estas calderas consigue 70€
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210X290_pLATINUM_5_ANIV.pdf   1   31/03/2017   12:11:02
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Fòrum professional
Aquesta secció és un recull de respostes que l’Assessoria Tècnica del Gremi ha donat a 
algunes de les qüestions plantejades al fòrum professional a la web del Gremi.

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

Quan cal fer el registre a la Indústria d‘instal·lacions 
de climatització?

Cal fer la legalització d’aquestes unitats segons la potència 
que s’instal·li:

> Potència instal·lada ≥ 20kW en calor

> Potència instal·lada > 12kW en fred

> Energia solar 

Quin és el procediment per fer un augment de potèn-
cia elèctrica en instal·lacions de memòria tècnica de 
disseny (no projecte)?

Segons la “Nota aclaridora” de la Generalitat de Catalu-
nya existeixen tres casos possibles per fer un augment 
de potència. Segons el cas en què es trobi necessitarà:

> Cap document: Potència resultant ≤ Potència màxima 
admissible

> CIE: Potència resultant > Potència màxima admissible

> BRIE: Potència resultant ≤ 1.5 x càrrega mínima regu-
lada, fins a 20 kW.

 Si és una instal·lació en què no hi ha càrrega mínima 
regulada, no es pot fer BRIE.

Cal posar protecció contra sobretensions en una 
nova centralització de comptadors?

Segons el darrer Vademècum d’Endesa, sí. 

Quin és el certificat necessari per a fer revisions o 
inspeccions en instal·lacions de gas d’habitatges 
que funcionen amb bombones de GLP?

El certificat de revisió/inspecció necessari per a aquest 
tipus d’instal·lacions és el mateix que per a instal·lacions 
de gas natural canalitzat. És l’“Informe d’anomalies i cer-
tificat d’inspecció periòdica” (Instal·lacions receptores 
ITC-ICG 07). 

Quina documentació és necessària per fer una dis-
minució de potència elèctrica?

Segons la “Nota aclaridora” de la Generalitat de Catalunya 
només cal aportar el certificat elèctric en cas que aquesta 
disminució de potència exigeixi fer modificacions en la ins-

tal·lació. Per tant, NO cal aportar cap tipus de justificació 
de les condicions reglamentàries (certificat elèctric), sem-
pre que no es modifiqui la instal·lació.

Què és un certificat de distàncies?

El certificat de distàncies és un document que pot dema-
nar la companyia als sol·licitants de provisionals d’obres. 
És emès pel tècnic competent director d’obra, que certi-
fica que, abans de l’inici de l’obra, es compliran les dis-
tàncies reglamentàries i que aquestes no afectaran cap 
línia elèctrica aèria.

Es pot passar de monofàsic a trifàsic amb un BRIE?

NO, passar de monofàsic a trifàsic es considera una mo-
dificació d’importància de la instal·lació i per tant cal fer 
un CIE, “Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió”.
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La Diada de 
l’Instal·lador
Es va concedir el Pin d’Or a Eduard Molas de Camprodon

El passat 11 de febrer el Gremi va 
celebrar una nova Diada de l’Instal-
lador. En la tercera edició d’aquest 
esdeveniment es va homenatjar els 
agremiats que es van jubilar durant el 
2016, que van ser Jaume Caralt Tur-
ró, de Girona; Jesús Alfonso Buch, 
de Figueres; Joaquim Turon Fullà, de 
Santa Coloma de Farners; Jordi Bat-
lle Estales, de Figueres; Josep Corral 
Prat, de Puigcerdà; Josep M. Figue-
ras Planellas, d’Ullà; Josep Padrés 
Planas, de Porqueres; Pere Riembau 

Rué, de Pals, i Ramon Crous Vilà, de 
Santa Coloma de Farners. Tots ells 
van rebre una placa commemorativa.

En el mateix acte es va fer lliurament 
del Pin d’Or, que va rebre Eduard 
Molas, de Calefaccions Molas de 
Camprodon, pels 100 anys d’activi-
tat en el sector. El Pin d’Or es con-
cedeix a empreses o instal·ladors 
que amb el temps han destacat en el 
seu àmbit. En anys anteriors aquesta 
distinció havia recaigut en Francesc 

Nogués i Pere Rodríguez, com a ex-
presidents del Gremi, i Instal·lacions 
Burgas, de Figueres, i Instal·lacions 
Cat, d’Hostalric.

