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EDITORIAL

Ara farà quasi un any la Generalitat de Catalunya va aplicar una 
moratòria de construcció a tota la Costa Brava que no sembla haver-hi 
intenció de revocar durant els pròxims mesos. Em fa la sensació que, 
actualment, en aquest país, les decisions es prenen sense pensar ni 
en les conseqüències que tenen, ni en les persones a qui afecten. Més 
aviat es prenen en funció del ressò que poden trobar en els mitjans de 
comunicació o del soroll incòmode que poden ocasionar si hi ha unes 
eleccions a la vista.

Aquesta moratòria s’aplica indiscriminadament a totes les construccions 
noves a una distància d’1,2 km de la platja. No s’hi té en compte si es tracta 
de construccions unifamiliars, si estan envoltades d’altres habitatges o si 
respecten l’entorn on estan projectades, no! La resposta de la Generalitat 
a un problema que és sobre la taula de fa molt temps i al qual és incapaç 
de donar una solució ha estat aturar-ho tot. Sense tenir en compte, per 
descomptat, com podia afectar aquesta decisió a la vida de moltes de les 
petites i mitjanes empreses que viuen d’aquesta feina.

Si parlem de protegir el territori, crec que tots arribaríem a un acord, ja 
que tots els que tenim la sort de viure en aquesta meravellosa costa, 
ens l’estimem moltíssim i cada vegada que s’hi fa alguna bestiesa ens 
fa mal a l’ànima. Per tant, parlem de protegir de bestieses la costa! Si 
algú s’hagués aturat tan sols un moment a estudiar la situació actual 
de la Costa Brava hauria comprovat que potser en comptes d’aturar-ho 
tot i de complicar la vida de moltes empreses, el que caldria aturar era 
només un 20 o un 30%, els projectes que tenien un veritable impacte 
ecològic i mediàtic.

Gràcies a accions com aquestes la imatge internacional que teníem els 
catalans de persones serioses queda cada cop més difosa i guanya la 
d’un país on val més no invertir, ja que segons el vent que bufa poden 
passar coses molt diferents.

Albert Serrano
Vocal de la Junta del Gremi
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En quines 
marques confies?
Empreses col·laboradores del Gremi al servei 
de les empreses instal·ladores agremiades

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

www.multitubo.es www.simonelectric.com www.cilit.com

www.acv.comwww.repsol.com www.valvulasarco.com

www.garatgeplana.comwww.jung.de/es www.baxi.es

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

www.thermor.eswww.vaillant.es www.junkers.es

www.bender.es www.fenieenergia.es www.aignep.es



Entrevista a
Josep Polanco
Director dels Serveis Territorials d’Empresa
i Coneixement a Girona

Quin són els reptes i les línies 
estratègiques de la Conselleria a 
Girona per a aquesta legislatura?

El principal repte del DEMC 
per a aquesta legislatura, 
tal com explica sovint l’HC 
Àngels Chacón, és portar la 
transformació digital a tots els 
àmbits empresarials i facilitar 
que la universitat proveeixi i 
transfereixi el coneixement 
necessari. Hem d’ajudar les 
empreses dels diferents sectors a 
modernitzar-se i adequar-se a les 
noves formes d’activitat, i hem 
de proporcionar a les universitats 
i els centres de recerca l’entorn 
perquè puguin generar el 
coneixement que necessita el 
país per progressar. De la mateixa 
manera, des de la Generalitat 
hem de continuar millorant 
l’ecosistema de suport a l’activitat 
de les pimes per afavorir el 
seu dinamisme, avançant per 
exemple en la simplificació dels 
tràmits amb l’administració. 
També treballarem per adaptar el 
model de negoci de les empreses 
als reptes de futur, com són 
la introducció de l’economia 
circular i la transferència de 
coneixement.

Sembla que deixem la crisi 
econòmica enrere. Com en surt 
el teixit empresarial? Què n’hem 
après?

Les nostres empreses han fet 
un esforç considerable per 
sortir endavant malgrat les 
dificultats en l’escenari de crisi 
econòmica dels darrers anys. Les 
comarques gironines compten 
amb un teixit empresarial ampli 
i divers, format principalment 

per empreses petites i mitjanes 
que han desenvolupat en 
aquesta etapa una fortalesa 
i una capacitat d’adaptació 
als canvis que ara les fa ser 
més competitives. Tot aquest 
teixit empresarial converteix 
les nostres comarques en una 
economia productiva, que genera 
llocs de treball, coneixement i 
innovació, i és capaç d’atreure 
inversions i de generar start-
up (empreses emergents) en 
sectors capdavanters a escala 
internacional.

