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EDITORIAL
Assemblea 2018
El passat sis de juny, vàrem celebrar l’Assemblea anual del Gremi.
Una vegada més, vàrem batre el rècord d’assistència.
Malauradament, en negatiu. Apart dels membres de la Junta Directiva, 
va assistir-hi un instal·lador. Tot un rècord!

Els primers anys d’estar a la Junta del Gremi, jo no entenia com en 
una associació tan important i amb tants socis, hi hagués tan poca 
assistència a les assemblees, fins que un any que hi havia un problema 
important, va haver-hi una gran concurrència.
La meva conclusió va ser que a pocs problemes, poca assistència. Llegint 
així, un pensaria que ho fem tan bé que no creem problemes i per tant 
queda justificada l’escassa assistència  a les assemblees.

Però, no ens enganyem. Tampoc som tan perfectes i segur que hi ha 
alguns o molts problemes i que amb la col·laboració de tots, les solucions 
serien més eficients que les que puguin sortir de les juntes o comissions 
internes.

La primera excusa per no anar a les convocatòries del Gremi, és la feina, 
que per sort, ens té ocupats més temps del que disposem. Però tots 
sabem que si convé, traiem el temps de sota les pedres.

Una altra excusa podria ser la del “Ja s’ho faran” o “Igual fan el que volen” 
o “Allò és un club tancat que sempre manen els mateixos” o  “Tampoc 
en traurem res” o ......

Doncs tots aquests pensaments estan equivocats, perquè l’ànsia més 
gran que tenim, és servir de la millor manera possible a l’instal·lador 
agremiat i si no veniu a “ajudar-nos”, no ho podrem fer el màxim de bé, 
com és el nostre desig.

Per tant, us demano que no us aboneu a les excuses, perquè per l’interès 
a la professió, no n’hi ha cap que valgui.

Jo us animo a col·laborar amb nosaltres i assistir a 
les assemblees i reunions a fi de millorar la relació 
professional entre nosaltres, els instal·ladors, 
que és la millor força que podem trobar pel 
nostre sector..

Ernest Roglans
President del Gremi
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On compres el 
material?
Empreses col·laboradores al servei 
de les empreses agremiades

El Gremi d’Instal·ladors us recomana les següents empreses que 
col·laboren com a proveïdors de material per a les vostres instal·lacions. 
En els propers números d’aquesta revista us informarem de proveïdors 
de serveis i fabricants de material i aparells del sector.

www.mapelsl.com
Tel. 972 58 12 14

www.gersal.com
Tel. 972 401 552

www.solarcasa.energy
Tel. 680 985 939

www.mafonsa.cat
Tel. 972 33 42 37

www.sanielec.com
Tel. 972 23 70 11

www.saltoki.com
Tel. 972 23 22 22

www.comercialjocor.com
Tel. 972 31 67 62

www.leroymerlin.es
Tel. 972 75 49 01

www.industrialgines.com
Tel. 972 41 36 00

www.planafabrega.com
Tel. 972 23 71 61

www.grupoelectrostocks.com
Tel. 972 22 00 42

www.servei.es
Tel. 972 39 32 89

www.abcgrup.com
Tel. 972 23 01 02

www.supplaid.com
Tel. 972 01 01 15

www.conmasa.cat
Tel. 93 798 55 62

www.wattsathome.com
Tel. 972 09 01 58

www.barcelonaled.com
Tel. 972 21 23 24



Nova web
del Gremi

» El Gremi ha renovat 
completament la seva 
web, amb l’objectiu de 
poder comptar amb 
una eina més àgil 
i, sobretot, que 
s’adapti a tot tipus 
de dispositius. 
S’ha comprovat 
que cada vegada 
s’utilitzen més els 
mòbils per accedir-hi i per 
tant aquesta actualització 
era del tot necessària.

A més a més, una nova 
estructuració dels continguts 
fa més fàcil trobar-los. Se situa 
en primer lloc l’accés a les 
eines més utilitzades, com 
els formularis, les taules, la 
informació tècnica, però també 
els tràmits i gestions o el lloguer 
d’eines.

En la nova disposició es dona 
més visibilitat a tot el que té a 
veure amb la formació, tant els 
cursos com les jornades que es 
fan habitualment, i també pren 
més protagonisme el cercador 
d’instal·ladors. Es pretén que els 
potencials clients puguin trobar-
ne més fàcilment la informació 
en funció de les activitats que 

exerceixen i la població on es 
troben.

Pel que fa a la borsa de treball, 
queda simplificada amb 
l’objectiu que sigui més fàcil 
i manejable per als usuaris, ja 
siguin demandants de feina 
o empreses que els vulguin 
ocupar.

La web es renova, però la 
informació que contenia 
l’anterior es manté, de manera 
que romanen accessibles 
tots els continguts, que 
simplement s’han adaptat al 

nou format. Així, prop d’un 
miler d’informacions, la revista 
L’Instal·lador digitalitzada, la 
galeria d’imatges i un munt de 
recursos i continguts que s’han 
anat entrant en els darrers 
tretze anys continuen estant 
a disposició per poder-los 
consultar.

La web és una eina viva i una 
de les principals fonts de 
comunicació del Gremi. Us 
agrairem que ens feu arribar 
qualsevol mancança que hi 
trobeu o qualsevol proposta de 
millora que cregueu oportuna.
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· Organitza i arxiva automàticament imatges tèrmiques amb la
  funció d’etiquetatge d’actius del Fluke Connect
· Completamente radiomètrica, ofereix dades de mesures amb una
  resolució d’infrarojos de 120x90 (10.800 píxels)
· Pantalla tàctil LCD de 3,5 polzades para facilitar la resolució de
  problemes
· Rang de mesura de temperatura de -20°C a 150°C· Rang de mesura de temperatura de -20°C a 150°C
· Paletes de sis colors
· Pot resistir caigudes des de 1 metre d’alçada
· Protecció de la carcassa IP54

Carrer Sant Andreu, 154   17846  MATA-PORQUERES
www.mapelsl.com  |  Tel. 972 58 12 14 

càmera
termogràfica

de butxaca
PTI120



Gràcies!
Gràcies per fer de casa meva un lloc confortable. 
Gràcies per ajudar-me a decidir. Gràcies per escollir la 
millor solució per a les meves necessitats. 
Instal·lador, gràcies a tu, casa meva és el millor lloc 
del món.

A Supplaid oferim solucions integrals 

als instal·ladors professionals des de fa 
47 anys. Els nostres tècnics estan a la 
disposició del professional per ajudar-lo 
a trobar la millor solució pel seu client.

Som professionals al servei 
de professionals.

C. Bescanó, 7
 17007 GIRONA

T. 972 01 01 15
girona@supplaid.com supplaid.com
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Assemblea General 
Ordinària del Gremi

» El passat dijous 6 de juny 
va tenir lloc l’Assemblea 
General Ordinària del 
Gremi. Com és preceptiu, 
va començar amb 
l’aprovació de l’acta de 
l’assemblea anterior.

Ernest Roglans, president del 
Gremi, va exposar l’informe 
anual, en què va fer referència 
a les principals fites, novetats 
i canvis del darrer any. 
L’exposició va incloure una 
relació d’activitats, visites i 
actes organitzats o als quals 
s’ha assistit en representació 
del Gremi. També les activitats 

de formació i jornades que s’han 
dut a terme durant el 2018.