L’acte va arrancar amb la rebuda 
dels agremiats jubilats i la resta de 
convidats, i va seguir amb la visita 
a les instal·lacions del Gremi, l’acte 
d’entrega de plaques i del Pin d’Or, i 
l’aperitiu final.

Els agremiats jubilats el darrer any, protagonistes 
d’una nova Diada de l’Instal·lador
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La Diada de l’Instal·lador 
homenatja els agremiats jubilats durant el 2016

Jesús Afonso Buch,
instal·lador autònom de Figueres

Josep Corral Prat, de l’empresa Corral 
Fontaneria i Calefacció SC de Puigcerdà

Pere Riembau Rué,
instal·lador autònom de Pals

Joaquim Turon Fullà, instal·lador autònom 
de Santa Coloma de Farners

Josep Maria Figueras Planellas, de 
l’empresa JM Figueras SCP d’Ullà

Ramon Crous Vilà, de l’empresa Imagec SL 
de Santa Coloma de Farners

Jordi Batlle Estales,
instal·lador autònom de Figueres

Josep Padrés Planas,
de l’empresa Insipa SL de Porqueres

Jaume Caralt Turró,
instal·lador autònom de Girona
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Eduard Molas, de l’empresa calefaccions 
Molas de Camprodon, Pin d’Or del Gremi
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Bon dia i benvinguts a casa vostra. Per-
què el Gremi és i serà sempre vostre. 
Aquí heu tramitat tota mena de docu-
ments, heu demanat consells, heu as-
sistit a presentacions i informacions i 
segurament heu vingut a fer-hi algun 
curs. I és que per això estem. Per servir 
els instal·ladors i fer la nostra professió 
una mica més fàcil.

Avui, amb la Diada de l’Instal·lador, 
podem ensenyar als nostres familiars i 
amics les oficines, les aules i els tallers 
que en moltes ocasions ens han aco-
llit. És un dia que podeu aprofitar per 
trobar-vos amb vells coneguts o com-
panys de feina amb qui feia temps que 
no coincidíeu, i reviure moments i expe-
riències passades, que de ben segur en 
teniu moltes.

Ara és quan us toca oblidar-vos de la 
caixa d’eines, de les factures, dels sous 
i tots aquests maldecaps, i canviar les 
vostres oficines i tallers per boscos 
amb espàrrecs i bolets o, si és el cas, 
per parcs infantils amb els vostres nets. 
Sobretot això. Dediqueu el temps que 
no heu tingut fins ara a la vostra famí-
lia, que de ben segur que en més d’una 
ocasió l’heu deixat en segon pla.

Des del Gremi us desitgem que aques-
ta nova etapa de la vida que ara empre-
neu, l’agafeu amb el mateix optimisme 
i la mateixa il·lusió que un dia, ja llunyà, 
vàreu agafar les alicates i el tornavís.

Nosaltres us volem agrair la vostra con-
tribució a fer una associació més activa, 
més forta i més gran, amb el lliurament 
d’una placa commemorativa de tots 
aquests anys de dedicació i entrega a 
la feina, a la professió i a l’associació. 

També aprofitem la Diada per honorar 
amb el Pin d’Or les empreses o ins-
tal·ladors que amb el temps han des-
tacat dins el nostre àmbit. En anys 
anteriors, el Pin ha recaigut en els 
expresidents del Gremi Sr. Francesc 
Nogués i Sr. Pere Rodriguez. També 
a Instal·lacions Burgas de Figueres, 
quan va celebrar el seu 75è aniversa-
ri i va editar un llibre commemoratiu. 
En l‘última edició, el vàrem concedir a 
Instal·lacions Cat d’Hostalric, per ser 
l’empresa més antiga del nostre ram a 
la província de Girona i segurament de 
Catalunya.

Aquest any la Junta Directiva ha volgut 
honorar amb aquest distintiu la també 

dilatada vida i experiència d’una em-

presa que ha estat durant 100 anys al 

peu del canó.

Tant mèrit té el seu fundador com els 

que l’han continuat, i per això volem 

fer entrega del Pin d’Or al representant 

d’aquesta llarga aventura, Sr. Eduard 
Molas, de l’empresa Calefaccions 
Molas, de Camprodon.

