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Ja estem immersos en ple estiu i segons la zona de residència dels clients, uns 
estem en època de vacances com els nostres principals clients, i altres en canvi, en 
plena activitat a causa de les necessitats constants que hi ha gràcies a l’arribada 
dels estiuejants.

El que és cert és que cada dia més, els clients son més exigents per obtenir i gaudir 
de les seves necessitats en qualsevol àmbit de la vida, i per això també en el nostre 
de les instal·lacions. I coneixent els productes i serveis que els podem oferir, ens 
toca donar el millor de nosaltres mateixos.

A part de la formació continuada dels treballadors, sovint lligada a les novetats 
dels nostres proveïdors, hi ha una gran diferència entre les empreses que esperen 
que les coses passin - i de vegades ja no som a temps de canviar, ja que el client 
ha marxat-, i les empreses que s’avancen a les necessitats dels clients per poder 
oferir les novetats tecnològiques del moment.

Ens toca a tots parlar de la creativitat i, quan parlem de creativitat, en un primer 
moment parlem de plantejar coses lògiques i de recollir les dades que tenim al 
nostre voltant. Amb aquestes dades el cervell treballa diferents mecanismes per 
abordar el problema fins arribar a la il·luminació, que vol dir que hem trobat una 
nova fórmula per tractar el problema i/o la solució. Si aquesta solució la portem a 
terme, voldrà dir que estem parlant d’innovació.

És en aquest punt on el nostre Gremi té un major potencial per ajudar-nos a 
conèixer, a través de la formació, de productes i de noves tecnologies la manera 
d’oferir als nostres clients l’eficiència que es mereixen, tant en l’àmbit domèstic 
com industrial.

Espero que aquesta, la vostra casa, sigui lloc de reunions i d’intensos debats per 
tal de millorar entre tots la funcionalitat d’aquest Gremi i alhora de totes les nostres 
empreses.

Joan Pujolràs
Vicepresident del Gremi

EDITORIAL

Creativitat i
innovació
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En quines marques confies?
Empreses col·laboradores del gremi al servei de les empreses instal·ladores 
agremiades
El Gremi d’Instal·ladors us recomana les següents empreses col·laboradores com a fabricants de material i aparells per a les 
vostres instal·lacions. En els propers números d’aquesta revista us informarem de les empreses que ofereixen serveis per 
als instal·ladors i també proveïdors de material que col·laboren amb nosaltres.

 www.simonelectric.com www.repsol.com 

www.baxi.es

www.cilit.com www.kps-soluciones.es

www.bobinadoscastel.com www.jung.de/es

www.vaillant.es

www.saunierduval.es

www.valvulasarco.com

www.solerpalau.eswww.schneider-electric.es www.morillo.es

www.junkers.eswww.testo.es www.gasnaturaldistribucion.com 

www.thermor.es www.bender-es.com/es www.fenieenergia.es
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El Gremi d’Instal·ladors celebra 
aquest any 2017 els 65è aniversa-
ri de la seva creació. L’origen del 
Gremi se situa l’any 1952, malgrat 
que la seva constitució formal es va 
produir l’any 1977, quan va entrar en 
vigor la Llei d’agrupacions.

El 14 de setembre de 1952 es crea-
va a Girona, sota la tutela del Sindi-
cat del Metall, el Grup de Fontaners 
i Similars de Girona, entitat sindical 
número 119, presidida per Ramon 
Imbert.

Durant la dècada dels 70 es van 
començar a organitzar els primers 
cursos de formació. L’èxit del pri-
mer curs sobre instal·lacions de gas, 
ofert per tècnics de Gas Girona i Gas 
Butano, va fer que aquesta iniciativa 
es repetís fora de la ciutat de Girona 
perquè tots els instal·ladors interes-
sats poguessin tenir-hi accés.

L’any 1977 el Gremi va adquirir 
personalitat jurídica pròpia com a 
conseqüència del desmantellament 
de l’organització sindical vertical, i 
es va constituir com a Associació 
d’Empresaris Instal·ladors Electri-
cistes, de Fontaneria, de Saneja-
ment, de Climatització, Combusti-
ble i Similars.

A finals dels setanta es va viure una 
activitat frenètica en l’aspecte as-
sociatiu, amb la creació en l’àmbit 
nacional i estatal d’algunes de les 
organitzacions més representatives 
del sector, com la CEOE o CONAIF, 
a les quals l’Associació de seguida 
es va adherir.

L’any 1977 es va publicar la primera 
circular informativa de l’Associació, 
una iniciativa pionera que es va po-

der tirar endavant gràcies a la col-
laboració econòmica de l’empresa 
Soler & Palau. Amb els anys, les cir-
culars es transformarien en el que 
ara és L’Instal·lador.

El 1982 va ser elegit com a presi-
dent Francesc Nogué i Ogué, que 
va estar al capdavant del Gremi fins 
al 1991, quan Pere Rodríguez va 
prendre el relleu. Durant el mandat 
de Nogué l’activitat del Gremi no va 
parar de diversificar-se, amb la in-
corporació de nous serveis i avan-
tatges per als agremiats. Quan l’any 
1991 Pere Rodríguez va ser elegit 
nou president, una de les seves pri-
meres actuacions va ser modernit-
zar les oficines i informatitzar-les. El 
1996 el Gremi va comprar els des-

El Gremi 
fa 65 anys

patxos del carrer Caterina Albert de 
Girona, i va continuar treballant en 
qüestions tan importants com la llui-
ta contra l’intrusisme, la formació, 
l’assessorament i la informació als 
agremiats.

El 2005 el Gremi inaugurava la seva 
nova seu, situada al polígon indus-
trial de Domeny, un espai ampli i 
funcional, construït per representar 
el que és el Gremi d’Instal·ladors. La 
seu naixia dotada d’espais diàfans, 
aules de formació i tallers, amb el 
Centre de Formació com a pedra 
angular del projecte de modernitza-
ció de la institució. El 2009 s’estre-
nava la sala d’actes. El 2010 Ernest 
Roglans fou nomenat nou president 
del Gremi.

Primera Seu del Gremi, ubicada a Gran Via de Jaume I. Fotografia del arxiu històric de l’ajuntament de girona.

Seus del Gremi

1952 - 1977  | Gran Via de Jaume I
1977 - 1979  | pl. Marquès de Camps, 15, 2n 2a
1979 - 2005  | c. Caterina Albert, 6, entl.
2005 - act.   | c. Cartellà, 8-12

Presidents

1952 - 1958  | Ramon Imbert
1958 - 1982  | Joan Puig
1982 - 1991  | Francesc Nogués
1991 - 2010  | Pere Rodriguez
2010 - act.   | Ernest Roglans

565565556niversari6666Aniversari
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El Gremi celebra la seva Assemblea anual
L’Assemblea General Ordinària del 
Gremi d’Instal·ladors es va celebrar 
el passat dijous dia 1 de juny a la 
sala d’actes de la seu. S’hi va apro-
var les actes de les assemblees de 
l’any 2016, tant l’ordinària com l’ex-
traordinària d’eleccions a la Junta.

