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EDITORIAL

El passat 8 de febrer ens va deixar el Sr. Francesc Nogués i Ogué, que fou 
president del Gremi d’Instal·ladors de Girona en el període comprès entre els anys 
1982 i 1991.

Quan vaig assumir el càrrec de president, vaig tenir l’oportunitat de conèixer-lo i de 
convidar-lo a visitar les noves instal·lacions del Gremi i del centre de formació. Va 
quedar meravellat i vam compartir diferents experiències professionals i personals 
relacionades amb la professió dels instal·ladors.

En la cerimònia en què li vàrem fer entrega del Pin d’Or, l’any  2012, també vam 
poder compartir una gran vetllada i aprendre de la seva experiència i bon fer com 
a persona.

Em va causar la impressió que ens coneixíem de tota la vida. Persona educada, 
discreta, oberta, senzilla i molt familiar. D’aquelles amb qui parles llargues estones 
i amb qui el temps passa volant, i molt efectiva en el seu mandat de nou anys. Va 
aconseguir fites de gran importància per al Gremi, per a la FERCA i per a CONAIF.

Després d’homenatjar-lo amb el lliurament del Pin d’Or, va preparar amb molta 
il·lusió un escrit que vam publicar a la revista, explicant les seves experiències i les 
dificultats de l’època, com a lampista, empresari i president del Gremi.

Des d’aquestes línies, vull expressar el meu condol i el de la Junta Directiva i de 
tots els que ens dediquem a aquesta professió, que un dia també fou la seva. 

Un bell record i un profund i ampli agraïment per les seves aportacions i per les 
importants fites que va assolir per a la nostra associació i per a la professió dels 
instal·ladors.

Ernest Roglans
President del Gremi

Un bell record
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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.
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Mor Francesc Nogués,
president del Gremi durant nou anys
El passat 8 de febrer va morir Francesc Nogués i Ogué, president del Gremi 
d’Instal·ladors de Girona en el període 1982-1991.

GREMIGREMIGREMI

L’any 2012 el Gremi va homenatjar i distingir l’expresident 
amb el distintiu Pin d’Or. El mandat de Nogués es va 
caracteritzar per una gran activitat del Gremi, que  no va 
parar de diversificar-se amb la incorporació de nous ser-
veis i avantatges per als agremiats. Així, per exemple, se’ls 
van oferir les primeres assessories i s’hi van incorporar els 
instal·ladors frigoristes. Durant el seu mandat també es va 
establir un precedent d’èxit amb la signatura d’un conveni 
amb Gas Girona per col·laborar en la instal·lació de gas a 
les ciutats de  Girona i Salt, un model que posteriorment 
es va exportar arreu i que en moltes zones encara s’aplica.

Nogués també va contribuir a constituir FERCA i durant 
el període 1982-1986 en va assumir la presidència. Va ser 
un dels fundadors de CONAIF i va ocupar-ne el càrrec de 
tresorer durant tres anys. També durant el seu mandat el 
Gremi va entrar a formar part de la patronal Foment del 
Treball.

Ernest Roglans, actual president del Gremi, la Junta Di-
rectiva, els agremiats i tot el personal van voler expressar 
el seu condol a la família i als amics en la cerimònia de 
comiat que va tenir lloc el divendres 9 de febrer al tanatori 
de Mémora de Girona.
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Les taules tècniques al mòbil
La web del Gremi disposa d’una nova 
secció (www.elgremi.cat/taules) amb taules 
i documentació tècnica d’utilitat per als 
instal·ladors, molt fàcil d’implementar mitjançant 
un accés directe al dispositiu mòbil, amb un 
funcionament similar a una app. L’aplicació 
permet consultar i descarregar documentació 
d’interès per a l’activitat professional dels 
instal·ladors.

Actualment el Gremi treballa en el procés de 
recopilació d’informació per a la secció, en 
què els instal·ladors poden fer aportacions i 
suggeriments. De moment s’hi poden trobar 
documents com la Guia Vademècum, les 
seccions dels cables i intensitats admissibles, 
la taula de potències normalitzades, les 
periodicitats de manteniment o la codificació 
d’anomalies en instal·lacions de gas.

Un accés directe a la pantalla d’inici del mòbil seria 
com una aplicació mòbil (app).

Per fer-ho només cal seguir aquests passos:

PAS 1 
Entrar des del mòbil al web
www.elgremi.cat/taules. 

PAS 2 
Identificar-se. Es recomana 
guardar la contrasenya (opció 
“Recorda’m”).

PAS 3 
Prémer el botó de menú del 
navegador i a continuació 
prémer “Afegeix a pantalla 
d’inici”
(en funció del sistema operatiu 
i del navegador la ubicació del 
menú i de l’opció poden variar).
Es poden crear tants accessos 
directes com calgui: un accés 
directe general a totes les
activitats, accessos directes a 
cada activitat en concret, etc.

Crear un 
accés directe 
al mòbil

6 - L’INSTAL·LADOR





La Generalitat de Catalunya està adaptant 
les seves tramitacions al que estableix la Llei 
39/2015, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, que en l’article 
14 preveu el dret i l’obligació de relacionar-se 
electrònicament amb les administracions públiques.