Quant a la gestió econòmica, 
es va aprovar el tancament 
econòmic de l’any anterior, i 
es va posar a disposició dels 

agremiats l’auditoria comptable, 
que es troba accessible tant a la 
seu Gremi com a la pàgina web. 
També es va aprovar les quotes 
i el pressupost per al 2019. 
L’assemblea va finalitzar amb 
l’habitual torn obert de paraules. 
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Assessorament comercial i tècnic a l’instal·lador en projectes
Distribució de materials a les instal·lacions
Suport comercial i tècnic en el muntatge de materials a l’obra
Realització de “Postes en marxa”

Telecomunicacions

Seguretat

Contra incendis

Material elèctric 

Il·luminació Led

Plana Fàbrega Girona
Santa Eugència 202, 17006 Girona

972 23 71 61 - pfgirona@planafabrega.com
www.planafabrega.com  
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Segons la disposició transitòria 
segona del RD 20/2018 de 7 
de desembre, de mesures 
urgents per a l’impuls de la 
competitivitat econòmica en 
el sector de la indústria i el 
comerç a Espanya, l’empresa 
que faci la instal·lació ha de 
lliurar al titular del sistema o de 
la instal·lació la documentació 
següent:

A) Certificat ITE i indicar a les 
observacions: el fabricant, 
el model, l’any, el número 
de fabricació, la càrrega, la 
denominació i el grup del 
refrigerant emprat.

B) Manual d’instruccions.

Es poden dipositar en 
un mateix recipient els 
gasos retirats de diferents 
instal·lacions?

Es poden posar en un mateix 
recipient ben identificat sempre 
que siguin els mateixos gasos. Si 
són gasos diferents, encara que 
sigui en petita quantitat, han 
d’anar en recipients diferents i 
identificats.

En aquest cas, al tractar-se d’un 
residu perillós, el període màxim 
d’emmagatzematge és de sis 
mesos, a menys que se’n demani 
una ampliació.

Encara es poden instal·lar 
escalfadors atmosfèrics i 
estancs?

El RD 283/2013, pel qual es 
modifiquen determinats articles 
i instruccions tècniques del 
RITE, incorpora una disposició 
transitòria única sobre la 
substitució d’escalfadors d’aigua 
calenta sanitària, en la qual 

s’indica que durant un termini 
de cinc anys des de l’entrada 
en vigor d’aquest reial decret, la 
substitució d’escalfadors d’ACS 
instantanis a gas amb potència 
de fins a 24.4 kW que es trobin a 
l’interior de locals habitats podrà 
realitzar-se per escalfadors de gas 
de càmera de combustió oberta i 
tir natural.

Tanmateix, la disposició transitòria 
única finalitzava el 13 d’abril de 
2018. Això significa, pel que fa a 
aparells de gas de fins a 70 Kw, 
que a partir del 14 d’abril de 2018 
no es poden instal·lar escalfadors 
atmosfèrics per substituir 
equips antics, llevat que es situïn 
en locals que compleixen els 
requisits establerts per les sales 
de màquines. 

Aquesta mesura no s’aplica a la 
transformació d’escalfadors de 
GLP a gas natural, és a dir, si es 
produeix una substitució d’equip 
el nou escalfador haurà de ser 
estanc, però si es transforma 
podrà mantenir l’equip existent.

Així mateix, en altes a partir del 
14 d’abril que no necessitin nou 
certificat (reobertura després de 
baixa) i que tinguin un escalfador 
atmosfèric instal·lat existent (no 
nou), és a dir, sense instal·lació d’un 
nou escalfador, es procedirà a la 
posada en servei de la instal·lació si 
compleix amb normativa.

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

Són competents les empreses 
habilitades com a empreses 
frigoristes per a l’execució, 
manteniment i reparació 
d’equips de clima destinats al 
confort humà?

Les instal·lacions de clima 
destinades al confort humà es 
troben dins l’àmbit d’aplicació 
del Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en edificis (RITE), i 
també dins l’àmbit d’aplicació del 
Reglament de seguretat per a 
instal.lacions frigorífiques (RSIF).

Tenint en compte els articles 19, 
26 i 35 del RITE (RD 1027/2007) i 
37 (RD 238/2013), i els articles 9, 
10 i 14 del RSIF (RD 138/2011) les 
instal·lacions incloses en l’àmbit 
d’aplicació del RITE hauran de 
ser instal·lades i mantingudes 
per empreses instal·ladores o 
mantenidores d’instal·lacions 
tèrmiques en edificis que hauran 
de complir a la vegada els 
requisits en el RSIF corresponents 
al nivell d’instal·lacions 
frigorífiques en què intervinguin. 

Seran les empreses tèrmiques, 
competents per executar aquest 
tipus d’instal·lacions, les que 
hauran d’emetre els certificats 
d’instal·lació i la resta de 
documentació tècnica exigida 
tant pel RITE com pel RSIF, per 
a la seva posterior presentació 
davant l’organisme competent 
quan així ho exigeixi qualsevol 
dels dos reglaments.

Quina documentació s’ha de 
presentar quan s’instal·la un 
equip d’aire condicionat que 
conté una càrrega de gas 
R-32 inferior a 1.842 kg? Per 
exemple, un SPLIT domèstic 
per climatitzar zones amb 
presència de persones.

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS

DE GIRONA
Directe 872 590 193

Centraleta 972 213 566
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José Felipe Gómez Rasines, director de botiga de Girona, i 
Ernest Roglans, president del Gremi

»

»

Leroy Merlin, superfície 
comercial que ofereix 
productes, solucions i 
serveis en decoració, 
bricolatge, jardineria 
i construcció ha 
signat un conveni de 
col·laboració amb el Gremi 
d’Instal·ladors.

Leroy Merlin ha inaugurat 
recentment una nova botiga 
a Girona, amb una superfície 
comercial de més de 11.500 m2, 
fet que ha suposat una inversió 
aproximada de 31 milions 
d’euros i la creació de 154 llocs 
de treball directes.

El Gremi disposa d’un 
sistema de videoconferència 
que permetrà participar 
a distància en jornades 
tècniques i sessions 
informatives.

La idea és que els instal·ladors 
puguin accedir des de la seva 
localitat, sense haver-se de 
desplaçar, a la retransmissió 
en vídeo en directe. Mitjançant 
aquest servei es donarà solució 
a una petició habitual dels 
agremiats de les diferents 
comarques i poblacions 
allunyades de la capital.
El programari està basat en 
la plataforma de Microsoft 

Windows Teams, i es pot 
utilitzar amb els equips 
informàtics habituals. A més a 
més, la tecnologia permet que 
l’instal·lador pugui interactuar 
i fer arribar preguntes, 
suggeriments i comentaris.

Conveni amb  
Leroy Merlin

El Gremi escurça 
distàncies amb la 
implantació de les 
videoconferències

 C/ Astúries, 66 17003 Girona
 Tel. 972 754 901
 atencioncliente.girona@leroymerlin.es
 www.leroymerlin.es
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En vigor el nou Reial 
decret d’autoconsum

» El 7 d’abril d’enguany 
va entrar en vigor el 
Reial decret 244/2019, 
pel qual es regulen les 
condicions administratives, 
tècniques i econòmiques 
de l’autoconsum d’energia 
elèctrica, per donar 
continuïtat al Decret llei 
15 /2018, que eliminava 
l’anomenat “impost del sol”.