A continuació, Ernest Roglans, pre-
sident del Gremi, va explicar l’infor-
me anual, en què va confirmar una 
tendència a la recuperació econòmi-
ca i de retorn a la normalitat, malgrat 
que no s’ha arribat a la situació prè-
via a la crisi. L’informe detallava les 
diferents activitats, visites i actes or-
ganitzats durant l’últim any, així com 
les activitats de formació que s’han 
dut a terme.

Pel que fa als aspectes econòmics, 
es va aprovar tant el tancament 

econòmic de 2016, amb un resultat 
de superàvit -la seva auditoria es 
troba a disposició dels agremiats al 
web del Gremi- com el pressupost 
proposat per a 2017, que suposa un 
increment del 4,4% respecte a l’exer-
cici anterior. Pel que fa a les quotes 
gremials, es va aprovar un increment 

de l’1,6% per al 2017, corresponent 
a l’augment de l’IPC.

Per cloure l’assemblea, va tenir lloc 
un torn obert de paraules, en el qual 
s’hi van tractar, entre altres temes, 
els problemes de les empreses ins-
tal·ladores amb Endesa Distribució.

GREMI
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Jornada sobre gasos refrigerants
El passat dimecres dia 21 de juny 
la Sala d’Actes del Gremi va acollir 
una jornada sobre el present i el fu-
tur dels gasos refrigerants.

La sessió informativa, que va con-
duir Elies Martínez, membre de 
l’Àrea Tècnica d’ACTECIR, l’As-
sociació Catalana de Tècnics en 
Energia, Climatització i Refrigera-
ció, va servir per tractar l’anàlisi 
de la situació actual dels gasos re-
frigerants, les novetats de la nova 
normativa de febrer de 2017 sobre 
gasos fluorats i la manera de tre-
ballar amb els nous gasos refrige-
rants.

El 6 d’abril prop de noranta alumnes 
de secundària van visitar les instal-
lacions del Gremi per conèixer-ne el 
funcionament, els serveis que s’hi 
ofereixen, la borsa de treball i les 
activitats de formació que s’hi duen 
a terme.

Tots els alumnes que hi van parti-
cipar, provinents dels instituts de 
Sant Feliu de Guíxols, Serrallarga de 
Blanes, Abat Oliba de Ripoll, San-
ta Eugènia i Narcís Xifra de Girona, 
Narcís Monturiol de Figueres, Baix 
Empordà de Palafrugell, La Garrotxa 

d’Olot, i Santa Coloma de Farners, 
han finalitzat els cicles formatius de 
grau mitjà i superior en instal·lacions 
elèctriques, instal·lacions frigorífi-
ques i de climatització i instal·laci-
ons de producció de calor.

El vicepresident del Gremi i director 
comercial d’una de les empreses 
més grans de Girona els va parlar 
de les empreses i de l’actitud que 
han de tenir per anar a treballar. Per 
la seva banda, representants del 
Servei Municipal d’Ocupació els 
van informar sobre els programes 

que ofereix l’administració per aju-
dar-los a trobar feina.

Finalment, MARLEX, una empresa 
amb quaranta-set oficines arreu de 
Catalunya, unes deu a les comar-
ques de Girona, va explicar als jo-
ves assistents la col·laboració que 
té acordada amb el Gremi per bus-
car candidats per a les empreses, i 
els van informar sobre com fer un 
currículum i una entrevista de feina.

Alumnes de 
secundària  
visiten les 
instal·lacions 
del Gremi
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VALORS GARANTITS 
Aquesta assegurança no té drets de rescat, reducció i avançament.

Aquesta proposició d'assegurança vincula l'assegurador durant el termini de quinze dies en els termes de l'article 6 de la Llei de contracte 
d'assegurança. Per tant, en cas de ser acceptada durant aquest termini, l'assegurança es contractarà en els termes i condicions contingutsen aquesta 
proposició, sense perjudici de les excepcions que la pòlissa pugui incloure. En tot cas, la cobertura de l'assegurança només serà efectiva des del 
moment de la signatura de la pòlissa i el pagament del primer rebut de prima. En cap cas la cobertura no es retrotraurà la data d'aquesta proposició.

OFERTA ESPECIAL GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
Benvolgut agremiat

Reale t'ofereix les més àmplies cobertures i serveis, a més d'un tracte personalitzat.

Promoció vàlida del 01/06/2017 fins 31/12/2017.

Aquests imports han estat calculats tenint en compte els límits de renovació de les cobertures complementaries 
segons l’edat de l’Assegurat. En tot cas cas, aquests valors són una estimació ja que qualsevol canvi en la pòlissa 
(garanties, capitals, fraccionament de prima, impostos...) poden suposar una variació dels mateixos.

Les primeres poden variar segons el grau de risc d'altres activitats professionals i esportives de l'assegurat.

50.000€

75.000€

100.000€

Posa't en contacte amb M I JM BOADA AGTS.D`ASSEGURANCES,S.L. i demana com et pots beneficiar d'aquesta oferta exclusiva 
per a clients.

M I JM BOADA AGTS.D`ASSEGURANCES,S.L.
Dirección: Carretera de Barcelona, 47, 1700200 Girona
Teléfono: 972205200 / 649916963 

Les primes ofertades corresponen a les cobertures de Defunció i Invalidesa Permanent Absoluta i 3.000€ 
d'avançament per despeses de sepeli.

 EDAT TOTAL
 37 65,50 
 38 70,29 
 39 75,65 
 40 81,60 
 41 88,55 
 42 96,66

 EDAT TOTAL
 37 98,26 
 38 105,45 
 39 113,48 
 40 122,42 
 41 132,84 
 42 145,01

 EDAT TOTAL
 37 131,02 
 38 140,60 
 39 151,30 
 40 163,22 
 41 177,10 
 42 193,33

 EDAT TOTAL
 31 49,47 
 32 49,95 
 33 51,15 
 34 53,46 
 35 56,82 
 36 60,93

 EDAT TOTAL
 31 74,22 
 32 74,92 
 33 76,72 
 34 80,19 
 35 85,24 
 36 91,42

 EDAT TOTAL
 31 98,96 
 32 99,89 
 33 102,30 
 34 106,92 
 35 113,66 
 36 121,89

 EDAT TOTAL
 25 52,25 
 26 51,92 
 27 51,47 
 28 50,85 
 29 50,10 
 30 49,45

 EDAT TOTAL
 25 78,38 
 26 77,89 
 27 77,21 
 28 76,29 
 29 75,18 
 30 74,18

 EDAT TOTAL
 25 104,50 
 26 103,84 
 27 102,94 
 28 101,72 
 29 100,23 
 30 98,90

 EDAT TOTAL
 43 105,70 
 44 115,47 
 45 131,24 
 46 144,36 
 47 159,04 
 48 175,03

 EDAT TOTAL
 43 158,56 
 44 173,24 
 45 196,87 
 46 216,54 
 47 238,57 
 48 262,55

 EDAT TOTAL
 43 211,43 
 44 230,97 
 45 262,47 
 46 288,72 
 47 318,08 
 48 350,09

 EDAT TOTAL
 49 192,94 
 50 212,57 
 51 234,13 
 52 256,50 
 53 279,38 
 54 303,28

 EDAT TOTAL
 49 298,38 
 50 318,85 
 51 351,21 
 52 384,72 
 53 419,09 
 54 454,94

 EDAT TOTAL
 49 385,86 
 50 425,12 
 51 468,26 
 52 512,95 
 53 558,77 
 54 606,59
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Nous convenis 
amb empreses col·laboradores del Gremi
Ens els darrers mesos el Gremi ha signat convenis amb dues empreses amb la finalitat 
d’oferir productes i serveis adreçats al col·lectiu d’agremiats