Els costos energètics encara 
frenen la competitivitat de les 
empreses? Cap on ha d’avançar 
el model energètic a les 
comarques gironines?

A Catalunya i a les comarques 
gironines, igual que als països 
més avançats del món, ha 
començat la transició cap a un 
nou model energètic, més net, 
més sostenible i democràtic. En 
aquest sentit, el Departament 
d’Empresa i Coneixement 
(DEMC) està impulsant 
l’autoconsum fotovoltaic i l’ús 
de bateries associades, està 
desplegant la xarxa de recàrrega 
ràpida per al vehicle elèctric 
i està promovent mesures 
d’estalvi i eficiència energètica. 
Ara bé, la transformació del 
model energètic dependrà del 
compromís i la col·laboració 
de tota la ciutadania, el teixit 
empresarial i l’administració. 
En aquest context de canvi del 
model energètic, el paper dels 
instal·ladors serà determinant. 
Sens dubte es presenta una gran 
oportunitat de negoci per als 
professionals del sector.

La implantació del vehicle 
elèctric és més lenta del que 
s’esperava. Com es pensa 
impulsar?

Certament, la mobilitat de les 
persones i de les mercaderies 
s’ha vist incrementada de forma 
espectacular en els darrers 
anys, amb el consegüent 
augment d’emissions de gasos 
contaminants a l’atmosfera. 
La planificació de la mobilitat 
comporta obligatòriament per 
als sistemes de transport donar 
prioritat a l’ús d’energies que no 
provinguin dels combustibles 
fòssils. És clau, doncs, per a la 
millora de la qualitat de vida 
de les persones, la promoció 
dels vehicles elèctrics, per les 
nul·les emissions, la inferior 
contaminació acústica i també 
pels beneficis que aporten 
en termes d’eficiència i de 
diversificació energètica.

Des de la Generalitat, a través 
de l’ICAEN (Institut Català de 
l’Energia) i en col·laboració 
amb la Plataforma LIVE, 
s’ha elaborat un document 
adreçat a les entitats locals que 
conté  recomanacions per a la 
implementació i la promoció 
de la mobilitat elèctrica als seus 
municipis. En aquest document 
es poden consultar, entre d’altres, 
les bonificacions fiscals en 
l’impost de vehicles de tracció 
mecànica (IVTM) i en l’impost 
d’activitats econòmiques (IAE), 
les polítiques d’estacionament 
com són les bonificacions en 
l’aparcament i les reserves de 
places, i la disponibilitat de punts 
de recàrrega públics.
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Amb 75 anys

d’experiència

Quant a la fibra òptica i la 
connectivitat, com valoreu el 
desplegament a les comarques 
de Girona?

El mes de març el Govern de 
la Generalitat, a través del 
Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, 
va anunciar que en els propers 
tres anys es desplegaran a 
Catalunya 4.160 quilòmetres 
més de xarxa, que s’afegiran 
als 4.500 de fibra òptica ja 
existents i que ara ja arriben 
a dos-cents cinquanta-quatre 
municipis, i a vint-i-nou de 
les quaranta-dues capitals de 
comarca. També es va anunciar 
que hi haurà banda ampla 
a tots els nuclis de més de 
cinquanta habitants abans del 
2023. Això ens dona idea que 
en els propers anys veurem un 
desplegament molt important 
de fibra òptica a les nostres 
comarques, que servirà per 
millorar la connectivitat tant 
per a les empreses com per als 
particulars.

En quina situació es troben els 
polígons industrials a les nostres 
comarques?