Junt amb el guardó, va la més sincera 

felicitació i el reconeixement, en nom 

meu, de la Junta i de tots els que for-

mem part d’aquesta professió, amb els 

ànims i el desitjos per continuar enda-

vant molts anys més.

I els que sereu honorats amb el lliura-

ment de la placa commemorativa amb 

motiu 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 
2017
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FORMACIÓ

El Reciclatge, l’aprenentatge continuat

Autòmats programables. Específic

Com funcionen els autòmats programables i la seva 
programació amb llenguatge de contactes i GRAFCET.

Curs idoni per obtenir els recursos necessaris per poder 
fer ús de la guia GEMMA per automatitzar un procés.

Xarxes informàtiques

Instal·lar, triar i manipular cable estructurat de manera 
que la instal·lació tingui garanties de funcionament en 
tecnologia Gigabit. Entendre les xarxes Wifi, diferents 
velocitats, interferències, seguretat, etc.

Conèixer el funcionament de les xarxes TCP/IP per 
determinar les diferents funcions dels elements de 
xarxa habituals en una xarxa d’empresa o en una xarxa 
domèstica, amb accés a Internet: Modem ADSL, Router, 
punt d’accés Wifi, concentradors, Switch, etc. Configurar 
els aparells anteriors per tal que desenvolupin una funció 
profitosa a la xarxa: ampliació de cobertures Wifi, ràdio-
enllaç, etc.

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

Carnet d’Instal·lador - Mantenidor d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (ITE)

“Felicitem als alumnes que s’han presentat a l’examen de la 
Generalitat de Catalunya pels bons resultats obtinguts”

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

Inclou el Certificat Personal per a la manipulació 
d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega de 
refrigerant inferior a 3kg de GF. 
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La principal normativa d’aplicació: el RD 
900/2015 i el RD 1699/2011. Com afecta 
a instal·lacions ja existents i pendents 
de legalitzar com a les possibles noves 
instal·lacions?

Quin és el procediment de legalització 
amb els òrgans competents?, com 
adaptar i legalitzar les instal·lacions de 
generació d’energia per consum propi?, 
quins són els tràmits corresponents?, 
quines gestions s’han de realitzar amb 
les empreses distribuïdores d’energia 
elèctrica?

Exemples pràctics de càlcul i disseny 
d’aquest tipus d’instal·lacions.

Cursos monogràfics, l’especialització

Monogràfic de Gas: descripció de la Norma UNE 60.670: 2014. Modificacions i correcta aplicació

Tres edicions organitzades per donar a conèixer els canvis més rellevants que s’han dut a terme amb la nova norma i realitzar 
una visió general d’aquesta per a l’execució correcta de les instal·lacions de gas.

El certificat per posar en funcionament 
una instal·lació: certificat ITE

El certificat de manteniment per aquelles 
instal·lacions que ho necessiten

Els elements d’etiquetatge quan es 
realitzen les operacions de manteniment, 
inspeccions periòdiques…

Aprendre a elaborar Certificats ITE

Aplicació del nou Reial Decret d’Autoconsum

3 edicions

FORMACIÓ
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www.jung.de/es

La formació pràctica. Molt bona acollida!

Instal·lació d’equips de climatització. 
Nivell inicial

Calderes murals: Reparació i 
manteniment. Primera part

Cremadors de gasoil i gas

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

Grups Electrògens: instal·lació i lloguer 
Objectiu assolit: obtenció dels coneixements sobre els 
detalls tècnics dels grups electrògens i la seva instal·lació, 
així com de la informació dels serveis de lloguer per als 
casos de necessitats puntuals que els hi puguin sorgir.

www.morillo.es

FORMACIÓ
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FORMACIÓ

Per a l’obtenció de carnets i acreditacions de les competències professionals
Manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats PF1. Consultar dates

Manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats PF1 i prova teòrico-
pràctica PF2. Consultar dates

Instal·lador elèctric en baixa tensió. Categoria especialista. 21/09/2017

Carnet d’Instal·lador - Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE). 08/11/2017