Bender Iberia, SLU té una experiència de 
més de 75 anys de dedicació als equips de seguretat 
elèctrica per a indústries de tot el món. Disposa d’una 
àmplia cartera de productes d’avantguarda per garantir 
que les persones, equips i instal·lacions de tot el món 
estiguin protegits amb les últimes tecnologies de 
seguretat elèctrica.

Bender Iberia, SLU
Av. Puente Cultural, 8A - baixos 4
28700 San Sebastian de los Reyes
 913 751 202
 info@bender-es.com
 www.bender.es

Instecat, inspeccions tècniques de 
Catalunya, SL
Av. Mas Pins, 150, 1r 1a, 17457 Riudellots de la Selva
 972 981 961 
 instecat@instecat.com
 www.instecat.com

Josep M. Cisa Sayago, responsable de vendes 
tècniques a Catalunya i Ernest Roglans, president 
del Gremi

Miquel Prat Vinyals, soci director d’Inspeccions 
Tècniques de Catalunya SL i Ernest Roglans, 
president del Gremi

Instecat , inspeccions tècniques 
de Catalunya, SL neix el març de 2016 i 
es converteix en el primer organisme de control català 
autoritzat. Tot i ser una empresa de nova creació, el 
personal que forma INSTECAT té de més de 30 anys 
d’experiència en l’àmbit de la seguretat industrial. A 
més de les inspeccions reglamentàries sota acreditació 
ENAC, INSTECAT ofereix altres tipus d’inspeccions 
tècniques i voluntàries, alhora que aporta coneixements 
tècnics i judici professional i independent.
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Totes les 
calderes i tot el 
necessari per a 

l’instal·lador

TOT

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

GREMI

Gas Natural ofereix una sessió sobre 
bones pràctiques en instal·lacions de gas
El dijous 6 d’abril Gas Natural va por-
tar a terme una sessió explicativa a la 
seu del Gremi que va tractar sobre les 
millors pràctiques a les instal·lacions 
de gas en nous punts de subministra-
ment.

Després de la benvinguda i presenta-
ció, es van tractar els següents punts: 
contacte de seguretat i Moment Client; 
resum de l’oferta pública 2017, sistema 
de remuneració i campanyes; avantat-
ges d’adherir-s’hi, i el conveni amb el 
Gremi d’Instal·ladors; criteris d’actua-
ció i documentació a lliurar en funció 
de l’antiguitat de la instal·lació, amb 
IP i sense IP, i la data del certificat a 

tenir en compte; principals anomalies 
en la posada d’una IRI que impedeixen 
l’entrada en servei a la primera, norma-
tiva i criteris; documents a lliurar per 
a la posada en servei, tipus de certifi-
cats i com emplenar-los; esquemes o 
croquis, com cal dibuixar i què ha de 

dur un esquema d’una IRC i IRI; ins-
tal·lacions que passen de GLP o GN i 
quins canvis cal fer, i oportunitats en les 
aplicacions del gas: GNV -gas natural 
vehicular-. L’acte es va cloure amb un 
espai per a les intervencions i un còctel 
de comiat.



GREMIGREMI

Nou degà d’Enginyers Gi

Quins objectius us heu proposat 
aconseguir com a nou degà? Un 
dels objectius és dotar el Cetig de 
tecnologia avançada en les comuni-
cacions amb els col·legiats i les col·le-
giades: xarxes socials, presentacions 
de documentació electròniques, but-
lletí informatiu electrònic, videocon-
ferències, cursos i conferències onli-
ne i tot tipus d’accions que permetin 
interactuar digitalment; manteniment, 
actualització i modernització contínua 
de la web. En definitiva, posar al dia 
el Col·legi per adaptar-nos a l’entorn 
actual i al futur. També, pel que fa a 
la tecnologia 3D, promoure el progra-
mari Revit, de tecnologia BIM, que 
comportarà una altra forma de treba-
llar. 

Un altre dels objectius és reforçar la 
presència en les institucions i les re-
lacions amb elles, tant a escala local, 
com comarcal, de Catalunya, de l’Es-
tat espanyol i d’Europa. 

Un altre dels reptes importants és 
assolir una major participació del 
col·lectiu d’enginyeres en el funciona-
ment del Col·legi a través de les seves 
comissions i òrgans directrius. 

Un altre repte és la defensa de la li-
beralització professional, amb l’aboli-
ció de reserves d’activitat exclusives 
del col·lectiu que estigui, això sí, sota 
control de coneixements, capaci-
tat i assegurança de responsabilitat 
civil. Refermar la defensa de l’ètica 
professional, combatre males praxis 
professionals i sobretot defensar el 
consumidor, i que els tècnics disposin 
d’una pòlissa de responsabilitat civil, 
que és obligatòria, però que a més a 

més sigui adequada al risc del treball 
encomanat. 

En què consisteix l’acord de col·la·
boració entre el Col·legi i el Gremi? 
L’acord de col·laboració consisteix a 
posar en comú les dues professions, 
a ajudar-nos mútuament i a resoldre 
problemes i conflictes que es poden 
generar entre els col·lectius, així com 
a treballar plegats en la recerca de so-
lucions en situacions que ens afectin, 
com pot ser, ara, les incidències i el 
mal funcionament d’Endesa.

Els serveis i avantatges són compar-
tir i informar sobre cursos, conferèn-
cies, formació, reciclatge de les dues 
entitats, connexió de les dues web, 
lloguer i cessió d’aparells, consultes 
i resolució de qüestions tècniques, 
intercanvi de llistat de tècnics i em-
preses per a relacions professionals, 
etc. 

Quina importància té la formació 
permanent i l’assessorament espe·
cialitzat? Apostem per la formació i 
pel reciclatge continus i permanents, 
i ho acreditem en les certificacions 
professionals que qualifiquen els en-
ginyers, segons el seus currículums i 
experiència provada i contrastada, ja 
que és cabdal estar al dia per poder 
fer un assessorament especialitzat, 
que és el que en definitiva ofereix un 
bon enginyer. 