El DEMC disposa d’un sistema 
d’informació dels polígons 
d’activitat econòmica (SIPAE). 
En aquesta gran base de dades 
es troben identificats a les 
comarques gironines 273 polígons, 
amb una superfície que supera 
les 3.500 ha i unes 4.330 parcel·les. 
Aquesta informació, que ha estat 
aportada pels ajuntaments, la 
Diputació i els consells comarcals, 
i que té l’origen en el Pacte 
nacional per a la indústria, permet 
fer consultes temàtiques dels 
serveis i les infraestructures 
de què disposen els nostres 
polígons. La idea és que aquesta 
informació sigui consultada i 
serveixi per donar a conèixer 
les característiques dels sòls 
industrials dels municipis de les 
nostres comarques, i que l’oferta 
d’aquests espais sigui suficient i 
competitiva. Al meu entendre, la 
competitivitat econòmica de les 
nostres comarques passa, entre 

d’altres sectors, per la indústria 
i la logística, que requereixen  
polígons industrials ben dotats i 
comunicats.

El sector de la instal·lació a 
les comarques gironines està 
integrat per pimes i autònoms. 
Quins consells els donaria per 
millorar la seva competitivitat?

Per ser competitives les 
empreses requereixen talent i 
comptar amb professionals ben 
preparats, persones que tinguin 
les competències adequades per 
desenvolupar la seva activitat 
dins l’empresa. Els empresaris 
de la instal·lació hauran d’estar 
molt atents a la forma d’adaptar 
els perfils professionals que ja 
existeixen als nous que s’estan 
creant per a les especialitats 
emergents en àmbits com el 
de l’energia i la sostenibilitat, 
la robòtica i l’automatització, la 
digitalització, el vehicle connectat, 
la logística...
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Muntec Ridaura, SL 
obté la Q de Qualitat 
del Gremi

» L’empresa Muntec Ridaura, 
SL, amb 43 anys d’història, 
ha obtingut l’acreditació 
«Q de Qualitat» que atorga 
el Gremi. Muntec es dedica 
als serveis electromecànics 
professionals en tres sectors: 
comercial, taller i muntatge.

El Gremi concedeix la distinció 
«Q de Qualitat» a les empreses 
agremiades que assoleixen els 
criteris establerts respecte al 
compliment de la normativa 
vigent, les bones pràctiques 
professionals i la cobertura de 
riscos, entre altres aspectes.

El distintiu que acredita 
l’obtenció del certificat es pot 

utilitzar en factures, albarans, 
pressupostos, web, etc. També 
es lliura un adhesiu amb aquesta 
marca, per situar en els vehicles 
d’empresa.

A més a més, el cercador 
d’instal·ladors del Gremi 
identifica en els resultats 
les empreses que disposen 
d’aquesta certificació.

Nou model de Certificat 
d’instal·lació elèctrica (CIE)

» S’han produït nous canvis 
en el Certificat d’instal·lació 
elèctrica (CIE). Les 
principals rectificacions 
han estat l’afegit del grup Z 
a la documentació tècnica 
i la modificació del format 
de l’adreça.

El CIE és un document 
oficial que garanteix que una 
instal·lació compleix amb 
la normativa vigent que li 
és d’aplicació. Hi consta la 
potència instal·lada, la ubicació 
de la instal·lació, les dades del 
titular, l’empresa distribuïdora, 
les característiques de la 
instal·lació...

Les altes, modificacions i 
baixes registrals de les noves 
instal·lacions a les quals s’aplica 
la Llei 9/2014 del 31 de juliol, 
de la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions 
i els productes, s’hauran de 
sol·licitar per via electrònica 
mitjançant declaració 
responsable i prèviament 
emès el certificat elèctric 
corresponent. Per tant, a partir 
del 6 de novembre de 2014, 
aquests tràmits es fan a través 
de Canal Empresa. Aquest tràmit 
es pot fer a través del Gremi. En 
aquesta web es pot descarregar 
el model vigent de CIE. En 
aquesta última revisió s’ha 

modificat el format de l’adreça 
i a l’apartat “documentació 
tècnica, a “ projecte”, s’hi ha 
afegit el grup Z, que correspon 
a les infraestructures per a la 
recàrrega de vehicles elèctrics 
P>50 kW, instal·lacions de 
recàrrega situades a l’exterior 
P>10 kW i totes les instal·lacions 
que inclouen estacions previstes 
per a la càrrega de tipus 4.
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pot variar segons el cas, és l’annex 
de dades d’altres consumidors 
associats, la memòria o projecte 
de la instal·lació, les escriptures i el 
certificat de direcció i acabament 
d’obra (CFO).

S’ha de notificar a la Generalitat 
quan es fa un canvi del tipus de 
refrigerant en una instal.lació 
frigorífica?