Instal·lador de GAS IG categoria A (IGA). Consultar dates

Instal·lador de GAS IG categoria B (IGB). 10/05/2017

Instal·lador de GAS IG categoria C (IGC). Consultar dates

Pràctics
Cremadors de gas i gasoil. Consultar dates

Iniciació a la refrigeració. 17/10/2017

Reparacions d’aire condicionat. Consultar dates

Calderes murals: reparació i manteniment · Consultar dates

Bàsic d’aire condicionat. 24/04/2017

Electricitat bàsica. Consultar dates

Oficials
Curs oficial de Prevenció de la Legionel·losi. 02/10/2017

Actualització del curs oficial de prevenció de la Legionel·losi. 23/05/2017

Soldador de polietilè tipus C. Consultar dates

Planifica ara la teva propera formació
És important seguir la programació actualitzada de cursos, dates i horaris 
a www.elgremi.cat, als perfils de les xarxes socials del Gremi o bé a 
través del codi QR
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FORMACIÓ

Reciclatge
Impresos de baixa tensió. Confecció memòries elèctriques i esquemes unifilars. Programa Excel. Consultar dates

Control de sistemes de climatització en calor amb el sistema especialitzat KNK. Consultar dates

Autòmats programables. Específic. Consultar dates

Xarxes informàtiques. 04/05/2017

Els Monogràfics
5ena edició. Monogràfic de Gas: Descripció de la Norma UNE 60.670:2014. Modificacions i correcta aplicació – 
23/05/2017, inscripció online! 

Il·luminació LED. Prestacions i nou reglament de contaminació lumínica. Consultar dates, inscripció online!

Aprendre a elaborar Certificats ITE. Consultar dates, inscripció online!

Aplicació del nou Reial Decret d’Autoconsum. Consultar dates, inscripció online!

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

Informàtica, maneig d’Excel i pàgines web
Dissenya les instal·lacions en 3D - Programa Sketchup. Consultar dates

Curs Excel nivell inicial. Consultar dates

Curs Excel nivell mitjà. Consultar dates

Curs Excel nivell avançat. Consultar dates

Curs Wordpress per a la programació de pàgines web! Consultar dates

Tens dubtes i/o peticions?
972 41 26 15 / 
formacio@elgremi.cat

“

”
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Prou
calor!
Ara sí que no hi ha cap dubte: fa molta calor! I l’estiu tot just comença! 
Així que decideix-te a instal·lar un equip d’aire condicionat adaptat a les 
teves necessitats i segur que estaràs com mai! ENCARA HI ETS A TEMPS!

A Supplaid oferim solucions integrals als instal·ladors professionals des 
de fa més de 46 anys. Els nostres tècnics estan a la disposició del 
professional per ajudar-lo a trobar la millor solució pel seu client.

CLIMATITZACIÓ

MARQUES
PRIMERES

Nº1

d’experiència
46 anys

Des de
1971

C. Bescanó, 7
 17007 GIRONA

T. 972 01 01 15
girona@supplaid.com supplaid.com

Renovació de la inscripció al Registre 
d’Empreses Acreditades (REA)
El Registre d’Empreses Acredita-
des (REA) és un registre públic on 
es poden consultar les empreses 
inscrites. En aquest registre s’hi 
han d’inscriure totes les empreses 
que pretenguin ser contractades o 
subcontractades per realitzar tre-
balls en una obra en construcció.

Només es poden inscriure aquelles 
empreses que tinguin treballadors 
en el Règim General i que treballin 
en obres en construcció. La reno-
vació de la inscripció és cada 3 
anys.

Per tal de poder realitzar aquesta 
renovació és indispensable que 
tots els treballadors de l’empresa 
que entren a obres en construcció, 
així com el propi empresari, tinguin 
la formació preventiva realitzada 
segons el Conveni Col∙lectiu apli-
cable. 

Sempre que es vulgui realitzar la 
renovació del REA es necessitaran 
dos certificats emesos per part del 
servei de prevenció de l’empresa. 
Concretament es tracta del certifi-
cat d’alta al servei de prevenció, i 

Assessors en PRL del Gremi

del certificat global conforme tots 
els treballadors que entrin en una 
obra en construcció i l’empresari 
tenen realitzada la formació pre-
ventiva segons el Conveni Col∙lec-
tiu aplicable.