En què consisteix l’espai Construc·
ció Connectada? Per tal de reduir 
l’efecte hivernacle la Unió Europea va 
redactar la directiva 2010/31, en què 
parla dels edificis de consum d’ener-
gia quasi nul (Nzeb, Nearly zero ener-

gy building), que obliga que a partir 
del 31 de desembre de 2018 tots els 
edificis de propietat de les adminis-
tracions públiques compleixin aques-
ta condició, i a partir del 31 de des-
embre de 2020 també els privats. Per 
assolir i donar compliment a aquesta 
normativa és imprescindible la col·la-
boració multidisciplinària. Per tant 
arquitectes, enginyers, instal·ladors, 
paletes, promotors, etc. han de col·la-
borar plegats, formar un sol equip, 
aportar els coneixements de tots. 

Compartir l’espai Construcció Con-
nectada ajuda a assolir aquest objec-
tiu, gràcies a la interrelació entre els 
diferents professionals i a la posada 
en comú de les realitats i problemes 
en un fòrum compartit.

Un altre dels objectius d’aquest espai 
és fer formació de diferents oficis en 
els cursets que s’organitzen a l’empa-
ra del programa.

Com veieu el sector de la instal·la·
ció des de la vostra perspectiva? 
El sector té un gran futur, pel que he 
dit abans de l’adaptació de les nor-
matives europees i de les noves de-
mandes cap a una societat energèti-
cament més sostenible. El repte que 
tenim tots és assolir l’objectiu  que 
el nostres col·lectius siguin valorats 
professionalment per la societat civil 
com els tècnics i professionals que 
els garanteixen, amb la seva tasca, un 
estalvi econòmic important i el com-
pliment de la normativa vigent: Els en-
ginyers tècnics industrials i instal·la-
dors agremiats sóm professionals de 
primera, els resultats i l’experiència  
ens avalen.

Entrevista 
a Jordi Fabrellas
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El Tribunal Suprem ha emès una 
sentència que estableix que les em-
preses no estan obligades a portar 
un registre de la jornada diària de 
la plantilla per comprovar el compli-
ment de la jornada laboral i els ho-
raris pactats, i que només cal portar 
el registre en el cas de les hores ex-
traordinàries. Així doncs, el Tribunal 
entén que només és necessari l’es-
tabliment d’un registre per anotar 
les hores extres realitzades dia a 
dia, però no imposa cap necessitat 
d’establir un registre de la jornada 
diària efectiva ni de comprovació 
(control) dels horaris pactats.

En la sentència, el tribunal deixa 
molt clar que la manca de gestió o 
que la incorrecta gestió del registre 
“no es tipifica per la normativa com 
a infracció de forma evident i termi-

nant”. A més, estableix que tampoc 
“es tipifica com a falta la no gestió 
del registre”.

El tribunal admet que tot i que “con-
vindria una reforma legislativa que 
aclarís l’obligació de portar un re-
gistre horari que facilités al treballa-
dor la prova de la realització d’ho-
res extraordinàries”, la veritat és 
que “aquesta obligació no existeix 
per ara i que els tribunals no poden 
suplir el legislador imposant a l’em-
presa l’establiment d’un complicat 
sistema de control horari”.

Per altra banda, respecte al fet de 
no informar els treballadors sobre 
hores realitzades en jornades es-
pecials, o d’incomplir obligacions 
merament formals i documentals, la 
sentència disposa que aquests fets 

constitueixen només “una falta lleu, 
i en determinats supòsits”.

A diferència del que entenia l’Au-
diència Nacional, el Suprem con-
sidera que en aquets casos no es 
produeix indefensió, “ja que a final 
de mes, l’empresa ha de notificar 
als treballadors el nombre d’hores 
extres realitzades, o la seva no rea-
lització, cosa que li permetrà recla-
mar contra aquesta comunicació”.

Les empreses no estan obligades  
a portar un registre de la jornada diària

GREMIGREMI

Assessors Laborals del Gremi
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Fòrum professional
Aquesta secció és un recull de respostes que l’Assessoria Tècnica del Gremi ha donat a 
algunes de les qüestions plantejades al fòrum professional a la web del Gremi

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/).

1. Es pot passar de trifàsic a monofàsic amb un BRIE 
(antic butlletí blau)?

No. Passar de trifàsic a monofàsic es considera una modi-
ficació d’importància de la instal·lació i cal fer un CIE, Cer-
tificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (antic butlletí 
blanc).

Quines periodicitats haig de tenir en compte per fer 
un manteniment en una instal·lació de RITE?

Les periodicitats es defineixen segons la potència total ins-
tal·lada, no segons l’aparell, de manera que si per exem-
ple una instal·lació consta de dues calderes de 40 kW, el 
manteniment s’haurà de dur a terme amb les periodicitats 
pertinents a instal·lacions de potència superior a 70kW.

Per a una instal·lació elèctrica de baixa tensió en una 
autocaravana cal butlletí?

Sí, en el moment que l’autocaravana hagi de passar la ITV 
caldrà presentar un butlletí CIE (antic butlletí blanc) que 
certifiqui la instal·lació. Hi ha de constar com a adreça el 
domicili del titular i se’n deixarà constància amb un comen-
tari a l’apartat “Observacions”, juntament amb la matrícula 
del vehicle.

Com es determina la potència màxima admissible 
d’un habitatge?

Segons la instrucció ITC-BT 25 la capacitat de la instal·la-
ció es correspondrà amb el valor de la intensitat assignada 
determinada per l’interruptor general automàtic (IGA). 

A partir del dia 1 de juliol de 2017 podré seguir instal·
lant cables sense que compleixin la normativa CPR 
(sense el marcatge CE)? 

Sí. El que passarà a partir d’aquest dia és que no es podran 
introduir al mercat cables que no compleixin la normativa 
CPR, però els instal·ladors podran seguir utilitzant-los fins 
a exhaurir existències.

Com a instal·lador em puc posar com a representant 
legal del titular en una Declaració responsable?

Només podrà ser representant legal aquella persona que 
tingui poders notarials sobre l’empresa/titular.

En fer una modificació d’un habitatge cal preveure la 
càrrega mínima regulada de 5,75kW?

Si es fa una modificació o ampliació d’importància cal pre-
veure una càrrega mínima regulada de 5,75kW a 230V (25A) 
i la instal·lació d’enllaç ha de complir la nova normativa.

Si faig una “alta en segona ocupació” amb un BRIE 
(antic butlletí blau) en un habitatge vell (REBT 1973), 
cal que posi terra?

Un BRIE implica, entre altres qüestions, que es compleixi el 
reglament vigent en el moment de fer el certificat. La ITC-
BT 21 del REBT del 1973 indica que si es posa un diferen-
cial d’alta sensibilitat no serà necessari el terra.

El certificat de fires caduca al cap d’un any. Una ve·
gada passat aquest període, què s’ha de fer si es vol 
seguir utilitzant aquesta instal·lació?

Una vegada ha passat l’any cal que el mateix instal·lador 
que va fer anteriorment la instal·lació torni a certificar-la. En 
conseqüència, també caldrà tornar a registrar la instal·lació 
a través del tràmit de presentació de la declaració respon-
sable.