El nou RD afecta les 
instal·lacions de qualsevol de 
les modalitats d’autoconsum 
d’energia elèctrica que es 
troben connectades a la xarxa 
de transport o distribució, a 
excepció de les instal·lacions 
aïllades i els grups de generació 
utilitzats exclusivament en cas 
d’interrupció d’alimentació 
d’energia elèctrica de la xarxa 
elèctrica.

Les modalitats d’autoconsum 
que s’hi preveuen són 
l’autoconsum sense excedents, 
en la qual s’haurà d’instal·lar 
un mecanisme antiinjecció 
per evitar la injecció d’energia 
d’excedent a la xarxa  de 
transport o distribució. En 
aquesta modalitat es té en 
compte únicament el subjecte 
consumidor.
En la modalitat d’autoconsum 
amb excedents es podrà injectar 
energia d’excedent a la xarxa de 
transport o distribució, i preveu 
el subjecte consumidor i el 
productor.

L’autoconsum podrà ser 
individual –un sol consumidor 
associat– o bé col·lectiu –grup 
de diversos consumidors 
que s’alimenten, previ acord, 
d’energia elèctrica que prové 
d’instal·lacions pròximes a 
les de consum associades 
a aquests. En aquest cas, 

tots els consumidors 
d’autoconsum col·lectiu hauran 
de tenir la mateixa modalitat 
d’autoconsum.

Accés i connexió a la xarxa
Pel que fa a l’accés i connexió a 
la xarxa, les instal·lacions sense 
excedents i les instal·lacions 
amb excedents de producció de 
potència inferior a 15 kW en sòl 
urbanitzat i que compti amb els 
serveis i dotacions que requereix 
la normativa urbanística, 
queden exemptes d’obtenir 
permisos d’accés i connexió. En 
instal·lacions de fins a 100 kW 
connectades a BT, el contracte 
d’accés amb la distribuïdora 
el realitzarà d’ofici l’empresa 
distribuïdora.

Equips de mesura
Únicament és necessari un 
equip de mesura bidireccional 
en el punt frontera, o un equip 
de mesura en cada un dels 
punts de frontera. L’autoconsum 
col·lectiu amb excedents 
no acollits a compensació 
amb diversos contractes de 
subministrament hauran de 
comptar amb dos equips: un 
per a consum i un altre que 
mesuri la generació neta. En 
certs casos, es permet que el 
comptador s’ubiqui fora del 
punt frontera.

Règim econòmic
S’estableixen diferents 
possibilitats en funció de 
l’autoconsum. L’autoconsum 
amb excedents acollits a 
compensació poden vendre 
l’energia o compensar 
mensualment excedents, 
mitjançant la valoració de 
l’energia horària excedentària 
(compensació simplificada). 
L’autoconsum amb excedents 
no acollits a compensació han 

de vendre els excedents al 
mercat. L’energia d’autoconsum 
d’origen renovable quedarà 
exempta de tot tipus de peatges 
i càrrecs.

Registre d’inscripció
Es crearà un registre, on 
s’inscriuran les instal·lacions 
d’autoconsum. Aquest registre 
serà telemàtic i gratuït 
mitjançant una declaració 
a través de la Generalitat de 
Catalunya.  En alguns casos serà 
automàtic.

Modificació ITC-BT-40
Aquest Reial decret modifica, 
en la disposició final segona, 
el Reglament de baixa tensió, 
en concret la ITC-BT 40 sobre 
instal·lacions generadores de 
BT. Incorpora conceptes com 
les instal·lacions generadores 
interconnectades, afegeix 
aspectes com incorporar un 
sistema que eviti la injecció 
d’excedents a la xarxa en 
autoconsum sense excedents i 
no permet que la instal·lació, en 
casos d’autoconsum col·lectiu, 
es connecti a la instal·lació 
interior de cap dels consumidors 
associats a la instal·lació. Afegeix 
un annex on explica els sistemes 
per evitar la injecció d’energia 
en el cas d’autoconsum sense 
excedents i esquemes per a 
aquestes connexions.

Guia de tramitació
Podeu trobar informació aquí:  
http://www.elgremi.cat/guia-
dautoconsum-publicada-per-
idae/
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XARXA SALTOKI EXCLUSIVA 
PER AL PROFESSIONAL

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
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VILAFRANCA
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PINEDA 
 DE MAR
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 VIC MANRESA

 BARBERÀ

MATARÓ 

ABRERA 

IGUALADA

Saltoki segueix ampliant la seva presència a Catalunya
63 centres Saltoki (23 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
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SALTOKI
GIRONA 
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Plaça de Salt, s/n.
17005 Girona
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E-mail: girona@saltoki.es
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Documentació 
necessària per als 
tràmits associats a les 
instal·lacions de BT

» Arran del Reial decret llei 
15/2018, de 5 d’octubre, de 
mesures urgents per a la 
transició energètica i la 
protecció dels consumidors, 
la Generalitat ha redactat una 
nova versió de la nota aclaridora 
sobre documentació associada 
a tràmits davant d’empreses 
distribuïdores.

Els tràmits en cas de nous 
subministraments no es 
veuen afectats, i per tant els 
documents que s’han d’aportar 
són el Certificat d’instal·lació 
elèctrica (CIE), i el document 
justificatiu de la tramitació 
d’instal·lacions de baixa tensió 
(el document acreditatiu de 
la inscripció té la mateixa 
validesa).

En cas de segona ocupació i 
recuperació de CUPS sense 
increment de potència, no 
cal aportar cap document 
justificatiu del compliment de 
les condicions reglamentàries 
de la instal·lació. Respecte a 
la normativa anterior, canvia 
que abans sí que es demanava 
documentació justificativa de 
les condicions de manteniment.

Finalment, en els casos en què 
hi ha augment de potència 
s’haurà de tenir en compte 
l’antiguitat de la instal·lació. Si 
la instal·lació té una antiguitat 
inferior o igual a 20 anys i la 
potència resultant de l’augment 
és inferior a la potència màxima 
admissible de la instal·lació no 
cal presentar cap document. 
En cas que sigui superior, 
serà necessari el Certificat 
d’instal·lació elèctrica de baixa 

tensió (CIE). Si és una instal·lació 
amb memòria tècnica de 
disseny, potència inferior a 20kw 
i la potència final resultant 
no supera en més d’un 50% 
la càrrega mínima regulada 
també es pot justificar amb 
un Butlletí de reconeixement 
d’instal·lacions elèctriques 
(BRIE).

Pel que fa a les instal·lacions 
amb una antiguitat superior als 
20 anys, l’empresa distribuïdora 
ha de verificar-les. En el cas 
que aquesta verificació sigui 
desfavorable caldrà fer una 
adequació de la instal·lació, 
que en cas d’instal·lacions de 
memòria tècnica de disseny 
amb potències màximes 
admissibles fins a 20 kW, caldrà 
justificar amb un Butlletí de 
reconeixement d’instal·lacions 
elèctriques (BRIE). Quan 
l’adequació doni lloc a una 
modificació de la instal·lació, 
el document justificatiu serà 
el Certificat d’instal·lació 
elèctrica (CIE). Per a la resta 
d’instal·lacions caldrà una 
inspecció feta per un organisme 
de control.

Per canvis de nom en aquest 
cas no s’ha de fer cap document 
(ni CIE ni BRIE). Aquest tràmit 
varia respecte a la normativa 
anterior, on sí es demanava 
documentació justificativa de 
les condicions de manteniment 
en instal·lacions de més de 20 
anys.