Breus

Noves ajudes per a la instal·lació de punts de càrre-
ga de vehicles elèctrics
La Generalitat, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha con-
vocat nous ajuts per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega 
per al vehicle elèctric. Una de les categories correspon als punts de 
recàrrega vinculats per a vehicles elèctrics purs, elèctrics endollables 
i per a vehicles d’autonomia estesa. Hi podran optar famílies, corpo-
racions locals i fundacions i entitats sense ànim de lucre, i els ajuts 
ascendiran fins al 75% del cost de la infraestructura, amb un màxim 
de 1.000 euros per punt vinculat i de 2.500 euros en el cas que es faci 
una preinstal·lació per a futurs punts en un aparcament comunitari.

ECOTIC llança ‘Punto Limpio’ 
en versió app i web, amb més 
de 1.700 punts de lliurament de 
residus electrònics
Mitjançant geolocalització, ‘Punt Limpio’ 
mostra de forma automàtica els punts de 
lliurament de residus més propers a la ubi-
cació de l’usuari. Disposa d’un complet i 
senzill cercador per poder consultar els més 
de 1.700 punts distribuïts en totes les co-
munitats autònomes. A més, posa a dispo-
sició dels usuaris continguts per conèixer en 
major detall què són els residus d’aparells 
elèctrics i electrònics (RAEE) i com es porta 
a terme el reciclatge.

Inauguració de la nova delegació del Grup 
Castel i Reparacions 26 a Blanes
El passat 24 de març es van inaugurar les noves instal·lacions, 
de 700 m2. Podran trobar-nos per a la venda i reparació de 
motors de corrent continu, motors de corrent altern, bombes 
d’aigua, ventilació industrial, bobinatge de motors, quadres 
elèctrics i automatismes, i convertidors de freqüència. La de-
legació està situada a la ctra. de l’Estació, 72, nau 19-20, de 
Blanes.

Saunier Duval rep el Premi Habitatge 2017 pel seu 
lideratge i contribució a l’eficiència i la sostenibi-
litat
Saunier Duval ha estat reconeguda amb el Premi Habitatge 2017 
per la seva destacada trajectòria, lideratge i contribució a l’eficièn-
cia i sostenibilitat en el sector de la climatització. L’acte de lliura-
ment va tenir lloc dins la XIX edició de VIVIENDA 2017.

PROFESSIÓ
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Avui en dia és impensable un món 
sense energia elèctrica, present en 
tots els àmbits de la vida. No obs-
tant això, el corrent elèctric també 
suposa un gran risc per a les perso-
nes i instal·lacions.

La protecció diferencial protegeix 
contra aquest risc mitjançant el tall 
del subministrament elèctric en cas 
de fallada d’aïllament o defecte a 
terra. Però un tall inesperat 
suposa una interrupció de 
la producció i comporta uns 
elevats costos.

Per anticipar-se als trets di-
ferencials no desitjats i amb 
això augmentar la continuïtat 
de servei, és necessària la 
monitorització preventiva del 
corrent diferencial. El moni-
toratge del corrent de fuita 
permet disposar d’informa-
ció anticipada, que facilitarà 
realitzar accions de mante-
niment abans que es produ-
eixi la interrupció del servei. 
Amb això s’aconsegueix, per 
exemple, que la suma de fui-
tes naturals a terra de múlti-
ples consumidors, com són 
les produïdes per filtres EMI, 
ordinadors, variadors, i molts 
altres consumidors, sigui detectada 
amb anterioritat al tret de la protec-
ció diferencial.

Un exemple són les fonts commu-
tades dels ordinadors, que tenen 
una fuita natural de fins a 1,5mA. 
Una protecció diferencial estàndard 
pot disparar, segons norma, al 50% 
del valor per al qual el diferencial 
està configurat; per tant, si el va-

lor configurat per a la protecció de 
persones és de 30mA, la connexió 
de 10 ordinadors (15mA de fuita na-
tural) ja podria produir l’actuació de 
la protecció.

Els moderns dispositius electrònics 
de monitorització de corrent dife-
rencial disposen de prestacions i 
característiques més adequades 
per a les modernes instal·lacions. 

Un exemple d’això és el valor de 
tolerància del valor de tret diferen-
cial, que es situa en un màxim del 
20% (diferencial tipus A) davant del 
50% dels diferencials estàndard. 
Això vol dir que el valor de tret en 
un diferencial amb valor nominal 
de 30mA és com a mínim de 24mA 
(9mA major que el diferencial es-
tàndard, que pot arribar a ser de 
15mA), disposant a més d’una in-

dicació permanent del valor real de 
defecte a terra en pantalla.