Els dos nous tràmits el Registre d’Agents de la 
Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) i el 
Certificat per a la manipulació de gasos fluorats 
s’incorporen de forma exclusiva al catàleg de 
serveis telemàtics. Fins ara la tramitació era 
presencial a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), 
però aquest sistema ja no és possible.

Registre d’Agents de la Seguretat Industrial 
de Catalunya (RASIC)

En el cas del RASIC, l’obligatorietat de tramitació 
telemàtica va entrar en vigor el passat 5 de març. 
Cal recordar que el RASIC és obligatori per a 
les empreses que intervenen en la instal·lació, el 
manteniment, la reparació i l’operació d’instal·lacions i 
productes industrials. Abans d’iniciar la seva activitat, 
aquestes empreses han de comunicar-ho a l’Oficina 
de Gestió Empresarial, la qual les inscriu d’ofici en els 
àmbits corresponents del registre.
En cas de canvis substancials o de cessament de 
l’activitat també cal presentar una comunicació 
davant l’OGE.

Certificat per a la manipulació de gasos fluorats

Pel que fa al Certificat per a la manipulació 
de gasos fluorats, n’hi ha de dos tipus, el 
personal i el d’empresa. Des del passat dia 
1 de març el tràmit d’expedició del certificat 
personal acreditatiu de la competència per 
a la manipulació de gasos fluorats es fa 
exclusivament per via telemàtica, malgrat que no 
és necessària la signatura digital del sol·licitant.
Pel que fa a la sol·licitud del certificat d’empresa, de 
cara a l’estiu s’haurà de tramitar  per via telemàtica, 
en aquest cas sí que amb signatura digital.
Els certificats que s’obtenen directament amb el 
carnet ITE (menys de 3 kg) o habilitació professional 
de frigorista (qualsevol càrrega), s’han de sol·licitar 
a la OGE (Oficina de Gestió Empresarial) i ja no 
s’emetran directament, com fins ara.

Servei de gestió de la tramitació electrònica

El Gremi ofereix un servei de gestió de tots aquests 
tràmits, que requereixen identificació amb signatura 
electrònica. En aquest sentit, també ofereix servei 
per tramitar les signatures digitals a través de 
l’autoritat de certificació AC Camerfirma.

Nou servei del Gremi per a la 
tramitació electrònica del RASIC i dels 
certificats de manipulació de gasos 
fluorats

GREMIGREMIGREMI
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Assessorament a l’instal·lador
Distribució de material
Suport en el muntatge de material
Realització de “Posades en marxa”

Plana Fàbrega Girona
Santa Eugència 202, 17006 Girona

972 23 71 61   -  www.planafabrega.com  

Telecomunicacions 

Seguretat   

Contra incendis 

Il·luminació Led   

Material elèctric    



GREMI

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

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/).

Quina caducitat tenen el CIE i el BRIE?

La caducitat del CIE canvia segons si està legalitzat o no. 
La legalització de les instal·lacions a través del tràmit de 
presentació de la declaració responsable va començar el 
novembre del 2014. Si la instal·lació és anterior aquesta 
data, el CIE hauria d’estar segellat per una entitat de con-
trol, mentre que en cas contrari caldria disposar del docu-
ment acreditatiu com a comprovant de la legalització.

Si la instal·lació està legalitzada, la validesa del certificat és 
indefinida, llevat que la instal·lació es modifiqui. Si el certifi-
cat no està legalitzat, té una validesa de només sis mesos.

El CIE legalitzat podrà ser utilitzat per donar d’alta un nou 
subministrament (primera ocupació), hagi passat el temps 
que hagi passat. Les altes en segona ocupació o canvis de 
nom, en cas que s’hagi modificat o ampliat la instal·lació, 
caldrà que es facin efectius abans d’un any de la confecció 
del certificat.

El BRIE només té una validesa de sis mesos.

Amb la realització d’un BRIE, cal posar protecció 
contra sobretensions?

El BRIE obliga a revisar la instal·lació i a assegurar que 
aquesta:
• Compleix el reglament en vigor en el moment que es va 

fer la instal·lació, si aquesta és anterior al Reglament del 
1973 com a mínim haurà de complir aquest.

• No té defectes respecte als primers cinc punts que s’indi-
quen en la segona pàgina. En cas de trobar-ne s’hauran 
de corregir.

Si la instal·lació es regeix pel reglament del 1973, que 
no obligava a posar protecció contra sobretensions, no 
és necessari fer-ho, tot i que sí recomanable. En canvi, 
si la instal·lació es regeix pel REBT del 2002, si que és 
obligatori.
En cas que sigui necessària una modificació d’importància 
per complir les dues premisses anteriors, cal aportar un CIE 

i, per tant, que la part de la instal·lació modificada acom-
pleixi el reglament actualment en vigor.

A quina distància puc posar el comptador de gas de 
la caldera?

El punt 6.2 de la UNE 60670-5 indica que la distància lateral 
del comptador de gas ha de ser com a mínim de 20 cm 
respecte a mecanismes elèctrics o aparells de producció 
d’aigua calenta sanitària i calefacció. Si no es pot respectar 
aquesta distància, s’ha d’intercalar una pantalla protectora 
que cobreixi totalment la projecció lateral del comptador.

Quina potència s’ha de tenir en compte a l’hora de 
legalitzar un conjunt de refrigeració amb una unitat 
exterior i diverses unitats interiors?