GREMIGREMI
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XARXA SALTOKI EXCLUSIVA 
PER AL PROFESSIONAL

Saltoki segueix ampliant la seva presència a Catalunya
54 centres Saltoki (21 a Catalunya)

a la teva disposició, amb tots el nostres serveis 

LA MAJOR AMPLITUD DE GAMMA 
I DISPONIBILITAT D’ESTOC

RÀPID SERVEI DE LLIURAMENT 
EN RUTA EN MENYS DE 24H

ASSESSORAMENT TÈCNIC

HORARI ININTERROMPUT

EL MÉS MODERN AUTOSERVEI

 BARCELONA CORNELLÀ 

PINEDA 
 DE MAR 

TARRAGONA TORTOSA REUS MATARÓ BLANES 

GRANOLLERS

SALTOKI 
GIRONA 
Polígon Mas Xirgu. 
Plaça de Salt, s/n.
17005 Girona
Tfno: 972 23 22 22
Fax: 972 40 25 73
E-mail: girona@saltoki.es

LLEIDA 

GIRONA  

SABADELL  ABRERA  GAVÁBADALONA

VILANOVA VALLSEL VENDRELL  VIC IGUALADA VILAFRANCA



SEMPRE CONNECTAT 
AMB EL TEU CONFORT   

www.baxi.es 

Amb el termòstat intel·ligent TXM 
pots controlar la caldera a través de 
dispositius mòbils mitjançant l'aplicació 
HeatConnect. D’aquesta manera pots 
estar sempre connectat amb l'equip de 
calefacció, posar-lo en marxa, controlar 
la temperatura o rebre informació del 
consum d’energia.

TXMTXM

Heat

El termòstat que millor 
combina amb les nostres calderes
Platinum Compact ECO.
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Aires condicionats
ANORI

ONADA
DE CALOR?
HOLA 
#CLIMATISFACCIÓ!

SilenciósUltra DC Inverter Wi-Fi

App de control

Air

902 89 80 00
aireacondicionado.baxi.es 

Unim confort i eficiència
de la manera més silenciosa. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Aires_Acondicionados_A4_CAT.pdf   1   30/5/16   13:16



FORMACIÓ

Els agremiats opinen
L’1 de juny, en el marc de la celebració de l’Assemblea general ordinària del Gremi, es va informar als agremiats de les 
principals actuacions que s’han dut a terme en matèria de formació l’any 2016. Els indicadors assenyalen un increment 
significatiu del nombre de cursos respecte l’any anterior, més del 50%. Destaquen així mateix l’impuls a les sessions 
monogràfiques i l’interès dels instal·ladors per la formació pràctica. Durant la sessió informativa també es van presentar 
els principals resultats de l’enquesta anual als agremiats sobre les preferències en formació.

En quin horari? Amb quina durada t’agradaria que programéssim els cursos?

Quants dies a la setmana prefereixes? Quins dies  de la setmana prefereixes?

Resultats de les enquestes
Per poder dissenyar i planificar els cursos i jornades que millor s’adaptin a l’instal·lador hem realitzat per tercer any 
consecutiu l’enquesta de formació per saber les preferències i necessitats dels instal·ladors agremiats. Aquests són els 
resultats.

66,67%

23,08%

5,13%
5,13%1 dia

1,2 dies

3 dies

2 dies

Dilluns

Dimarts

Dijous
Divendres

Dissabte

Dimecres
32,14% 28,57%

16,67%

14,29%

5,95%
2,38%

Intensiu tot el dia

Matí

Tarda

64% 14%

10%
12%

Tarda - vespre 45,95%
37,84%

10,81%

2,70%
2,70%

De 3 a 9 hores
De 10 a 20 hores

De 21 a 30 hores

De 31 a 40 hores

De 41 a 50 hores

Accions  
formatives {

2016

2013·2016

64 cursos

20 jornades

15 monogràfics
{ 858 alumnes{

1.213  
accions 
formatives{ 18.713 alumnes{
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FORMACIÓ

“La durada dels cursos és una mica extensa per als 
professionals instal·ladors que són de comarques i 
s’han de desplaçar fins a Girona”

“Aniria bé incrementar la formació subvencionada i ofi-
cial, així com l’oferta formativa de les empreses col·la-
boradores del gremi”

“Digues la teva”

“Alguns programes formatius són massa extensos 
d’acord a les hores dedicades”

S’ha sol·licitat concretament l’organització de for·
mació sobre programació d’autòmats (nivell mig·
avançat) i sobre refrigeració i climatització per a 
reparadors/mantenidors.

- Reproduïm les demandes que ens han fet arribar específicament els enquestats

Quins tipus de cursos vols que impartim? A quines poblacions prefereixes que organitzem els cursos i jornades?

Quina modalitat de formació s’adapta millor a les teves necessitats?

Quin és el millor període per assistir als cursos?

A quina hora t’aniria bé que acabessin els cursos?

66,67%

36,07%

24,59%

31,15%

8,20%Estiu

Hivern

Primavera

Tardor

46,15%
32,69%

21,15%

Mixte

Presencial
Online

Reciclatge
Gestió Empresa

Prevenció Riscos Laborals

Idiomes

Oficials

Informàtica

Per obtenir els carnets / compe-
tències prof. d’instal·lador

Tots els que representin interès per 
als agremiats

Girona / 15

Figueres / 4

Cassà de la Selva / 1

Blanes / 2

Anglès / 1

Baix Empordà / 2

Capitals de comarca / 1

Vidreres / 1

Sta. Coloma de Farners / 2

Sant Antoni de Calonge / 1

Ripoll / 1

Puigcerdà / 2

Platja d’Aro / 1

Palamós / 3

Palafrugell / 1

Olot / 4

L’Escala / 1

La Garrotxa / 1

La Bisbal de  
l’Empordà / 1

A quina hora t’aniria bé que comencessin els cursos?

7h

8h

9h

15h

16h

17h

18,00h
18,30h

19,00h

19,15h
45,16%

12,90%

12,90%

3,23%

6,45%
3,23%

3,23%3,23%
3,23%

3,23%

19,42% 13,59%

9,71%

18,45%

12,62%
8,74 

%

16,50%

0,97%

56,25%
9,38%

9,38%

6,25%
6,25%

3,23%

3,23%
3,23%

3,23%

10h

13h

14h

17h

18h

20h

20,30h

21h

22h

Girona
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FORMACIÓ

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

Cursos monogràfics, l’especialització

Nova ICT, del coure a la fibra òptica

Ràdio televisió terrestre i satèl·lit: antenes, 
amplificadors (modulars, tota banda i 
selectius) i derivadors.

Accés a la telefonia i a la banda ample: 
cable parells, cable de parells  trenats, cable 
caxial i fibra òptica.

Esquemes i terminologia: recintes, 
arquetes, registres, preses, dimensions tubs 
i nombre de preses.