Els diferencials del tipus B moni-
toritzen tots els corrents que es 
deriven a terra; des de la compo-
nent alterna, en un ampli marge de 
freqüències, fins a la component 
de corrent continu pura, que pot 
produir una saturació en els toro-
ïdals i amb això un bloqueig de la 

protecció diferencial ins-
tal·lada. L’electrònica de 
potència pren un prota-
gonisme cada vegada 
més elevat en les ins-
tal·lacions (equips amb 
rectificadors, fonts d’ali-
mentació commutades, 
variadors...), cosa que fa 
imprescindible l’ús de di-
ferencials del tipus B, que 
monitoritzen tots els cor-
rents diferencials que es 
poden produir i redueixen 
el risc de trets intempes-
tius o inutilització de les 
proteccions.

El monitoratge del cor-
rent de derivació a terra 
ajuda a reduir la interrup-
ció del servei mitjançant 
un manteniment preven-

tiu. Ja no cal triar entre protecció o 
producció.

PROFESSIÓ

Protecció o producció? Per què escollir?

Josep M. Cisa
Enginyer de vendes del Grupo Bender
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D’INTERÈS

El Girona FC torna a tenir opcions 
clares d’ascendir a primera divisió. El 
club ha fet un treball rigorós per ar-
ribar al darrer tram de la temporada 
amb una bona posició per aconseguir 
l’objectiu de pujar de categoria. Totes 
les mirades estan fixades en la segona 
posició que ocupa actualment, ja que 
és la que donaria accés directe a la 
màxima competició. El Club manté la 
prudència per no caure en una eufòria 
que podria ser contraproduent, però 
és obvi que les temporades es plani-
fiquen amb antelació i que cal treballar 
amb la possibilitat que s’aconsegueixi 
l’ascens.

Si el Girona FC l’aconsegueix obtindrà 
nous ingressos per drets televisius i 
per les travesses, cosa que li perme-
tria reforçar-se esportivament. D’altra 
banda, la lliga professional de futbol 
no exigeix fer reformes al camp fins a 
la segona temporada a primera divisió. 
Per tant, el propietari, que és l’Ajunta-
ment, s’estalviaria de fer-hi obres, com 
a mínim a curt termini. Amb indepen-
dència d’això, és possible que es fes-
sin millores als vestuaris i en alguna 
part de les instal·lacions esportives 
que han quedat desfasades amb el 
pas dels anys.

El passat mes de febrer el club ja havia 
exhaurit tots els abonaments pel que 
resta de temporada, més de set mil. 

Molts aficionats han optat per abo-
nar-se ara perquè això els donaria pre-
ferència de cara a la propera tempora-
da. Es preveu que, en cas d’ascens, a 
principi de temporada ja no hi hagués 
la possibilitat d’abonar-se. Malgrat 
això, el Girona FC ha creat la possibi-
litat de fer-se fan del club, opció que 
permetria tenir prioritat en nous abona-
ments, en la compra d’entrades i altres 
promocions i descomptes exclusius.

Més enllà de la dinàmica del club, Gi-
rona tindrà al davant tot un seguit de 
reptes, el més rellevant dels quals és 
aprofitar la presència de l’equip a la 
màxima divisió esportiva per promo-
cionar la ciutat. Així mateix, l’estada a 
Girona tant de jugadors com d’equips 
tècnics i directius (staffs) i d’aficions, 

tindrà un impacte directe en la marca 
de la ciutat que farà que guanyi reco-
neixement i que, per tant, arribin nous 
visitants. Davant d’aquest fet, cal que 
Girona estigui preparada no només per 
acollir els equips rivals sinó també el 
gran nombre de turistes que la visita-
ran. Això pot tenir repercussió tant en 
el terreny de la mobilitat, l’aparcament 
i els accessos a la ciutat i a la zona es-
portiva, com en la neteja i la seguretat, 
especialment quan es declari que pot 
tractar-se de partits de risc.

Són reptes apassionants que de ben 
segur que el club i la ciutat sabran 
afrontar i treure’n el millor rendiment. 
Les properes setmanes seran decisi-
ves per saber si Girona podrà ser una 
ciutat de primera a tots els nivells.