Per disminuir potència, no 
cal aportar cap document 
justificatiu de condicions 
reglamentàries, llevat que 

la reducció de potència 
contractada exigeixi fer 
modificacions en la instal·lació. 
En aquest cas, sense 
modificacions respecte a la 
normativa anterior, cal aportar 
el Certificat d’instal·lació 
elèctrica (CIE) de baixa tensió 
corresponent als canvis.

Quan es facin modificacions 
d’importància o canvis 
d’ús en la instal·lació, s’ha 
d’adequar al reglament RD 
842/2002 mitjançant un CIE de 
modificació/reforma. També 
s’ha de tramitar la declaració 
responsable. En aquest cas, 
tampoc hi ha canvis respecte a 
la normativa anterior.

El RD 15/2018 incorpora 
novetats com la modificació 
de l’esquema de potències 
normalitzades, en què afegeix 
la possibilitat de contractar en 
trams de 0,1 Kw, i el maxímetre, 
per a l’establiment de criteris 
per determinar la potència a 
contractar.
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LA COMPANYIA DELS INSTAL·LADORS

Ets intal·lador i vols donar més valor al teu negoci?

Ara pots formar part d´aquest equipàs, format per més de 2.500
socis instal·ladors i més de 400.000 clients de llum i gas.

900 215 470
www.fenieenergia.es

Obligatorietat 
d’implantar un registre 
de la jornada laboral

» Des del passat 12 de maig 
de 2019 les empreses tenen 
l’obligació de portar un registre 
horari de la jornada laboral 
de cada persona treballadora, 
tant a temps complet com 
parcial. Així ho estableix el RD 
llei 8/2019, de 8 de març, de 
mesures urgents de protecció 
social i de lluita contra la 
precarietat laboral.

L’objectiu d’aquestes mesures 
és combatre la precarietat 
laboral i controlar les hores 
extraordinàries no pagades o 
fraudulentes, cosa que es pretén 
evitar amb l’establiment d’un 
sistema de fitxatge a l’entrada 
i a la sortida del treball, que no 
vagi en perjudici de la flexibilitat 
horària.

El registre afecta tant els 
treballadors a temps complet 
com els treballadors a temps 
parcial. La nova normativa 
estableix que caldrà establir un 
sistema de fitxatge a l’entrada 
i a la sortida del treball. El tipus 
de registre podrà ser manual, 
analògic o digital. Ha de ser 
un sistema invariable i fiable, 
que reflecteixi cada dia l’hora 
d’inici i l’hora de finalització de 

la jornada. No es consideren 
registre de jornada ni els 
calendaris laborals ni els 
quadrants horaris. El registre 
de jornada s’organitzarà i es 
documentarà, mitjançant la 
negociació col·lectiva o acord 
d’empresa, o bé per decisió 
de l’empresari després 
de consultar-ho amb els 
representants legals dels 
treballadors.

Les empreses hauran de guardar 
aquests registres durant quatre 
anys. A més, romandran a 
disposició dels treballadors, els 
seus representants i la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social. 
Per tant, cal que en el centre 
de treball hi hagi el registre de 
jornada.

Es preveu un règim sancionador 
per a les empreses que ho 
incompleixin, amb possibles 
sancions de més de sis mil euros, 
en cas d’infraccions greus.

Jornada informativa de Laborex 
sobre el registre horari
El Gremi va organitzar el passat 
8 de maig la jornada informativa 
“Obligatorietat d’implantar un 

registre 
de la jornada efectiva de treball”.

La sessió va ser conduïda per 
Laborex, assessors laboral del 
Gremi, i va servir per explicar 
i aclarir dubtes sobre la nova 
normativa que implanta el 
registre horari. Cal recordar que 
des que es va anunciar aquesta 
mesura han sorgit nombrosos 
dubtes per part de les empreses 
que ho han d’aplicar.

A la jornada es van tractar els 
diferents tipus de sistema de 
registre horari, la conservació de 
la informació, la disponibilitat 
dels registres i les possibles 
sancions per incompliment.

En el cas de les empreses 
instal·ladores, per exemple, és 
habitual que els treballadors 
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tinguin diferents llocs de treball i 
que, per tant, vagin directament 
al lloc on estan fent una nova 
instal·lació, sense passar per 
les oficines de l’empresa. En la 
jornada es va explicar que per 
a aquests casos una possible 
solució és utilitzar una aplicació 
informàtica, com Labortime, 
que es pot instal·lar als mòbils 
dels treballadors i que facilita el 
registre horari.

Guia per a l’aplicació del 
registre
El Ministeri de Treball ha 
publicat la «Guia per a 
l’aplicació del registre de la 
jornada laboral» per facilitar 
l’aplicació pràctica de la nova 
normativa. Des de la publicació 

del Reial decret llei 8/2019, 
de 8 de març, de mesures 
urgents de protecció social i 
de lluita contra la precarietat 
laboral a la jornada de treball, la 
Direcció General de Treball ha 
rebut nombroses consultes en 
matèria de registre de jornada. 
Aquesta publicació, que pretén 
facilitar l’aplicació pràctica 
de la norma, recull criteris, 
a títol informatiu, en relació 
amb aquest deure formal 
empresarial, sense perjudici de 
la interpretació de la norma que 
correspon als jutjats i tribunals 
de l’ordre social.

La guia, que es pot 
trobar a la web 
del Gremi, inclou 
quatre apartats 

amb preguntes relatives a 
l’àmbit d’aplicació del registre 
horari, preguntes sobre el 
contingut i el sistema de registre, 
preguntes sobre conservació 
i accés al registre i preguntes 
sobre el registre d’hores 
extraordinàries.

LABOREX
CIRCULAR INFORMATIVA
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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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Caldera de condensación
+

Termostato modulante
La solución más eficiente

PLATINUM COMPACT ECO - BLACK EDITION

Versiones mixtas instantáneas 
de potencias máximas en ACS de 26 y 29 kW 
para mejorar el confort en ACS

Nuevo diseño “Black edition” 
con líneas más elegantes y minimalistas.

Dimensiones compactas y reducido peso 
para una instalación más fácil y ágil

Tecnología GAS INVERTER con elevado ratio de modulación 
(1:7) para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

Diseño robusto y fiable
con intercambiador primario de acero inoxidable  
e hidroblock de latón

A+, mayor eficiencia energética:  
La clasificación energética en calefacción de estas 
calderas se incrementa a A+ al combinarse con un termostato 
modulante y una sonda exterior. Adicionalmente,esto conlleva 
un mayor confort.

SIEMPRE CONECTADO A TU CONFORT

AHORA, 
SI CON LA MEJOR CALDERA DE 

CONDENSACIÓN (PLATINUM COMPACT ECO)

INSTALAS UN TERMOSTATO MODULANTE 

TXM 10C DE BAXI TENDRÁS

3 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL

3
AÑOS

GARANTÍA



Seguiu les xarxes socials del Centre de Formació?
És una bona manera d’estar al dia de la programació.
L’any 2018 el Centre de Formació va tancar l’any amb 
657 seguidors a Twitter i 179 amics a Facebook.

Seguiu-nos!
El 6 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 2018. Es manté l’índex d’accions 
formatives similar a l’any anterior.