La potència a què poden arribar les unitats interiors funci-
onant totes alhora és com a màxim la que proporciona la 
unitat exterior.
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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 D’ASSEGURANCES S.L. - B17418526 - Agència Exclusiva d’Assegurances de REALE S.A.
Inscrita al  registre de la DGSPF C0613B17418526

ASSESSORS  d’Assegurances
del Gremi d’Instal·ladors de Girona

Amb 75 anys

d’experiència

GREMI

Nou conveni
de col·laboració amb Garatge Plana

El Gremi ha signat un acord de col·laboració amb Garatge 
Plana, concessionari oficial i taller autoritzat Mercedes-Benz i 
Smart, que té seus a Vilamalla, Girona, Mont-ras, Blanes i Olot 
i que compta amb amb més de cent professionals. L’empresa 
es dedica a la venda de turismes, vehicles comercials nous 
i vehicles d’ocasió. Ofereix tota mena de serveis de mante-
niment i de reparació mecànica, de planxa i de pintura, així 
com un servei integral per a camions Mercedes-Benz i Fuso.

Ernest Plana, administrador de Garatge Plana i
Ernest Roglans, president del Gremi

Pol. Ind. Pont del Príncep - 
Carrer Ponent, 22
17469 Vilamalla (Girona)
 972 52 52 22

Av. de l’Estació, 51 B
17300 Blanes
 972 35 88 00

Ctra. Nacional II, km 711
17458 Fornells de la Selva
 972 47 69 69

Av. Catalunya, 2
17253 Mont-ras
 972 30 78 70

Ctra. Sant Joan de les 
Abadesses, 82
17800 Olot
 972 52 52 22



SOLUCIONS PER A 
QUALSEVOL INSTAL·LACIÓ

Aire condicionat

Per la llar més acollidora o la instal·lació més 
complexa. Anori y Nanuk, les gammes que 
s’adaptena qualsevol instal·lació. 
Especialment a la teva. 

La gamma domèstica Anori s’ha 
fabricat pensant amb el confort del 
usuari. 
La tecnología DC Inverter, un 
equip altament silenciós i el 
control via Wi-Fi fan que sigui la 
solució completa i ideal per la 
climatització de la llar. 

Per a instal·lacions de grans 
dimensions, disposem de la 
gamma comercial Nanuk que 
abasta amb totes les exigències 
que una instal·lació pugui 
plantejar, amb diferents potències 
i formats i una tecnologia que 
premia l'eficiència i fiabilitat.
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SEMPRE CONNECTAT 
AMB EL TEU CONFORT

1.Instal·la1.Instal·la

PLATINUM PLUS
Caldera de condensació

A/XL

A

2.Connecta2.Connecta 3.Controla3.Controla

Termòstat modulant Wi-Fi
BAXI Connect

App 
BAXICONNECT 

El termòstat que millor 
combina amb les nostres calderes 

www.baxi.es

 

1.Instal·la 2.Connecta 3.Controla

www.baxi.es
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PROFESSIÓ

Problemàtica, prevenció i correcció
dels circuits tancats de climatització

Introducció a la problemàtica 
dels circuits tancats de 
climatització

Una de les aplicacions de 
l’aigua amb major difusió és 
la seva utilització com a mitjà 
de transport de la calor en 
els circuits de climatització. 
En aquests circuits hi ha una 
problemàtica particular deguda 
a l’ús de metalls diversos com a 
elements d’intercanvi de calor.

En tot circuit tancat de 
climatització hem de considerar  
aquests problemes característics 
de l’aigua:

• Incrustacions calcàries: en 
circuits tancats, en què no 
hi ha una aportació constant 
d’aigua, les incrustacions 
solen ser reduïdes i difícilment 
poden créixer i acumular-se. 
Només en casos de circuits 
de gran capacitat, amb aigües 
molt incrustants o bé a causa 
del transcurs dels anys quan 
s’han dut a terme diverses 
renovacions de l’aigua del 
circuit, pot ser que apareguin 
problemes d’incrustacions si 
prèviament no s’han fet els 
tractaments adequats.

• Corrosió: és el principal 
problema en circuits tancats, 
els quals, en no estar fabricats 
normalment amb metalls nobles, 
reaccionen a l’aigua natural i 
sofreixen processos de corrosió. 
A més a més, la temperatura  
elevada de l’aigua afavoreix 
l’atac als metalls i es formen 
òxids i hidròxids.

• Algues i microorganismes: 
en circuits que treballen 
a baixa temperatura, ja 

siguin de terra radiant o 
fan coils, la temperatura 
de l’aigua (inferior a 40 ºC) 
contribueix a la proliferació de 
microorganismes i algues que 
poden desenvolupar biocapes 
i causar importants problemes 
d’obstrucció i de corrosió. Per 
tant, cal evitar el creixement de 
microorganismes mitjançant 
l’addició de productes 
específics.

Correcció i prevenció dels 
processos de corrosió

Per corregir i prevenir eficaçment 
els processos de corrosió 
en circuits tancats s’han de 
considerar els següents criteris:

• Neteja dels circuits amb 
problemes de funcionament: 
cal eliminar-ne els òxids i 
subproductes de corrosió 
que actuen com a aïllants, 
obstrueixen el circuit i 
comporten un consum 
addicional d’energia. Per a la 
neteja s’utilitzen normalment 
productes desincrustants, 
complexants i dispersants, 
com ara SoluTECH Limpieza, 
que s’introdueix en el circuit i 
s’hi deixa durant uns quinze 
dies amb totes les vàlvules 
de pas obertes perquè pugui 
actuar en tota la instal·lació. 
Posteriorment, es buida el 
circuit i s’esbandeix amb aigua 
d’aportació fins a eliminar 
completament les restes 
del producte de neteja. És 
important evitar la utilització 
d’àcids forts en el procés de 
neteja, ja que poden provocar 
greus processos de corrosió.