Domòtica: serveis, sensors i actuadors 
(estàndards).

Cursos oficials

Curs Oficial de Prevenció de la 
Legionel·losi

Actualització del curs Oficial de 
Prevenció de la Legionel·losi

Formació dirigida als professionals que han fet el curs Oficial 
de Prevenció de la Legionel·losi (25 hores) i que compleixen 
el termini establert de cinc anys per renovar-ho (primera 
actualització), o bé els que fa 5 anys que van fer la primera 
actualització (segona actualització) i els que fa 5 anys que van 
fer la segona actualització (tercera actualització).

Formació orientada a ensenyar com prevenir l’aparició o 
reducció de nous casos de legionel·losi i els coneixements 
teòrics i pràctics per aplicar en les instal·lacions els 
criteris assenyalats en les diferents normatives d’obligatori 
compliment.

Formació dirigida als instal·ladors elèctrics i de telecomunicacions

3 edicions
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www.jung.de/es

FORMACIÓ

L’aprenentatge continuat

Dissenya les instal·lacions en 3D. Programa SketchUp

La formació pràctica

Calderes murals: combustió, reparació i 
manteniment. 2a part.

Pràctic de cremadors de gasoil i gas Pràctic d’instal·lació d’aire condicionat

Per aprendre a reparar i mantenir les calderes murals, 
entendre el seu funcionament i saber interpretar la 
informació que proporciona el fabricant, així com conèixer 
el funcionament de la combustió, manteniment i regulació 
de les calderes murals i aprendre a utilitzar l’analitzador 
de gasos.

Formació orientada a l’aprenentatge del manteniment 
preventiu i correctiu dels cremadors de gas i gasoil.

Per conèixer el principi bàsic de funcionament i 
components del circuit frigorífic. S’ha dotat als alumnes 
dels coneixements necessaris per fer la instal·lació, les 
proves i la posada en marxa d’un equip d’aire condicionat.

Xarxes informàtiquesEspecialització d’instal·lacions de gas

La formació ha permès adquirir els coneixements sobre 
com instal·lar el programa SketchUp i aprendre a utilitzar-
lo per dibuixar les parets, col·locar els aparells, traçar 
els conductes, imprimir i presentar per pantalla el dibuix 
acotat o fer una foto muntatge.

El programa ha estat focalitzar en la instal·lació, tria 
i manipulació de cable estructurat de manera que la 
instal·lació tingui les garanties de funcionament en 
tecnologia Gigabit.  Xarxes Wifi; funcionament de les 
xarxes TCP/IP i funcionament dels elements de xarxa.
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Jornades tècniques
Impartides per empreses col·laboradores del Gremi, gratuïtes per a vosaltres,
els nostres agremiats

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

www.simon.es

Seguretat elèctrica en les instal·lacions. 
Utilitzes una protecció adequada a la teva 
instal·lació?
Objectiu assolit: conèixer la protecció diferencial 
definida en el REBT: protecció per tall automàtic 
de l’alimentació que protegeix les persones i ins-
tal·lacions en cas de contacte indirecte o en cas 
de contacte directe amb un conductor actiu del 
sistema. Les diferents corrents de defecte que es 
poden produir en un consumidor condicionen el 
tipus de diferencial a utilitzar, segons siguin con-
sumidors AC purs o bé que tinguin components 
de contínua.

www.bender-es.com/es
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FORMACIÓ

Gestió de les xarxes socials i la comunicació a 
l’empresa instal·ladora
Objectiu assolit: saber activar les xarxes socials 
Facebook i Twitter de forma immediata i/o millo-
rar la seva gestió actual per ser capaços, amb els 
coneixements adquirits, de donar continuïtat als 
continguts digitals a l’empresa instal·ladora.

www.iglesies.com
DISSENY i COMUNICACIÓ

És important seguir la  
programació actualitzada de 
cursos, dates i horaris a  
www.elgremi.cat i als perfils de 
les xarxes socials del Gremi.

Planifica  
la teva formació

972 41 26 15 
formacio@elgremi.cat

Podeu accedir a tota la informació 
actualitzada a través del Codi QR.

Tens dubtes i/o peticions?

facebook.com/elgremi
@GIGFormacio
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PROFESSIÓ

El Gremi s’adhereix a la  
Comissió d’Afectats per Endesa

Trenta-dos associacions professio-
nals i set col·legis d’enginyers -que 
agrupen prop de dos mil enginyers, 
més de vuit-cents arquitectes, i 
més de setze mil set-centes pimes 
i autònoms- s’han constituït en una 
comissió d’afectats per Endesa. 
L’objectiu d’aquest espai és unir 
esforços per solucionar els proble-
mes amb Endesa i millorar el servei 
que ofereix aquesta empresa a les 
comarques gironines.

La situació s’ha fet insostenible per 
a la majoria de pimes i professio-
nals que han de tenir tractes amb 
Endesa, ja que les incidències han 
anat en augment en els darrers me-
sos. Les principals queixes venen 
de la poca eficiència dels canals de 
comunicació amb aquesta com-
panyia elèctrica, ja que hi ha una 
manca d’atenció personalitzada, 
els punts de servei no disposen de 
suficient coneixement tècnic i no 
disposen de personal qualificat, 
que es limita a oferir un tracte sis-
tematitzat, sense capacitat real per 
resoldre els problemes. 

A la vegada, la poca professiona-
litat dels punts de servei d’Ende-
sa no permet resoldre les gestions 
degut als seus problemes interns. 
Aquest fet provoca endarreriments 
en la tramitació, i la desesperació 
de pimes i professionals degut a 
que no hi ha tècnics que resolguin 
problemes in situ, ni interlocutors, 
ni personal a qui dirigir-se, ni res-

ponsables, obligant a tornar a re-
petir els tràmits una vegada i una 
altra sense poder aclarir-ne els 
motius.

Es dóna el cas habitual que Endesa 
té problemes per donar servei en 
zones ja urbanitzades o en un polí-
gon industrial en el que ja se superin 
els 1.000 kva. En aquests casos la 
distribuïdora fa canviar tots els sec-
cionadors manuals per altres d’au-
tomàtics en les línies de mitja tensió, 
fet que provoca situacions de talls o 
microtalls en el subministrament.

La comissió exigeix a Endesa que 
solventi de la manera més ràpida 
possible i eficient totes aquestes 
incidències tant del servei donat, 
com en les tramitacions i gestió 
d’incidències. 

Els professionals i pimes gironins 
alerten de la pèrdua de compe-

titivitat i dels elevats costos que 
aquesta situació comporta per a 
l’economia gironina, ja que la qua-
litat del subministrament elèctric 
té una relació directa amb la seva 
productivitat.

Segons apunta la Comissió d’afec-
tats per Endesa, des de fa uns 
anys aquesta empresa ha aplicat 
una dràstica reducció de personal 
que afecta la qualitat del servei que 
ofereix. La situació, que s’ha em-
pitjorat en el darrer any, es podrien 
resoldre si Endesa destinés més 
recursos humans i tecnològics que 
haurien de permetre la millora del 
servei que s’ofereix en la comuni-
cació i la gestió de tràmits.