18
jornades

20.060
alumnes

31
cursos

12
pràctiques

600
alumnes 2005-20182018

1.324
Accions formatives

També us podeu informar 
del calendari de formació 

en el codi QR 

Davant de
qualsevol consulta 
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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Nova 
programació: 
planifica la teva 
formació
Us informem en titulars del programa 
formatiu previst que impartirem 
properament. És important seguir el 
calendari actualitzat dels cursos, dates 
i horaris a www.elgremi.cat, i als perfils 
corporatius del Gremi (Twitter i Facebook).

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

 Instal·lador de GAS IG categoria C (IGC) · 02/09/2019
 Instal·lador de GAS IG categoria B (IGB) · 30/09/2019
 Instal·lador - Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE) · 06/11/2019
 Instal·lador de GAS IG categoria B (IGB) · posseïdor IGC 02/12/2019
 Instal·lador de GAS IG categoria A (IGA) · Consultar dates

Gestió

 Lideratge positiu: la clau per arribar a l’èxit · Consultar dates

Informàtica

 Perfeccionament d’Excel · 13/06/2019

Oficials

 Actualització del curs oficial de prevenció de la Legionel·losi · 16/10/2019
 Curs oficial de prevenció de la Legionel·losi · Consultar dates

Pràctics

 Automatismes elèctrics · Consultar dates
 Cremadors de Gasoil i Gas · Consultar dates
 Iniciació a la refrigeració · Consultar dates
 Electricitat bàsica d’instal·lacions interiors · Consultar dates
 Pràctic de climatització amb bomba de calor · Consultar dates
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Formació per a l’obtenció de carnets 
i acreditació de les competències 
professionals
Instal·lador de Gas IG
Categoria A (IGA)

Adaptació, 
actualització, 
aprenentatge 
i reciclatge
Formació impartida per mantenir i assolir els 
reptes de la professió amb garanties.

Reciclatge
 Xarxes informàtiques · Consultar dates
 Xarxes informàtiques. Nivell avançat · Consultar dates
 Sistemes de climatització eficients: aerotèrmia combinada amb energia solar fotovoltaica · 

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

Consultar dates

Monogràfics
 Aplicació del nou reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis · 13/06/2019
 Com elaborar certificats ITE · Consultar dates
 Curs impresos de Baixa Tensió. Confecció de memòries elèctriques i esquemes unifilars. 

Programa Excel · 02/07/2019

“Aprofiteu-vos-en també de les jornades tècniques que 
impartim cada mes”

 Refrigeració · 12/06/2019. A càrrec de TESTO.
 Reptes i oportunitats per a l’instal·lador. Solucions de recàrrega del vehicle elèctric (V.E.) · 

12/06/2019. A càrrec de SIMON.
 Sistema LB Management: sistema modular de control d’il·luminació i persianes · 13/06/2019. A 

càrrec de JUNG.
 Implantació de les xarxes socials a l’empresa i gestió de la imatge corporativa · 2/07/2019. A 

càrrec d’Iglésies Associats.
 Gas R32 · 10/07/2019. A càrrec de Conmasa Grup.
 Il·luminació + sèrie SIMON 100 · 16/10/2019. A càrrec de SIMON.
 Ets inside · 22/10/2019. A càrrec de JUNG.

L’INSTAL·LADOR20
FORMACIÓ



La formació pràctica

Automatismes elèctrics

Aprendre a elaborar 
certificats ITE

Lideratge positiu: 
La clau per arribar 
a l’èxit
Per aprendre a delegar 
millor, perfeccionar 
la comunicació amb 
els equips de treball i 
establir sistemes eficaços 
d’incentius i de motivació.

Xarxes 
informàtiques. 
Nivell avançat

Autòmats 
Programables
específic

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

Monogràfics

L’aprenentatge continuat

2
convocatòries
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Cursos oficials
Actualització del curs 
oficial de prevenció de 
la Legionel·losi

2
edicions

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

Autoconsum fotovoltaic. Nou model de 
negoci per a l’instal·lador
Objectius assolits: conèixer diferents solucions d’alt valor 
afegit en el mercat de l’autoconsum residencial i industrial, 
així com possibles propostes de col·laboració de gestió tècnica 
i comercial en les diferents peticions en autoconsums. També 
saber els aspectes legals i tècnics principals sobre la temàtica.

Autoconsum. Teoria i pràctica
Objectius assolits: estar al dia de la normativa actual, saber 
els tipus d’autoconsum i conceptes bàsics i conèixer les 
millors pràctiques per a la instal·lació d’autoconsum.

www.wattsathome.com

www.fenieenergia.es
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emocionat la funció del GREMI: 
ajudar, compartir, crear noves 
amistats. Crec que el grau de 
maduresa que els alumnes 
obtenen en aquests cursos 
demostra que la formació durant 
la vida laboral és cada vegada 
més important.
En l’àmbit d’aquestes visites 
formatives, potser allunyat del dia 
a dia, s’observa el gran potencial 
de les empreses instal·ladores 
gironines: uns clients molt 
potents en tecnologia amb un 
impressionant arrelament al 
territori. Hem visitat empreses 
la majoria dels serveis de fluids 
i energètics de les quals els han 
fet altres empreses gironines, 
vinculades totes elles al Gremi 
d’Instal·ladors de Girona: 
empreses punteres en el seu 
àmbit que ens han obert les 
portes i que ens han fet compartir 
l’orgull gironí de la feina ben feta.

Les visites 
exteriors com 
a element 
d’aprenentatge

» Durant els  cursos per 
obtenir la competència 
professional per actuar 
com a instal·lador de 
gas, en les diferents 
categories A, B o C, 
es programen, com a 
element formatiu, visites 
guiades a instal·lacions 
representatives 
perquè esdevinguin 
experiències 
enriquidores per als 
alumnes.

L’experimentació pràctica 
és, per dur a terme 
la tasca professional 
d’instal·lador de gas, 
molt important i 
molt necessària. Són 
moltes normatives, 
sovint canviants, molts 
materials, diverses famílies de 
gas..., i també interpretacions 
diverses sobre una mateixa 
solució. Com que no és fàcil, 
l’objectiu de les visites de camp 
és compartir experiències i, 
sobretot, “empoderar” l’alumne, 
el qual, sovint, i cada vegada 
més, s’especialitza a dur a 
terme tasques quotidianes i 
gairebé rutinàries, per exemple 
instal·lacions domèstiques i 
potser també amb GLP. 
Aquestes visites, en els cursos que 

hem fet al Gremi, es concreten a 
visitar instal·lacions demostratives 
per als coneixements de cada 
curs. Un element que em satisfà 
enormement és que fora de 
l’aula es veu la passió de l’alumne 
professional per la feina ben feta. 
Es viuen de manera directa les 
ganes de millorar les instal·lacions 
que cadascú té encomanades i 
es posen en comú experiències, 
fracassos i recomanacions 
dels companys basades en 
l’experiència adquirida. Aquesta 
estona és un veritable plaer.
S’han visitat tota mena 
d’instal·lacions: de les diverses 
famílies de gas, de diverses 
pressions i de potències molt 
variades; sempre molt ben 
aprofitades pels alumnes, 
acompanyats del professional 
que ha fet la instal·lació, amb la 
generositat de l’instal·lador que 
ens obre les portes, ens ensenya 
cada detall i ens explica el perquè 
de cada solució  adoptada. És en 
aquest moment que comprovo 

Joan Vidal
Formador 

Alumnes durant una de les visites formatives



Mesurar de manera 
correcta en un sistema 
de refrigeració

» La base per efectuar una 
valoració global i una regulació 
correcta d’un sistema de 
refrigeració o una instal·lació de 
climatització és l’experiència i 
el coneixement especialitzat de 
l’empresa i el tècnic instal·lador, 
complementat amb valors de 
mesurament exactes i fiables. 
Només així es poden enregistrar 
i avaluar els estats de 
funcionament o els paràmetres 
decisius.