• Instal·lació de desfangadors 
magnètics: si no es volen 
utilitzar productes de neteja 
per eliminar els òxids i llots 
dels circuits, és possible 
instal·lar-hi sistemes de 
filtració que els eliminen 
progressivament. Després d’un 
temps d’actuació, els circuits 
es buiden i es recarreguen amb 
aigua d’aportació i inhibidors 
de corrosió adequats.

• Protecció dels metalls 
mitjançant inhibidors de 
corrosió: després de l’operació 
de neteja o bé en circuits 
nous, cal protegir els elements 
metàl·lics mitjançant l’addició 
d’inhibidors de corrosió. 
Aquests productes formen 
una capa protectora que 
bloqueja el procés de corrosió 
i evita la formació d’òxids i el 
despreniment d’hidrogen. Són 
productes idonis, per exemple, 
SoluTECH Protección, per a 
circuits d’alta temperatura, i 
SoluTECH Suelos Radiantes, 
per a circuits de baixa 
temperatura, que contenen un 
agent específic per evitar la 
proliferació d’algues i fangs.

Albert Blanco
 Product Manager Producto Químico

Per ampliar la informació sobre aquest article 
accediu al QR o goo.gl/f72AYx
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Diada de 
l’Instal·lador
El dissabte 17 de febrer el 
Gremi va celebrar la Diada de 
l’Instal·lador,  una jornada dedicada 
als professionals que es van jubilar 
durant l’any anterior. En aquesta 
ocasió, els instal·ladors que han 
estat homenatjats amb una placa 
commemorativa han estat: Josep 
Maria Canals Cordonet de Salt, 
Joan Casalprim Climent de Santa 
Coloma de Farners, Josep Coll 
Descamps de Llançà, Sebastià Cufí 
Terma de Girona, Julio Fraile Perez 
de Calonge, Sabel Grabulosa Sala 

de Cassà de la Selva, Joan Homs 
Nierga de Banyoles, Joan Medina 
Macias d’Esclanyà, Jordi Serra 
Teixidor de Girona, Pere Tallaferro 
Coll de Puigcerdà i Josep Ventura 
Codina de Riells i Viabrea. 

El Pin d’Or, una distinció especial 
que es lliura a empreses o instal·la-
dors destacades en el seu camp, va 
recaure en Pere Mas, de l’empresa 
Electricitat Mas d’Olot, que al 2015 
va complir 90 anys dedicats al sector 
de la instal·lació.

En anys anteriors aquesta distinció 
havia reconegut Francesc Nogués i 
Pere Rodríguez, com a expresidents 
del Gremi, Instal·lacions Burgas de 
Figueres, Instal·lacions Cat d’Hos-
talric i Calefaccions Molas de Cam-
prodon.

L’acte va arrancar amb la rebuda 
dels agremiats jubilats, familiars i 
amics, i va prosseguir amb la visita 
a les instal·lacions del Gremi, l’acte 
d’entrega de plaques i del Pin d’Or i 
al final un aperitiu.

Es va lliurar el Pin d’Or a Pere Mas
de l’empresa Electricitat Mas, d’Olot



Diada de l’Instal·lador 
La Diada de l’Instal·lador homenatja els agremiats jubilats durant el 2017

Joan Casalprim Climent, de l’empresa 
Casalprim SL de Santa Coloma de Farners

Julio Fraile Perez,
instal·lador autònom de Calonge

Joan Medina Macias, de l’empresa 
Instal·lacions Medinka, SL d’Esclanyà

Josep Ventura Codina,
Instal·lador autònom de Riells i Viabrea

Josep Coll Descamps,
instal·lador autònom de Llançà

Sabel Grabulosa Sala,
instal·lador autònom de Cassà de la Selva

Jordi Serra Teixidor,
de l’empresa Instal Serra, SL de Girona

Josep Maria Canals Cordonet,
instal·lador autònom de Salt

Sebastià Cufí Terma,
instal·lador autònom de Girona

Joan Homs Nierga,
instal·lador autònom de Banyoles

Pere Tallaferro Coll, de l’empresa 
Cerdanya Instal·ladora SL de Puigcerdà

16 - L’INSTAL·LADOR



Pere Mas, de l’empresa Electricitat Mas d’Olot, 
Pin d’Or del Gremi
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Bon dia a tothom i benvinguts a casa 
vostra, ja que el Gremi és la casa dels 
instal·ladors, per ara i per sempre. No 
té importància si esteu en actiu, semi-
jubilats o jubilats. Aquí tant vosaltres 
com els vostres familiars sempre hi 
sereu benvinguts. 

És el lloc on heu tramitat tota mena de 
documents, demanat consells, assistit 
a presentacions i informacions, i on de 
ben segur heu fet algun curs. I és que 
per això estem. Per servir l’instal·lador 
i fer una mica més fàcil la nostra pro-
fessió.