Les  organitzacions empresarials gironines denuncien que les males
pràctiques d’Endesa porten les pimes gironines a una pèrdua de competitivitat

Fotografia: Endesa.
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Canvis normatius que afecten la 
comercialització de cables elèctrics
El Reglament de productes de 
la construcció (CPR, de l’anglès 
Construction Products Regulation) 
és la nova legislació europea en la 
qual s’estableixen els requisits bà-
sics i característiques essencials 
harmonitzades que tots els pro-
ductes destinats a la construcció 
han de complir en l’àmbit d’aplica-
ció a la UE. La CPR especifica vuit 
requisits bàsics de seguretat per a 
les obres de construcció, un dels 
quals fa referència a la seguretat en 
cas d’incendi.

Per la seva naturalesa jurídica, el 
CPR és d’obligat compliment per 
tots els agents socials afectats: 
administracions públiques, fabri-
cants, distribuïdors, usuaris, etc. 
És a dir, la legislació i normativa 
existent a la Unió Europea abans 
de la seva entrada en vigor s’ha 
d’adaptar a les especificacions 
tècniques harmonitzades.

El Reglament CPR defineix com a 
productes de la construcció tots 
aquells productes destinats a in-
corporar-se de forma permanent a 

les obres de construcció o a parts 
d’aquestes, en sentit ampli, no 
només edificis sinó també obres 
d’enginyeria civil.

Per tant, s’hi inclouen els cables 
d’energia i de telecomunicacions, 
dades i control. Estan expressa-
ment exclosos aquells cables des-
tinats a la connexió d’aparells o de 
cablejat intern d’equips o aparells 
elèctrics, així com els cables per 
a ascensors i muntacàrregues i 
els dissenyats específicament per 
a ús en processos industrials. Els 
cables són els únics productes 
elèctrics considerats producte de 
la construcció.

Amb l’aplicació del nou regla-
ment, a partir de l’1 de juliol del 
2017 només es podran introduir 
al mercat els cables elèctrics que 
tinguin declaració de prestacions 
i marcatge CE. Malgrat això, els 
distribuïdors i instal·ladors podran 
seguir comercialitzant els cables 
que tinguin emmagatzemats sen-
se marcatge CE fins a esgotar les 
existències.

PROFESSIÓ

Les característiques essencials 
previstes per als cables a la CPR 
aplicables actualment són la reac-
ció al foc i l’emissió de substàncies 
perilloses en funcionament normal. 
La Unió Europea ha creat un criteri 
únic i uniforme de classificació per 
a tot Europa (un llenguatge comú) 
per definir les prestacions de re-
acció al foc dels cables. Per això 
ha definit una classificació que se-
gueix uns criteris en funció de les 
prestacions dels cables.

El fabricant ha d’emetre un docu-
ment (Declaració de Prestacions, 
DoP) on s’identifica el producte i 
l’ús previst, i on s’expressaran les 
prestacions del cable en relació 
amb les seves característiques es-
sencials, cosa que donarà traçabi-
litat al compliment de la CPR.

Finalment, el fabricant haurà de 
col·locar el marcatge CE (a la caixa, 
bobina, rotlle...), a fi de garantir que 
les prestacions del producte a la 
venda són, efectivament, les que 
s’han declarat a la DoP.

Davant l’entrada en funcionament 
de la nova normativa dels cables 
elèctrics el Gremi va portar a terme 
una jornada tècnica el passat 23 de 
maig a les seves instal·lacions. 

Josep Lluís de Luz Chueca, del 
Serveis Territorials d’Empresa i 
Coneixement a Girona de la Ge-

Jornada tècnica sobre la nova normativa de cables al Gremi 
neralitat va explicar els criteris de 
l’administració a partir de la data 
d’entrada de la nova normativa 
dels cables elèctrics, i concreta-
ment fins quan es podran utilitzar 
els cables actuals.

Per la seva banda Xavier Cesari, 
director tècnic de FACEL, l’Asso-

ciació Espanyola de Fabricants de 
Cables i Conductors Elèctrics i de 
Fibra Òptica, va explicar com des 
dels fabricants s’està portant a ter-
me l’aplicació del nou reglament en 
el sector.
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Aquest any celebrem el 50è aniversari.

durant tots aquests anys. Moltes Gràcies.
 

Classe A: Són tots els incendis provocats per materials orgànics sòlids com el paper, fusta, cartró, tela, etc. La 
simbologia internacional el representa com un triangle amb la lletra “A” al seu interior. 
Classe B: 

Classe C: incendis alimentats per equips elèctrics energitzats, per exemple: ordinadors, servidors, maquinària 
industrial, eines elèctriques, forns elèctrics i microones, etc. La simbologia és una lletra “C”. 
Classe D:
alcalins i alcalinoterris. Reaccionen violentament al contacte amb aigua. La simbologia és un Estel de cinc 
pics grogs amb una lletra “D” a l’interior. 
Classe F:

pressió, i en ser alliberat abruptament, la seva temperatura pot descendir als -79 graus Celsius, el que fa que 

 
interrompre la reacció en cadena i sufocar el foc. Aquesta pols es fon amb l’acció de la calor, formant una 
barrera entre l’oxigen i el material que s’incendia. 

 

”.

Telf:  972 23 71 61
pfgirona@planafabrega.com
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La protecció diferencial amb des-
connexió és la protecció més cone-
guda a les nostres instal·lacions. 
Però, és la única?

Els sistemes elèctrics amb posta a 
terra (esquema TT o TN) requerei-
xen una protecció diferencial que, 
en cas de circular un corrent des 
de la xarxa a terra per un defecte 
d’aïllament, produeix una inter-
rupció del servei, amb els conse-
güents costos directes i indirectes. 
Pel contrari, els sistemes elèctrics 
aïllats de terra (esquema IT) no 
comporten una unió entre la xarxa 
activa i el terra, raó per la qual en 
cas d’una fallada d’aïllament gene-
ralment no es produeix un corrent 
de defecte i per tant no es neces-
sària una desconnexió.

Per aquest motiu, els sistemes 
elèctrics aïllats de terra (esque-
ma IT) són exigits en instal·lacions 
mineres (evita riscos d’explosió) i 
en recintes d’us mèdic, ja que re-
dueix els corrents perillosos per als 
pacients i per al personal sanitari i 
evita la interrupció del servei. Però 
el seu ús també és recomanat per 
a totes aquelles instal·lacions que 
exigeixen una alta disponibilitat i 
seguretat de servei.

Aquests avantatges dels sistemes 
elèctrics aïllats de terra obliguen 
(Reglament de baixa tensió) a dis-
posar d’una vigilància permanent 
d’aïllament segons UNE-EN 61557-
8, que generi una alarma acústica 
i visual en cas de deteriorament 
de l’aïllament. Aquest avís (en lloc 

d’una interrupció) permet dur a 
terme un manteniment planificat i 
evitar les conseqüències d’una in-
terrupció intempestiva.