Els paràmetres més importants 
per mesurar en un sistema són, 
entre d’altres:
> El reescalfament de 

l’evaporador: per a una 
evaporació òptima i per revisar 
el reescalfament actual de la 
vàlvula d’expansió.

> El reescalfament del vapor 
aspirat: perquè el compressor 
funcioni en tot moment dins 
del seu diagrama d’aplicació, 
per exemple, per garantir la 
refrigeració del vapor aspirat 
del compressor i d’aquesta 
manera evitar una possible 
carbonització de l’oli.

> El funcionament d’un 
intercanviador de calor 
intern per a líquids / vapor 
aspirat: per comprovar a 
quina magnitud arriba al 
refredament addicional i 
l’escalfament a causa de l’ús 
d’un intercanviador de calor 
com aquest.

> L’anomenada diferència de 
la temperatura propulsora 
en l’intercanviador de calor: 
per millorar l’eficiència de 
l’intercanviador de calor i 
valorar-la de nou.

Dades Importants per 
al funcionament de les 
instal·lacions de refrigeració:

Després de la posada en marxa 
d’una instal·lació de refrigeració, 
els ajustos configurats 
generalment
romanen sense modificacions 
per un període prolongat de 
temps. Per aquesta raó, una 
configuració del reescalfament 
errònia o imprecisa pot destruir 
el compressor.
> Valors de reescalfament molt 

baixos provoquen una lixiviació 
dels coixinets, i a més poden 
produir un curtcircuit entre 
enrotllaments o la formació 
d’escuma en l’oli.

> Valors de reescalfament molt 
elevats provoquen pèrdues 
de rendiment, una congelació 
extrema a l’evaporador 
i, per tant, períodes de 
descongelació més prolongats.

Les conseqüències són que 
l’eficiència de la instal·lació i el 
balanç ecològic desmilloren 
notablement, el client queda 
insatisfet i s’executen treballs de 
manteniment innecessaris.

Dades importants per al servei 
tècnic:
Per al servei tècnic és decisiu que 
l’instal·lador obtingui ràpidament 
els paràmetres més importants 
de la instal·lació. Un instrument 
de mesura resulta imprescindible 
per a l’instal·lador, tot i que 
sovint aquest instrument està 
exposat a càrregues mecàniques 
i tèrmiques en el vehicle i en 
l’obra.

El model analògic, és a dir, el 
pont de manòmetres mecànic 
és propens a subministrar valors 
mesurats imprecisos a causa 
de les càrregues. A més, no 
és possible llegir directament 
els valors fonamentals 

com el reescalfament i el 
subrefredament. En executar 
el càlcul manual dels valors 
esmentats sempre hi ha la 
possibilitat que es produeixin 
errors matemàtics o errors de 
paral·laxi.

Amb un analitzador digital de 
refrigeració passa el contrari. 
Aquí, les pressions de la 
instal·lació i les respectives 
temperatures poden enregistrar-
se de forma paral·lela i molt 
precisa per determinar el 
reescalfament i subrefredament. 
Un error de paral·laxi o 
matemàtic són gairebé 
impossibles.

L’ajust de la pressió ambiental, 
així com la memorització 
automàtica de les dades de 
mesurament, són complements 
útils perquè els treballs de 
manteniment es duguin 
a terme de forma ràpida i 
eficient. Per aquest motiu, 
avui dia els instruments de 
mesura electrònics per a la 
refrigeració són imprescindibles 
a la caixa d’eines d’un tècnic de 
refrigeració / climatització.

El subrefredament
En principi, la millor forma de 
calcular el subrefredament del 
refrigerant líquid és abans de 
la vàlvula d’expansió. Els càlculs 
del subrefredament després 
del condensador o després del 
col·lector (vertical) només són 
rellevants per a la valoració de 
seccions. En canvi, és decisiu en 
quin estat es troba el refrigerant 
abans de la vàlvula d’expansió.

El subrefredament és un 
paràmetre de valoració molt 
important per a l’eficiència 
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del sistema de refrigeració. 
Tots els components en els 
conductes de líquid han de 
revisar-se o recalcular-se en 
cas que més endavant en el 
circuit del refrigerant hi hagi 
un subrefredament addicional 
(per exemple, a través d’un 
subrefredador extern). D’una 
banda, el subrefredament 
provoca un guany d’entalpia 
augmentant la quantitat de 
calor que pot ser absorbida per 
l’evaporador. D’altra banda, és 
necessari per poder superar 
les caigudes de pressió en 
els conductes de líquid sense 
evaporació prèvia.

El reescalfament
El reescalfament és un altre dels 
paràmetres més importants 
per a la valoració de l’eficiència 
actual de la instal·lació. 
Fonamentalment cal diferenciar 
en quina part del circuit del 
refrigerant s’ha de fer el càlcul 
del reescalfament:
1) Reescalfament de l’evaporador: 

el reescalfament de 
l’evaporador es determina 
directament després de 
l’evaporador i en l’inici del 
conducte d’aspiració. En el 

mateix lloc hi ha l’element 
de la sonda de la vàlvula 
d’expansió termostàtica i el 
sensor de sobreescalfament 
de les vàlvules d’expansió amb 
accionament elèctric.

2) Reescalfament en el conducte 
d’aspiració: l’escalfament en el 
conducte d’aspiració es genera 
generalment per la incidència 
de la calor de l’entorn a través 
de l’aïllament del conducte 
d’aspiració. Aquesta incidència 
de calor normalment i per a 
les instal·lacions perfectament 
dissenyades i planificades és 
no desitjada ja que aquesta 
calor ha de ser transportada 
addicionalment pel circuit de 
refrigeració. Si en el conducte 
d’aspiració s’hi han incorporat 
intercanviadors de calor 
addicionals que garanteixen una 
connexió tèrmica del conducte 
d’aspiració i del líquid, per 
exemple, com els anomenats 
intercanviadors de calor interns, 
llavors això és un efecte positiu 
que n’incrementa el rendiment 
(excepte amb el R-717 i R-22).

3) Reescalfament del tub 
d’aspiració: l’escalfament 

del tub d’aspiració, calculat 
directament abans de l’entrada 
del vapor aspirat calent al 
compressor, és el resultat de 
la suma del reescalfament 
de l’evaporador i el conducte 
d’aspiració, incloent-hi un 
possible intercanviador de 
calor intern present.

4) Reescalfament en el 
compressor: a la pràctica, 
el reescalfament addicional 
present en el compressor 
no pot determinar-se i no és 
important per al servei tècnic. 
En la majoria dels casos, aquest 
reescalfament es produeix per 
la refrigeració del vapor aspirat 
del compressor i és específic 
del fabricant.

Testo
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ENTREVISTA A
Alejandro Valdovinos Herrando
Responsable de Desenvolupament de Negoci i
Product Manager de Simon Holding

Quins creu que són els 
principals reptes a què 
s’enfronta el mercat del vehicle 
elèctric a Espanya?