Avui, en aquesta cinquena Diada de 
l’Instal·lador, tenim ocasió d’ense-
nyar als nostres familiars i amics les 
oficines, les aules i els tallers que en 
tantes ocasions hem utilitzat.

També és una oportunitat de trobar 
vells coneguts de l’ofici o companys 
que fa temps que no vèiem, per co-
mentar temes comuns i rememorar 
velles anècdotes.

I també és un bon moment per conèi-
xer i saludar els membres de la Junta i 
tot el personal del Gremi.

Nosaltres ens sentim orgullosos que es-
tigueu aquí per poder gaudir una bona 
estona de la vostra companyia. Al cap i a 
la fi, d’això es tracta, de compartir, d’aju-
dar i de col·laborar tots plegats amb un 
a sola finalitat, fer pinya per aconseguir 
una professió digna i reconeguda en tot 
el marc laboral.

Avui molts dels que sou aquí ja us heu 
tret del cap els cables, els interruptors, 
les aixetes, els radiadors i aquell munt 
de màquines i eines que contínuament 
heu hagut de menester. I, sobretot, 
aquelles factures difícils de cobrar i 
aquell client que tant us ha fet patir. 
Ara, estic segur que ja no els recordeu. 
Perquè ara és el moment de dedicar-lo 
a la família, als nets i a totes aquelles 
coses que per culpa de la feina heu 
anat deixant de banda.

A tots els que us vàreu jubilar l’any 
passat us desitgem que aquesta nova 
etapa de la vida us l’agafeu amb les 
mateixes ganes, optimisme i il·lusió 
que, un dia ja llunyà, vàreu agafar les 
alicates i el tornavís.

Volem agrair la vostra contribució a 
fer l’associació més activa, més forta i 
més gran amb el lliurament d’una pla-
ca commemorativa per tots aquests 
anys de dedicació i d’entrega a la fei-
na, a la professió i al nostre Gremi.

També avui entregarem el sisè Pin 
d’Or del Gremi a l’empresa o instal-
lador que amb el temps han destacat 
dins el nostre àmbit.

En anteriors edicions ha recaigut als 
expresidents del Gremi, Sr. Pere Ro-
dríguez  i Sr. Francesc Nogués.

Vull tenir un record pel Sr. Francesc 
Nogués i Ogué, que ens ha deixat 
el dia 8 d’aquest mes a l’edat de 96 
anys. Va ser president del Gremi des 

del 1982 al 1991. Transmetem des 

d’aquí el nostre més sentit condol als 

familiars i amics. 

També han obtingut el Pin d’Or les 

empreses Instal·lacions Burgas de 
Figueres i  Instal·lacions Cat d’Hos-
talric, i l’any passat Calefaccions 
Molas de Camprodon.

Aquest any la Junta Directiva ha volgut 

honorar amb aquest distintiu la dilata-

da vida i experiència d’una empresa 

que ha estat més de noranta anys al 

peu del canó. Tant mèrit té el seu fun-

dador com els que l’han continuat, i 

per això volem fer entrega del Pin d’Or 

al representant d’aquesta llarga aven-

tura, el Sr.  Pere Mas, de l’empresa 

Electricitat  Mas, SL, d’Olot. Junta-

ment amb el guardó, la més sincera 

felicitació i el reconeixement, en nom 

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

mem part d’aquest col·lectiu, amb els 

ànims i els desitjos de 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 desit-

gem de tot cor que la nova etapa us 

sigui llarga, plaent i molt feliç.

Moltes gràcies i fins ben aviat.

Ernest Roglans

Discurs de la
Diada de l’Instal·lador 
2018
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• AVUI •

A CASA DE

 LA PALOMA

A Feníe Energía ens passem per la casa de la Paloma, analitzem les

 seves factures de llum i gas, i li oferim la solució que millor se li adapta.

Aquest nivell d´implicació només pot aconseguir-se quam els teus instal·ladors,

a més, són socis de l´empresa.

LA COMPANYIA DELS INSTAL·LADORS Electricitat AutoconsumMobilitatEficiència

MAI 

HAVIA VIST UNA

FACTURA
TAN CLARA COM

AQUESTA
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FORMACIÓ

Per a l’obtenció de carnets i acreditacions de les competències professionals
Instal·lador de GAS IG categoria A (IGA). 04/09/2018

Instal·lador Elèctric en Baixa Tensió. Categoria especialista. 27/09/2018

Instal·lador de GAS IG categoria C (IGC). 11/10/2018

Oficials
Actualització del Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi. 19/04/2018

Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi. Consultar dates

Reciclatge
Excel nivell inicial. 09/04/2018

Curs Norma ISO 9001:2015. Visió pràctica dels seus requisits i la seva aplicació a les organitzacions. Consultar dates

Xarxes informàtiques. Consultar dates

Pràctics
Electricitat bàsica d’instal·lacions d’interiors. 19/03/2018

Instal·lació de bomba de calor. Nivell inicial. 05/04/2018

Automatismes. 07/05/2018

Aprofiteu-vos-en també de les jornades tècniques que impartim cada mes
Autogas, a càrrec de REPSOL. 12/04/2018

Curs KNX amb el nou software ETS Inside. 12/04/2018

Jornada Reptes i oportunitats per a l’instal·lador: solucions de recàrrega del vehicle elèctric (V.E.),
a càrrec de SIMON. 03/05/2018

Visita Espai 1000, a càrrec de SIMON Barcelona. 21/06/2018

Propera formació
Us avancem en titulars el programa de cursos previst 
que impartirem properament. Alguns ja tenen data fixada 
però d’altres no. Per aquest motiu és important seguir la 
programació actualitzada dels cursos, dates i horaris a 
www.elgremi.cat, i als perfils corporatius del Gremi
(Twitter i Facebook)
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www.jung.de/es

FORMACIÓ

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

Formació per a l’obtenció de carnets i 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”

Inclou el Certificat Personal per a la manipulació 
d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega de 
refrigerant inferior a 3kg de GF.