La declaració responsable s’ha de 
presentar un cop efectuat el canvi 
de refrigerant de la instal·lació.

Els titulars d’instal·lacions 
frigorífiques han de disposar del 
certificat d’execució del canvi de 
refrigerant emès per la empresa 
frigorista, que inclogui que no 
s’han alterat les característiques 
de la instal·lació; i el certificat 
de reciclatge o de tractament 
de residus del refrigerant 
recuperat, signat per l’empresa 
gestora de residus autoritzada. 
Aquesta documentació l’han 
de guardat tota la vida útil de la 
instal·lació.

El reglament de fred IF17 punt 
2.5.3.5 diu “En el cas que s’hagi 
detectat alguna deficiència 
o carència significativa a la 
instal·lació, en especial en: d) 
Les fugues reiterades en algun 
punt de la instal·lació que hagi 
presentat fuga amb anterioritat. 
e) Les fugues significatives o 
recàrregues de refrigerant més 
grans del 5% de la càrrega total 
des de l’última revisió. S’han 
de reflectir en un informe que 
s’ha de remetre a l’autoritat 
competent en el termini màxim 
d’una setmana”. A quin enllaç 
o adreça s’ha de dirigir aquesta 
comunicació de fugues?

Les comunicacions de les fuites 
de gasos refrigerants fluorats es 
poden entrar telemàticament per 
petició genèrica adreçada a la 
Sub‐direcció General de Seguretat 
Industrial a les quals s’adjuntaran 
els informes amb el format propi 
de cada empresa instal∙ladora/
mantenidora però incloent tota 
la informació requerida a l’article 
2.5.3.5 de la IF‐17.

Fòrum professional
Quins tràmits s’han de fer per a 
una instal·lació d’autoconsum?

Per fer una instal·lació 
d’autoconsum cal fer dos 
registres. Un primer pas és 
registrar la instal·lació com a 
instal·lació generadora de baixa 
tensió (indicant el tipus d’ús 
com a “altres usos” i especificar 
“instal·lació generadora”) i 
obtenir el número d’inscripció 
en el document acreditatiu. 
Per a aquest tràmit, cal fer el 
certificat d’instal·lació elèctrica i la 
declaració responsable.

En segon lloc, cal comunicar 
l’autoconsum i seleccionar el 
tipus que correspongui a la 
instal·lació generadora realitzada. 
Els tipus d’autoconsum són els 
següents: sense excedents fins 
a 100 kW; amb compensació 
d’excedents fins a 15 kW en 
sòl urbanitzat (exempt de 
permís d’accés i connexió); amb 
compensació d’excedents de fins 
a 100 kW, i d’acollida a la venda 
d’excedents de fins a 100 kW. La 
documentació necessària, que 

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS

Tels. 872 590 193 / 972 213 566

Jornada sobre especificacions
particulars i projectes tipus
d’Endesa Distribució i
instal·lacions d’autoconsum

» Amb la col·laboració
d’e-distribución i
Feníe Energía.

El passat dijous 26 de setembre 
al matí va tenir lloc una jornada 
tècnica amb dos temes centrals. 
Per una banda, es van analitzar 
les especificacions particulars 
i els projectes tipus d’Endesa 
Distribució, amb especial èmfasi 
en la modificació parcial del 
Vademècum. A més, també 
s’hi van tractar els aspectes 
generals de la nova normativa 

corresponent a la Resolució de 
5 de desembre de 2018, de la 
Direcció General d’Indústria i de 
la Petita i Mitjana Empresa, per 
la qual s’aproven especificacions 
particulars i projectes tipus 
d’Endesa Distribució.

La segona part de la jornada es 
va centrar en les instal·lacions 
d’autoconsum que regula el 
nou Reial decret 244/2019. 
Aquesta sessió va aprofundir en 
la informació tècnica relativa a 
les instal·lacions, les diferents 

modalitats i la normativa que 
requereix Endesa, així com 
en la documentació sobre 
la tramitació, la legalització 
i tot allò relacionat amb la 
contractació, com ara la 
compensació d’excedents, 
l’accés i les connexions.

A la jornada hi van intervenir 
Jorge Ciprés, Xavier Casals i Jordi 
Esteve d’Endesa Distribució, 
Helena Hernández del 
Departament Tècnic del Gremi, i 
Mateu Alomar de Feníe Energía.
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Entrevista a
Josep Bernat
Gerent de l’empresa Comput,
Assessoria fiscal i comptable per a
les empreses agremiades

Quina és la història de 
l’empresa de Comput?