Amb la derogació de la figura 
del gestor de càrregues l’octubre 
de 2018, que no té comparació 
amb cap figura similar en 
altres països, considerem que 
l’aposta de país per un pla 
de subvencions interanual 
amb continuïtat en el temps 
per a l’impuls dels vehicles 
endollables hauria de ser el fet 
catalitzador perquè la recàrrega 
vinculada s’incrementi de forma 
més accelerada en pàrquings 
comunitaris i d’empresa.

D’altra banda, en referència a 
l’incentiu d’infraestructures 
de recàrrega en pàrquings 
comunitaris, seria recomanable 
que es promocionés la 
implantació d’escenaris troncals 
col·lectius per davant d’escenaris 
individuals.

En l’actualitat, tots dos possibles 
escenaris reben la mateixa 
subvenció, fet que motiva que 
l’usuari final ho acabi resolent 
amb un escenari individual que 
té menys afectacions a curt 
termini, però que condiciona una 
solució ordenada a mitjà termini.

Els instal·ladors estan prou 
preparats per a l’arribada 
d’aquesta tecnologia?

L’instal·lador juga cada vegada 
un paper més actiu en aquesta 
tipologia de solucions, ja que 
els canvis normatius que es van 
impulsar amb l’aparició de les 
infraestructures de recàrrega 

de VE en el REBT a la fi de 2014 
porten més de quatre anys de 
vigència i hi ha hagut temps 
suficient perquè siguin acceptats 
i consolidats en el sector.

Qualsevol reforma d’instal·lació 
en la qual s’incorporen 
infraestructures de recàrrega 
requereix una memòria tècnica 
o butlletí signats per un 
instal·lador, i si la modificació 
en la instal·lació afectés més de 
50 kW, requeriria un visat de 
projecte addicional.

Avui dia hi ha molts instal·ladors 
que tenen capacitat per visar 
projectes, ja que compten amb 
personal amb la competència 
tècnica necessària per fer-ho.

En l’actualitat s’incorporen 
infraestructures de recàrrega en 
tots els projectes d’obra nova que 
inclouen pàrquing, a excepció 
de les promocions d’habitatge, 
tot i que fins i tot en aquest 
segment de mercat on no hi ha 
obligatorietat s’hi estan duent a 
terme moltes instal·lacions amb 
la idea de donar un major valor a 
la promoció.

El primer trimestre de 2019 s’ha 
superat per primera vegada a 
Espanya l’1% de matriculacions 
en vehicles endollables que 
necessiten una infraestructura 
de recàrrega vinculada, cosa que 
comporta un augment del volum 
d’instal·lacions de tot tipus: 
habitatge individual, promoció 
d’habitatge , hotels, superfícies 
comercials, pàrquing públic, 
pàrquing d’empresa, immobles 
d’oficines...

L’instal·lador no es pot quedar 
enrere en el coneixement 

d’aquestes solucions i de la 
normativa associada, ja que 
hi ha un volum important 
d’instal·ladors que han fet 
bandera de la seva expertesa 
en aquestes solucions per 
aconseguir treballar per a client 
nous, raó per la qual el nostre 
consell és que han de tractar 
d’oferir-lo de forma proactiva 
als clients susceptibles d’estar-
hi interessats per evitar que ho 
facin altres.

Les infraestructures de 
recàrrega, tenen, a més, 
moltíssimes sinergies amb 
l’autoconsum, la generació 
energètica distribuïda, el 
mobiliari urbà ecològic i el IOT, ja 
que és una de les potes clau de la 
transició energètica que hauran 
liderar les noves generacions 
d’instal·ladors i aquells als qui 
encara queden molts anys de 
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trajectòria professional i que no 
poden quedar enrere.

Com està treballant la seva 
companyia amb l’instal·lador 
perquè aquest actuï com a 
prescriptor d’aquest tipus de 
tecnologia davant l’usuari final?

Col·laborem de forma activa amb 
els gremis d’instal·ladors més 
importants, on duem a terme 
una formació sobre la normativa 
ITC BT-52, amb exemples 
d’aplicació en qualsevol tipus 
d’instal·lació des de l’experiència 
de portar més de 4000 
instal·lacions, i amb especial 
accent en la guia d’interpretació.

Aquestes formacions han tingut 
molt bona acceptació per part 
de l’instal·lador i podem dir 
orgullosos que haurem format 
més de 3000 instal·ladors en la 
normativa i en com les nostres 
solucions poden satisfer les 
necessitats de qualsevol entorn.

Quines són les tendències de 
futur d’aquest sector?

Les tendències de present i de 
futur és que qualsevol punt de 
recàrrega estigui connectat a 
un cloud de monitorització i 
gestió, cosa que permet poder 
dur a terme diferents sistemes 
d’autenticació d’usuaris i de 
tarifació aplicades a la necessitat 
de qualsevol instal·lació. El 

Iot i el Big Data en la gestió de la 
utilització del punt de recàrrega: 
qui l’utilitza?, quant de temps?, 
quanta energia consumeix?, 
es tracta d’un client habitual?, 
es limita en temps la seva 
recàrrega?, com es factura?

D’altra banda, una altra 
necessitat creixent en les 
infraestructures de recàrrega 
monopunt i multipunt és la 
necessitat de dur a terme un 
balanceig fix o dinàmic de 
càrrega (smart charging) d’acord 
amb la potència contractada en 
la instal·lació i amb el consum 
instantani d’altres càrregues que 
tinguem.

La necessitat creixent d’energia 
per a la recàrrega de vehicles 
elèctrics a les instal·lacions obliga 
a gestionar millor la potència 
contractada i disponible.

Quines són les perspectives de 
negoci d’aquest segment per a 
2019?

L’any 2018 s’ha pogut mantenir 
el creixement de matriculacions 
de vehicles elèctrics en un 
percentatge similar al 2017 
(entre un 60% i un 80%). Per 
a aquest any 2019 tenim una 
expectativa de creixement 
semblant, que permetrà per 
primera vegada que els vehicles 
endollables superin la barrera 
de l’1% consolidat en el total de 
matriculacions, i acostar-nos a 
països com França o Alemanya, 

que ja porten un parell d’anys per 
sobre del 2%. Per a aquest any 
2019 s’espera que les ajudes per a 
l’adquisició de vehicles elèctrics 
i infraestructures pràcticament 
es doblin respecte a 2018 (55 
M € vs. 35 M €) però queda la 
incògnita de si recolliran de 
la mateixa manera que l’any 
passat els vehicles de GLP , que 
finalment es van emportar una 
part substancial de les ajudes 
publicades.

Tot el sector fa anys que reclama 
un pla interanual d’incentius 
que es pugui mantenir en el 
temps, com en altres països 
europeus, per evitar que 
l’adquisició de vehicles elèctrics 
i infraestructures de recàrrega 
tinguin un consum estacional 
excessivament dependent que hi 
hagi obert un període d’ajudes.

En aquestes circumstàncies 
la xifra de matriculacions de 
vehicles endollables seria el 
doble de l’actual.

Simon

L’INSTAL·LADOR 27
PROFESSIÓ



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’experiènciaGUANYA UN PASSI
DE PADDOCK

UNEIX-TE A L’EQUIP REALE  AVINTIA
VIU UN GRAN PREMI DES DE DINS
I MOLTES SORPRESES MÉS!