El Reciclatge, l’aprenentatge continuat

Excel avançat: taules dinàmiques i macros
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FORMACIÓ

La formació pràctica. Molt bona acollida!

Electricitat bàsica d’instal·lacions interiors

Instal·lació de bomba de calor – nivell inicial

Cremadors de gasoil i gas

Calderes Murals: funcionament, manteniment i reparació

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

Tractament correctiu i preventiu de l’aigua en 
circuits de calefacció i ACS
Objectiu assolit: conèixer els principals problemes 
de l’aigua en els circuits, com ara la corrosió, les 
incrustacions calcàries i la formació d’algues i llots i 
com solucionar-los a través de tractaments útils com la 
dosificació de polifosfats en circuits d’ACS o els additius 
químics SoluTECH en circuits tancats de calefacció.

www.cilit.com
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FORMACIÓ

Presentació programa informàtic:
FACTUR9 – Programa de facturació per a 
instal·ladors
Objectiu assolit: conèixer el programa de facturació 
pensat per a què els instal·ladors puguin portar la gestió 
completa de l’empresa instal·ladora d’una manera fàcil 
i àgil.

www.it9.es

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

Davant de
qualsevol dubte i/o
petició, no dubteu en 
contactar amb el
Centre de Formació
del Gremi.

972 41 26 15 
formacio@elgremi.cat
www.elgremi.cat

facebook.com/elgremi
@GIGFormacio
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La despesa energètica a les 
llars incrementa any rere any 
degut a l’elevat cost de l’energia 
i a la creixent necessitat de 
confort tant a l’hivern com a 
l’estiu. La utilització d’energies 
renovables en la climatització 
i en l’escalfament de l’aigua 
sanitària esdevé la solució ideal 
per aconseguir estalvi energètic i 
econòmic, alhora que contribueix 
a fer un mon més sostenible 
gràcies a la reducció d’emissions 
de CO2.

BAXI presenta una solució 
òptima que combina bombes 
de calor aerotèrmiques i panells 
solars fotovoltaics. Les bombes 
aerotèrmiques, per una banda, 
obtenen l’energia i la transporten 
per escalfar l’habitatge i l’aigua 
sanitària. De mitjana, per cada 
kilowatt hora elèctric que 
consumeixen en produeixen 
quatre de calor. Els panells 
solars, per altra banda, generen 
electricitat d’autoconsum, 
que elimina pèrdues d’energia 
transport.

Un habitatge estàndard d’uns 
200 m2 a l’illa de Menorca pot 
requerir uns 11.600 kWh/any 
de calefacció (aproximadament 
870 € de gasoil), uns 4.500 kWh/
any d’aigua calenta sanitària 
(aproximadament 400 € de 
gasoil) i uns 2.230 kWh/any de 
refrigeració (aproximadament 
400 € d’electricitat). Mitjançant 
la utilització d’una bomba de 
calor aerotèrmica el consum 
passaria a 2.900 kWh/any de 
calefacció (aproximadament 

490 € d’electricitat), 1.250 kWh/
any d’aigua calenta sanitària 
(aproximadament 275 € 
d’electricitat) i el mateix consum 
en refrigeració, és a dir, 2.230 
kWh/any (uns 400 €). La bomba 
aerotèrmica, per tant, reduiria un 
65% el consum energètic i un 
38% la despesa en euros.

La instal·lació d’un equip 
fotovoltaic de 3 kWp genera 
5.500 kWh/any, la qual cosa 
implica un estalvi en la factura 
elèctrica d’aproximadament 950 
€ l’any. D’acord amb l’exemple 
anterior, el consum de la bomba 
de calor seria d’uns 6.380 
kWh, mentre que la producció 
fotovoltaica estaria al voltant de 
5.500 kWh; per tant, parlem d’un 
consum de tan sols 880 kWh, 
que econòmicament correspon 
a 215 €. És a dir, s’assoliria un 
important estalvi energètic, 
econòmic i d’emissions de CO

2, i 
s’aconseguiria un habitatge amb 
un consum energètic de gairebé 
zero. Valgui aquest exemple 
per il·lustrar un cas de consum 
genèric mitjà, cada habitatge 
necessita un estudi detallat 
d’acord amb el consum propi.