La idea neix entre el 1967 i 
1968 amb quatre companys de 
l’últim curs d’estudis. Seguint 
la línia d’ensenyament que 
havíem rebut, vam creure en 
la necessitat que l’empresa 
gironina pogués disposar de 
serveis d’assessoria econòmica, 
financera i comptable externa, 
més enllà de la simple gestió 
del dia a dia. El 1969 vam 
crear la societat Comput,  
vam arrendar un despatxet 
a la carretera de Santa 
Eugènia i vam incorporar-nos 
progressivament al projecte, 
deixant les nostres feines. Des 
de llavors, Comput ha estat al 
carrer Vayreda, al carrer de la 
Creu i finalment a Bonastruc 
de Porta. Actualment disposa 
d’uns seixanta professionals.

Quan inicia Comput la relació 
amb el Gremi i per què?

La relació amb el Gremi 
va començar el 2005 amb 
un assessorament fiscal, 
tributari... En aquell moment 
hi havia contacte amb 
altres professionals del món 

empresarial i vam trobar oportú 
establir aquesta connexió.

Quines són les consultes més 
habituals de les assessories que 
porteu?

Les consultes recurrents són les 
tributàries, laborals, declaracions 
administratives..., tot i que 
últimament dues qüestions que 
tenen molta incidència són la 
problemàtica successòria de 
les empreses i la gent jove que 
vol iniciar-se en aquest sector, 
en concret els procediments 
d’inici (tramitació, finançament, 
projectes, pressupost, figura 
mercantil a adoptar, etc.).

Quins serveis oferiu d’acord 
amb el Gremi?

L’objectiu prioritari de Comput 
és oferir als clients solucions 
variables que s’adeqüin a les 
seves situacions. Seguint en la 
línia de l’empresa, els serveis 
que es proposen són de les 
àrees financeres-tributàries, 
mercantils, legals, laborals, 
d’auditoria, de gestió i de tràmits. 
Principalment serveis d’assessoria 
i d’acompanyament en els 
projectes i la seva execució.

Com heu vist evolucionar 
el sector de la instal·lació 
des dels àmbits en què feu 
assessorament?

El sector segueix, com és 
natural, l’evolució de les noves 
necessitats del mercat, d’acord 
amb les noves tecnologies, els 
nous materials, aplicacions de 
control, automatismes... Les 
feines que es fan ara, el 2019, no 
són, evidentment, les mateixes 
que el 2005.

Veiem que els agremiats cada 
vegada estan més ben preparats 
per les canviants i continuades 
necessitats del mercat. És a dir, 
majoritàriament han evolucionat 
força bé als temps actuals, però 
la llàstima és que les possibilitats 
de creixement són limitades, 
sobretot pel dèficit de personal 
preparat a contractar. Les noves 
incorporacions o les successions 
en el sector veuen la situació 
d’una manera diferent de fa uns 
anys i fan esforços reals per estar 
a la primera línia dels avenços 
tecnològics. De fet és una lògica 
evident, renovar o morir”.
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LA COMPANYIA DELS INSTAL·LADORS

Ets instal·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 300.000 clients de llum i gas.

900 215 470
www.fenieenergia.es

*205 contactos de Mystery Shopper mediante canales a distancia y 4.000 entrevistas online.
Trabajo de campo realizado entre Mayo y Agosto de 2018. Más información en: www.lideresenservicio.com/metodologia/



Podeu contactar amb nosaltres i trobar tots els 
nostres productes i serveis a: 
www.planafabrega.com

Seguretat Contra Incendis

Tel.: 972 23 71 61
pfgirona@planafabrega.com

La CPR (
un reglament emès per la Unió Europea amb el 
propòsit de regular els límits de la resistència 
al foc i substàncies perilloses en els materials 

.   

Aquest reglament s’aplica a tots els productes 

permanent, a la construcció. No només inclou 

Pel que fa als cables, les disposicions 
CPR s’apliquen als cables d’energia, de 
telecomunicacions, de dades i de control. 