De forma complementària, per faci-
litar el treball de manteniment hi ha 
disponibles els sistemes de localit-
zació de fallada d’aïllament segons 
IEC 61557-9, que ajuden a determi-
nar la sortida o consumidors afec-
tats pel defecte d’aïllament sense 
necessitat de desconnexió.

Quan es requereix una elevada 
continuïtat de servei o la màxima 
seguretat per a l’usuari, els siste-
mes elèctrics aïllats de terra (es-
quema IT) amb vigilància perma-
nent de l’aïllament són el tipus de 
xarxa obligada.

Sistema elèctric aïllat de terra (IT) 
amb vigilància d’aïllament, una alternativa als sistemes elèctrics 
amb posta a terra (TT/TN) amb protecció diferencial

Josep M. Cisa
Enginyer de vendes de Bender  Iberia

Sistema elèctric aïllat de terra (IT)  
amb vigilància d’aïllament.

Sistema elèctric amb posta a terra 
(TN i TT).

< 

< 

PROFESSIÓ
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L’UNI Girona, 
l’elit del basquet gironí

D’INTERÈS

L’UNI Girona va néixer l’any 2005 
de la fusió dels equips femenins 
de dos clubs gironins -el CESET i 
el Vedruna-, amb l’objectiu de si-
tuar un equip a l’elit del bàsquet 
femení i promocionar l’esport base 
d’aquesta disciplina.

Quatre anys després de la seva 
constitució, l’equip es va proclamar 
guanyador de la Lliga Femenina 2 i 
va assolir l’ascens a la màxima di-
visió estatal. En aquestes vuit tem-
porades l’UNI ha aconseguit un títol 
de lliga, un de copa de la Reina i 
diversos subcampionats. També ha 
participat a l’Euroleague Women i 
l’Eurocup, competicions a què ha 
pogut accedir gràcies als bons re-
sultats a la lliga.

L’UNI disposa d’un nombrós plan-
ter, amb diferents equips en totes 
les categories, des de premini fins 

als equips júniors, i de les seves 
files han sortit jugadores com Mar-
ta Xargay, que actualment juga a 
la WNBA (la NBA femenina) i que 
acaba de guanyar la medalla d’or 
en l’Eurobasket. També han arribat 
al primer equip altres jugadores 
com Anna Jodar, Eva Bou o Èlia 
Ros que van arribar a jugar amb la 
plantilla que va guanyar la lliga el 
2015. Per potenciar aquesta línia de 
treball des de fa dues temporades 
també hi ha un acord amb el GE-
iEG, amb equips conjunts entre les 
dues entitats ‒anomenats GEiEGU-
ni‒. Justament provinent d’aquesta 
formació, Laura Roig farà el salt al 
primer equip a la nova temporada.

La propera temporada
De cara a la temporada 2017-2018 
l’Uni es reforçarà amb cinc jugado-
res i la renovació de Rosó Buch, 
base; Helena Oma, aler, i Kristina 

Alminaite, pivot. Les noves cares 
a l’equip seran la base francesa 
Magali Mendy, l’escorta australia-
na Nicole Romeo, la jove aler Ma-
ria Conde, la pivot nord-americana 
Shante Evans (Celje) i la pivot bra-
silera Nadia Colhado, que estaran a 
les ordres d’Èric Surís, que seguirà 
una temporada més com a tècnic 
del club.

Pel que fa a les baixes, a part de 
la retirada de la capitana Noe Jor-
dana, abandonen el club Leo Ro-
dríguez, Peters, Ainhoa López, 
Ibekwe, Coulibaly i Spanou.

Pel que fa als principals reptes es-
portius, l’UNI intentarà millorar els 
subcampionats de Lliga i Copa de 
la Reina aconseguits l’any pas-
sat, i quant a l’Eurocup, l’objectiu 
és passar dels vuitens de final, on 
l’any passat va caure eliminat.
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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

PROTECCIÓ

INTERRUPCIÓ

DIFERENCIAL

CORRENT

AÏLLAMENT

TERRA

DESCONNEXIÓ

VIGILÀNCIA

Busca en aquesta sopa de lletres les següents paraules:

Orientació

Un instal·lador camina 10 km. cap al sud, 10 cap a l’est i 10 cap al nord, i fent això arriba al punt de partida d’on va 
sortir. Com va vestit l’instal·lador? 

 A Q L Y L H N T A G X N H U K

 L O A Ñ Z J P E I Z D A X L H

 X Y I O P T F R C O A Y N Y M

 U S C J J N G R N Q K L O B B

 M Ñ N L R E G A A U J U I S R

 S G E H K M P E L I I D C X A

 X B R J R A X M I J P N C R S

 M Q E I K L F G G S C C E J J

 W V F B N L I Q I A Y O T S P

 W G I S D I M B V O D R O F E

 L K D A C A Q K B A L R R P F

 I N T E R R U P C I O E P D O

 E H Z L F S E N Z Ñ A N G Z J
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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



Vito. Aposta pel teu negoci.
Vito 109 CDI Furgó Compacta

al mes en 36 quotas99 €*

Entrada:
Quota Final:
TIN:
TAE:

 4.909,12 €
9.765,20 €**

0,99 %
1,79 % 

Una marca Daimler

La Vito va a totes, estalvia combustible però no potència. Amb 
una eficiència de consum de 5,7 litres/100 km(1), la Vito arriba 
on d’altres no poden i supera totes les expectatives, fins i tot les 
teves.

* Exemple de Leasing amb les facilitats del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial 
Services España, EFC, S.A. Avda. de Bruselas, 30. 28108 Madrid, per a una Vito 109 CDI Furgó 
Compacta. PVP 17.901,65 € (Transport, prelliurament i impost de matriculació no inclosos), vàlid 
per a sol·licituds aprovades fins al 31/08/2017 i contractes activats fins al 31/09/2017. Tenint 
el client un termini de 14 dies hàbils per exercir el seu dret de desistiment. Permanència mínima del 
finançament de 24 mesos. Import a finançar 12.992,53 €. Per 99,00 € al mes en 36 quotes i una 
quota final d’9.765,20 €**, entrada 4.909,12€, TIN 0,99%, comissió d’obertura 258,55 € (1,99%). 
TAE 1,79%. Import total degut 13.587,75 €. Preu total a terminis 18.496,87 €. Exemple calculat per 
25.000 kms/any. (Tots els imports re lectits no inclouen IVA)”. ** Existeixen 3 possibilitats per a 
l' última quota: canviar el vehicle, tornar-lo (sempre que es compleixin les condicions del contracte), 
o adquirir-lo pagant la darrera quota.

(1) Consum de combustible ciutat/carretera/mixt: 7,6/5,1/6,1 l/100 Km (amb paquet 
BlueEFFICIENCY 6,9/5,0/5,7 l/100 km). Emissions de CO2 149 g/km amb paquet BlueEFFICIENCY.

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