BAXI ofereix un catàleg 
d’equips conjunts de bomba 
de calor i grup fotovoltaic. 
Es tracta d’una combinació 
de les bombes Platinum BC 
Plus (diferents versions) i els 
sistemes fotovoltaics Fotón. 
Les bombes de calor Platinum 
BC Plus BAXI poden generar 
calefacció, refrigeració i aigua 
calenta sanitària. Per tant, amb 

un únic equip es pot cobrir tota la 
demanda de confort necessària 
a la llar. Les diferents gammes 
de bombes de calor BAXI 
comprenen potències de 6 kW 
fins a 38 kW, i es poden adaptar 
als diferents tipus d’habitatge. A 
més a més, poden treballar amb 
acumuladors externs o integrats 
en el mateix equip, tot en una 
unitat de dimensions reduïdes. 
També integren un potent 
dispositiu electrònic que permet 
controlar diferents zones de la 
llar i connectar amb el sistema 
fotovoltaic perquè en cas d’excés 
de producció elèctrica la bomba 
es posi en funcionament i acumuli 
energia, actuant com una mena 
de bateria d’energia tèrmica.

Els equips d’autoconsum Fotón 
de BAXI faciliten a l’instal·lador 
tots els components necessaris 
per a la instal·lació (panells solars, 
suports, inversor, etc.). Hi ha 
equips de 2,12 kWp, 3,18 kWp, 
5,30 kWp i 9,54 kWp. Aquesta 
gamma permet trobar solucions 
per a tot tipus d’habitatge. També 
existeixen accessoris per controlar 
les instal·lacions i obtenir dades 
de generació i de consum elèctric 
en benefici del màxim estalvi.

En conclusió, els equips 
d’aerotèrmia i fotovoltaica BAXI 
són productes de qualitat superior 
que permeten aconseguir 
consums energètics de gairebé 
zero.

El binomi BAXI:
bombes de calor + fotovoltaica, 
climatització sense despesa energètica

www.baxi.es | Segueix-nos a:
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En aquesta nova versió s’han recollit les següents millores:

 S’ha eliminat l’apartat “Motiu de l’emissió d’aquest butlletí”, atès que tothom 
pot demanar si vol un butlletí.

 S’ha afegit una nota explicativa per als casos de contractació en els quals 
es pot usar el Butlletí, i també es concreta que la validesa del BRIE és de sis 
mesos.

 A “Característiques de la instal·lació” s’ha substituït “potència contractada 
anterior” per “potència inicial de la instal·lació”.

 S’hi ha afegit “aquesta instal·lació alimenta un ascensor” i la potència.
 Això serveix per substituir ICPS per maxímetres.

 La part certificadora té una nova redacció.

 S’ha afegit un apartat perquè l’instal·lador pugui fer comentaris.

Trobareu el BRIE actualitzat al Canal Empresa de la Generalitat.
També podeu adquirir els blocs de vint-i-cinc butlletins a les oficines del Gremi.

Nou formulari del BRIE

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

PROFESSIÓ

La Generalitat de Catalunya ha actualitzat el formulari del Butlletí de 
reconeixement d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BRIE).



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF Anuncio oferta publica 2018_  NEDGIA17x24 (C).pdf   1   21/12/17   12:46



PROFESSIÓ

El monitoratge del corrent 
diferencial en les instal·lacions 
cada dia és més important. 
Els diferencials solen actuar 
sense que els responsables de 
manteniment sàpiguen quina 
n’ha estat la causa, degut al fet 
que la majoria d’instal·lacions 
no estan monitoritzades, sinó 
simplement protegides. 

Per millorar aquesta situació 
cal instal·lar diferencials que 
disposin de monitorització RCM. 
Això exigeix instal·lar també  
transformadors que mesurin 
el corrent de fuita o derivació. 
Per fer-ho, cal desconnectar les 
càrregues de l’embarrat, fet que 
suposa un cost molt elevat per 
les consegüents aturades de 
màquines i processos.

Aquest problema es pot 
minimitzar de forma dràstica 
utilitzant transformadors de nucli 
oberts. Encara que fins fa poc 
aquests tipus de transformadors 
eren inviables per les dificultats 
de fabricació i perquè era 
complicat que tinguessin un 
diàmetre suficient per a qualsevol 
embarrat, avui en dia aquesta 
solució és possible gràcies als 
nous transformadors flexibles per 
a la mesura diferencial (sèrie WF).

Aquests equips no requereixen 
desmuntar els embarrats ni 
desconnectar les càrregues de la 
instal·lació, sinó simplement una 
aturada per poder treballar de 
forma segura sense tensió durant 
uns minuts.

Aquest tipus de transformador 
tenen una sensibilitat per mesurar 

corrents a partir de 100 mA, 
suficient per a l’entorn industrial. 
Amb un petit transductor es 
condiciona el senyal perquè els 
monitors de corrent diferencial 
(RCM) puguin llegir-la.

El procés per muntar un 
monitoratge diferencial es 
redueix significativament amb 
aquest tipus d’equips i, per tant, 
els costos pel que fa a aturades 
són insignificants.

Els temps de muntatge, que 
podia estar al voltant de mig dia 
incloent-hi desembarrar, muntar 
el toroidal i tornar a embarrar, pot 
reduir-se a només mitja hora, ja 
que no cal desmuntar cap part 
mecànica de la instal·lació.

El més important en instal·lar 
aquests equips és centrar bé 
els conductors (es pot fer d’una 
manera senzilla amb tres brides) 
i, com en qualsevol equip que 
mesura el corrent diferencial, 
no posar-los al costat de la 
curvatura del conductor (com 
mínim a 30 cm).