Alumnes de cicles 
formatius visiten 
el Gremi

» El Gremi va rebre la visita 
d’una vuitantena d’alumnes 
provinents de diferents instituts 
de les comarques gironines que 
cursen cicles formatius de grau 
mitjà d’instal·lacions elèctriques 
i automàtiques. La visita forma 
part dels acords del conveni del 
Gremi amb els instituts.

La sessió va tenir lloc el 5 
d’abril i va consistir en una 
xerrada inicial informativa dels 
serveis que ofereix el Gremi, 
especialment la borsa de treball. 
A continuació es van tractar 
alguns temes tècnics, com 
l’autoconsum fotovoltaic, a 
càrrec de Watts at Home, en què 
aquesta empresa col·laboradora 
va incidir en les modalitats 

d’autoconsum, els avantatges i 
inconvenients de la tecnologia 
fotovoltaica, la normativa 
principal que s’hi relaciona i 
algunes experiències. També 
es va parlar sobre el vehicle 
elèctric, aspectes d’actualitat, 
els sistemes de càrrega, els tipus 
de connectors, la documentació 
relacionada i les subvencions 
existents. L’últim punt de la 
jornada va tractar sobre la nota 
aclaridora sobre documentació 
associada a tràmits davant 
d’empreses distribuïdores.

Per acabar, els joves van fer 
una visita a les instal·lacions 
formatives del Gremi, en què 
es van mostrar especialment 
interessats en els tallers pràctics.
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a dedicar-se exclusivament a 
l’elaboració dels gelats.

Una de les darreres apostes 
gironines pel sector del gelat 
artesà ha arribat més recentment 
des de l’alta gastronomia . Jordi 
Roca va crear Rocambolesc amb 
la idea de recuperar el tradicional 
carro de gelats pels carrers de 
Girona, però les limitacions de 
la normativa municipal el van 
portar a reconvertir la idea i 
establir-se de forma fixa al carrer 
Santa Clara, i posteriorment 
a moltes altres ciutats. Al 
Rocambolesc la creativitat és 
desbordant, però això no està 
renyit amb la qualitat, que està 
a l’alçada de tot el que fan els 
germans Roca.

També val la pena destacar 
els gelats de La Fageda, com 
una iniciativa social que aposta 
per la qualitat i el producte 
de proximitat. Centrada en la 
producció de làctics, el 2006 
es va introduir en el sector dels 
gelats amb la idea de diversificar 

la producció i aprofitar millor les 
èpoques de bonança.

Una de les darreres tendències 
en el sector de la gelateria són 
els anomenats gelats a la planxa, 
també coneguts com a gelats 
tailandesos –d’aquest país d’on 
prové la nova tècnica–, o com 
a ice rolls o rolled ice creams 
en la forma anglesa. Es tracta 
d’una especialitat elaborada 
al moment, mitjançant la qual 
s’escampa el làctic sobre una 
planxa freda, que provoca la seva 
ràpida congelació. Amb l’ajuda 
d’unes espàtules es treballa 
i s’enrotlla, acompanyat de 
galetes i ingredients (toppings) 
diversos. En trobareu en 
diferents establiments, al costat 
de les gelateries artesanes que ja 
omplien els nostres carrers.

Dins del sector agroalimentari 
guanya cada vegada més 
protagonisme el de la gelateria 
artesana. Originàriament lligada 
a les pastisseries i als mestres 
torroners, el sector del gelat té 
personalitat pròpia. Si bé és cert 
que el consum de gelats és un 
costum que es remunta molts 
anys enrere, va ser amb l’arribada 
del turisme als anys 70 que es va 
popularitzar, especialment en la 
temporada d’estiu.

Un dels pioners a les nostres 
comarques va ser Victoriano 
Candela. Com explica ell mateix, 
el mestres torroners de Xixona 
sortien a fer la temporada per 
tot Espanya. A l’hivern anava 
molt bé, però amb l’arribada del 
turisme van pensar que podrien 
aprofitar tot l’any. El 1970 es va 
establir a la ciutat i va obrir un 
establiment, que de seguida va 
complementar l’oferta de torrons 
i massapans amb l’orxata i els 
gelats.

L’altra gran tradició que trobem a 
les nostres terres són els artesans 
italians. Dino Pavese, el fundador 
de Gelati Dino, va arribar a 
Empuriabrava el 1978 i va crear la 
seva primera gelateria ara fa més 
de quaranta anys. La tradició dels 
gelats italians era diferent de la 
local i la textura i els sabors van 
fer forat entre veïns i turistes.

Un altre artesà del gelat italià 
que s’ha consolidat a les nostres 
comarques és Angelo Corvitto, 
que va fundar Gelats Angelo l’any 
1985 a Torroella de Montgrí. S’hi 
va introduir des de l’hostaleria, 
però la passió amb què elaborava 
aquestes postres el va portar 

La gelateria 
artesanal a les 
comarques de 
Girona
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Les solucions dels passatemps les trobareu:
http://www.elgremi.cat/solucions-revista/

Sudoku Sopa de lletres
Busca en aquesta sopa de lletres
les següents paraules:

GENERADOR / EOLIC / MOLINS / VENT / 
AEROGENERADOR / BOIXA / PALES / ROTOR

El pou
Un instal·lador ha quedat atrapat a la part inferior d’un pou de 30 metres intentant arreglar la bomba que hi 
ha instal·lada. Cada hora reuneix energia suficient per pujar 3 metres per una corda. Però es queda esgotat 
pel que queda d’hora. Mentre descansa llisca dos metres avall. Quantes hores necessitarà per sortir del pou?

Joc de lògica

Busca les 7 diferències

Entreteniments

 D L L L P X Z A E A F X E V T

 C M W I G E N E R A D O R N N

 H V P I A J T A P P Z R B O N

 E Y P E M O I Y L T M Y R O D

 T N E V N R N M S Z M O A S U

 A E R O G E N E R A D O R N O

 N H G G J U U B D N P Z E I E

 B H R D D B F E T Z A A O L K

 I Q A O R N L W C Y L O L O H

 I Y O G T W L Z J G E J I M N

 F X S Y F O Z S V A S K C C T

 Y Y Y V B B R K T V X J M J C

 R F Z C N D L N Z R P I F E J

 O H U L B S E I B U O F O Y U

 M H F M U I P V A P Y W Z B V
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JUNTA DIRECTIVA
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

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 9 a 14 i de 15 a 18h
Horari d’estiu / Nadal: de 8 a 15h
Vacances: primera quinzena d’agost

www.elgremi.cat

DISSENY I REALITZACIÓ: IGLÉSIES ASSOCIATS
DIPÒSIT LEGAL: GI-870-82

ASSESSORIES
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 15 a 18 h

872 590 193 - 972 213 566

EL GREMI ESTÀ ADHERIT A El Gremi no es fa responsable de les opinions dels 
col·laboradors que signen els articles en aquesta publicació.

Imprès en paper ecològic



Una per tot i tot en una. Citan.
Versàtil, on hi cap tot l' important, i dotada de la màxima seguretat per protegir als seus.
Citan és el vehicle perfecte per conciliar la vida laboral i familiar. Tot això unit al seu baix 
consum i excel·lents prestacions, fan de Citan l'elecció perfecta.  
www.mercedes-benz.es/vans/es

Consum mixt 4,3-6,5 (l/100 km) i emissions de C02 112-147 (g/km).