Girona, ciutat de primera?
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ENTRETENIMENTS

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

Busca les 7 diferències

Sudoku Sopa de lletres

Joc de lògica

CORRENT

DERIVACIÓ

DIFERENCIAL

FUITA

PROTECCIÓ

RECTIFICADOR

SATURACIÓ

TOROÏDAL

Busca en aquesta sopa de lletres les següents paraules:

Els caragols

Com disposaríeu 15 caragols en 5 línies de manera que cada línia contingui 4 caragols i només 4 caragols? 

 A W R E C T I F I C A D O R I

 Z F S U G C O R R E N T L P B

 U U G I B Y T F S H U S R B R

 Z G Z Ñ W K I D Y W H Z D R X

 N Z D X A Y U V Y L P R X S C

 M N S A T Ñ H Ñ T A L A S A H

 Y B M F U O Ñ V O D H L X T B

 B W L U O I C A V I R E D U I

 O T J E H Z N C U O W I B R M

 H W A U O N F L Y R C N P A T

 G E F W J O O Y M O K T M C S

 L W H H Y X F U I T A T O I O

 G Ñ S J G E C P E U A T R O C

 E K S P D I F E R E N C I A L

 P S S K X X O I C C E T O R P
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 ASSESSORIA | ASSEGURANCES

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

 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

  hores concertades |  872 590 193

 ASSESSORIA | JURÍDICA

              hores concertades | 872 590 193

 ASSESSORIA | PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)

  hores concertades | 872 590 193

 ASSESSORIA |  INFORMÀTICA DE SOFTWARE  

  hores concertades | 972 213 566

 ASSESSORIA |  INFORMÀTICA DE HARDWARE  

  hores concertades | 972 213 566 

 ASSESSORIA | TÈCNICA

 Carles Pastor hores concertades | 872 590 193

 Teo Pulido hores concertades | 872 590 193

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

ASSESSORIES

EL GREMI ESTÀ ADHERIT A

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 972 224 704 · 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%

JUNTA DIRECTIVA DEL GREMI

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)

RESPONSABLES D’ÀREA

Ernest Roglans, responsable àrea Econòmica

Joan Pujolràs, responsable àrea Revista

Narcís Cat, responsable àrea Electricitat

Joan López, responsable àrea Fontaneria

Joan Estela, responsable àrea Fred Industrial

Albert Serrano, responsable àrea Telecomunicacions

Enric Bigas, responsable àrea Energies Renovables

Joaquim Triola, responsable àrea Gas

Robert Soro, responsable àrea Calefacció



Sense parar, sempre disposada.
Amb la garantia MobiloVan de Mercedes-Benz , vostè i el seu negoci seguiran endavant sense 
aturades gràcies a una cobertura de 24 hores.  Dia i nit, sigui quina sigui l'avaria, comptarà amb 
l'ajuda d'un especialista en poc temps i disposarà d'un vehicle de substitució en el cas que fos 
necessari. Però el millor de tot és que pot gaudir d'aquesta tranquil•litat durant 30 anys. Per a més 
informació, consulti el seu concessionari oficial Mercedes-Benz o visiti www.mercedes-benz.es/ 
furgonetas

* Les xifres no es refereixen a emissions ni a un consum específic de qualsevol vehicle en particular, ni formen part d'una oferta. Només s'especifiquen 
per facilitar la comparació entre diferents tipus de vehicles.

Consum de combustible (l /100km): ciutat: 7,6 / carretera: 5,1 / mixt: 6,1; emissions de C02 (dièsel combinat): 149 g/km.

Ponent, 22.
17469 VILAMALLA.
Tel.: 972 52 52 22.

Ctra. N - II, km. 711.
17458 FORNELLS.
Tel.: 972 47 69 69.

Av. l’ Estació, 51.
17300 BLANES.
Tel.: 972 35 88 00.

Av. Sant Joan les Abadesses, 82. 
17800 OLOT. 
Tel.: 607 36 06 39.

Garatge Plana. Concessionari Ofi cial Mercedes-Benz.
Av. Catalunya, 2.
17253 MONT-RAS.
Tel.: 972 30 78 70.

www.garatgeplana.mercedes-benz.es