Amb els RCM de Bender, ara 
és possible monitoritzar el 
corrent diferencial de la vostra 
instal·lació sense necessitat de 
desconnectar les càrregues dels 
embarrats.

Monitoritzar instal·lacions
sense desmuntar embarrats

Josep M. Cisa
Enginyer de vendes del 

Grup Bender
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PROFESSIÓ

Breus
Durant el 2017 la comercialitzadora 
energètica Feníe Energía va instal-
lar a Espanya més de 400 punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics i 
ja n’hi ha uns 670 repartits per tot 

el territori estatal (aproximadament 
500 de privats i 170 de públics). 
L’empresa ha assenyalat que 
durant el 2018 té previst ampliar la 
xarxa, de manera que els usua-

ris puguin fer trajectes amb total 
tranquil·litat amb la certesa que 
trobaran punts de recàrrega.

Grup Electro Stocks posa en 
marxa l’organització del seu 
esdeveniment més esperat “Open 
GES Xperience” que tindrà lloc a 
Barcelona el proper 17 de maig al 
Palau de Congressos de Catalu-
nya, amb l’objectiu de reunir més 
de 4.000 professionals del sector 
elèctric, automatització, clima i 
fontaneria. Després de l’èxit de les 
cinc edicions anteriors del reco-
negut Electro FORUM en el qual 
es va congregar en cada ocasió 

Feníe Energía instal·la 400 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Grup Electro Stocks 
presenta el seu nou 
certamen sectorial 
“Open GES Xperience” a 
Barcelona

a més de 3.000 participants, el 
grup de distribució aposta ara per 
un sorprenent canvi de format del 
seu conegut certamen. Si bé és 
cert que seguirà tenint una zona 

ARCO celebra el 45è aniversari
La convenció anual que cada any reuneix a 
València tota la xarxa de venda de vàlvules 
ARCO ha incorporat aquest any un compo-
nent commemoratiu, ja que ha marcat l’ini-
ci de la celebració del 45è aniversari de la 
companyia. ARCO també ha celebrat en les 
últimes setmanes una convenció internacional 
a Varsòvia (Polònia), on la companyia té una 
filial que gestiona el mercat centreeuropeu, 
un dels principals mercats internacionals. Així 
mateix, l’equip comercial que atén França i 
el nord d’Àfrica, un dels mercats amb major 
creixement dels últims anys, va visitar València 
durant dues jornades amb l’objectiu de com-
partir les claus del nou exercici, però també 
de conèixer de primera mà els últims avenços 
tecnològics introduïts a la planta de Foios.
Amb unes xifres de negoci que la situen com 
a líder del sector en el mercat nacional i dins 

el top 10 del rànquing internacional, ARCO és 
l’únic fabricant espanyol de vàlvules per a aigua, 
gas i calefacció. Cada any inverteix al voltant de 
mig milió d’euros en innovació i desenvolupa-
ment, raó per la qual ha desenvolupat més de 
30 patents i 50 models d’utilitat que formen part 
de les més de 3.000 referències que ofereix a la 
indústria i al mercat domèstic. Amb presència en 
els cinc continents, l’any passat va aconseguir 
una facturació superior als 65 milions d’euros.

firal amb més de 80 estands de 
les principals firmes, la novetat 
més rellevant es centrarà en dues 
àrees d’activitat: les master-class i 
les master-practice.
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B A R C E L O N A 2 0 1 8
X P E R I E N C E
O P E N G E S

Una VENTANA ABIERTA al futuro 
del SECTOR INSTALACIONES

17 DE MAYO
PALAU DE CONGRESSOS 
DE CATALUNYA

¡NO TE LO PUEDES PERDER!

INSCRÍBETE
www.grupoelectrostocks.com
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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

AUTOCONSUM

CONSUM

ENERGIA

FOTOVOLTAIC

MANTENIMENT

PLAQUES

PRODUCCIÓ

TRANSICIÓ

Busca en aquesta sopa de lletres les següents paraules:

El glaçó

 Un glaçó de gel flota en un got d’aigua ple fins dalt de tot. El glaçó es fon. Què passarà amb el nivell de l’aigua?

 M F T I A K G U G F C D C S N

 U R R A V U A M Q W A U F I O

 S D A V I E O L F C V N K V U

 N Z N X W G I Q Z Q C G T U I

 O R S B T K R E S I Z N B C B

 C X I T D C F E A D E J I O J

 O R C K O S M T N M J R R N O

 T N I Y M T L V I E P L O S V

 U Q O J X O F N M D R W Z U L

 A I N W V T E D X U B D Y M F

 K J C O J T G Z W E N H C A N 

 V Y T L N H Y C L G Q D N L E

 P O Z A Q V C Y P L A Q U E S

 F X M D B M M T P X Z X C D C

 P G U Z P R O D U C C I O V K
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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 |  872 590 191

 ASSESSORIA | JURÍDICA

              hores concertades | 872 590 191

 ASSESSORIA | PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)

  hores concertades | 872 590 191

 ASSESSORIA |  INFORMÀTICA DE SOFTWARE  

  hores concertades | 872 590 191

 ASSESSORIA |  INFORMÀTICA DE HARDWARE  

  hores concertades | 872 590 191 

 ASSESSORIA | TÈCNICA

 Carles Pastor hores concertades | 872 590 193

 Teo Pulido hores concertades | 872 590 193

 Gremi 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 Comunicació

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