El propòsit de la CPR és assegurar que tots 
els cables usats en instal·lacions permanents 
en tota la Unió Europea són avaluats, 

. 
Obliga fabricants, distribuïdors, prescriptors i 
instal·ladors de tota la Unió Europea a fabricar, 
distribuir, prescriure i instal·lar cables que 
compleixin la norma harmonitzada EN 50575.

SIS NOVES CLASSES: A, B, C, D, E i F   

La CPR estableix sis noves classes, designades 

F 
el menor nivell de reacció, i que no supera ni la 

 B, C, D i E seran 
les classes usades principalment per a cables. 
I per saber si un cable compleix amb la CPR, cal 
comprovar el següent:

Primer cal comprovar el marcatge a la coberta 
del cable
CPR, els fabricants de cables elèctrics tenen 

coberta dels cables (DCA, Eca, Cca, Bca) que 
comercialitzin.

En segon lloc cal comprovar el marcatge 
CE a la caixa del producte: en la caixa del 
producte és obligatori incloure el marcatge 

En tercer lloc, cal comprovar la declaració 
de prestacions del cable: la declaració de 

performance) és un document que ha d’estar 
disponible a la pàgina web del fabricant, on 
s’inclouran les següents dades: fabricant, 

Què és la CPR: CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION?

Plana Fàbrega us pot assessorar 
i ampliar aquesta informació. 
Consulteu-nos.

des de la A a la F, en què A representa el màxim nivell

p declaration of

L’INSTAL·LADOR12
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Coordinació d’activitats 
empresarials a autònoms
i empreses instal·ladores

» Què és la coordinació d’activitats 
en un mateix centre de treball ?
La coordinació d’activitats 
empresarials és l’obligació legal de 
cooperar en matèria de prevenció 
de riscos laborals, quan en un 
mateix centre de treball:
> Desenvolupin activitats 

treballadors de més d’una 
empresa i treballadors 
autònoms.

> Desenvolupin activitats 
treballadors de més d’una 
empresa i treballadors 
autònoms en un centre de 
treball del que un empresari 
és titular. L’empresari és titular 
quan contracta una activitat 
diferent a la realitzada, com 
per exemple: manteniment 
d’instal·lacions elèctriques, 
substitució de lluminàries, 
manteniment d’ascensors, 
manteniment d’extintors, 
manteniment i reparació de 
maquinària industrial, etc.

> Desenvolupin activitats 
treballadors de més d’una 
empresa i treballadors 
autònoms en un centre de 
treball quan existeixi un 
empresari principal. Es considera 
empresari principal quan 
contracta la mateixa activitat 
que realitza al centre de treball 
com per exemple, empresa 
instal·ladora subcontracta per un 
obra els treballs de lampisteria, 
empresa subministradora 
elèctrica que contracta el 
manteniment de línies de baixa i 
alta tensió, etc.

Les empreses i autònoms 
instal·ladors es poden trobar 
principalment en dues 
situacions:
1. Treballs de manteniment 
a empreses (indústries, 

supermercats, etc.) que no es 
considerin obres de construcció 
(abans de l’inici i durant els 
treballs):
El titular del centre de treball o 
l’empresari principal facilitarà els 
riscos propis del centre de treball i 
les mesures preventives, així com 
les instruccions d’emergència 
i designaran al responsable 
de coordinació d’activitats 
empresarials. 
Les empreses i autònoms 
instal·ladors tenen el deure 
d’intercanvi d’informació i facilitaran 
per escrit: Els riscos i les mesures 
de prevenció a adoptar, les 
mesures a adoptar en situacions 
d’emergència, comunicar qualsevol 
accident de treball, comunicar qui 
és l’interlocutor o responsable de 
seguretat.
A més a més poder facilitar 
la següent documentació: 
Designació del recurs preventiu 
(si procedeix), contracte amb 
servei de prevenció de riscos 
laborals en les 4 especialitats 
(solament empreses amb 
personal assalariat), llistat de 
treballadors, assegurança RC i 
obligatòria de conveni, corrent 
de pagament a la Seguretat 
Social i a l’Agència Tributària, 
certificat conforme disposen 
d’avaluació de riscos i planificació 
de l’activitat preventiva, rebuts de 
lliurament dels EPI, certificats de 
formació i informació en prevenció 
de riscos laborals, aptituds 
mèdiques, autorització per l’ús 
de maquinària, autorització 
i capacitació per treballs en 
proximitat i en tensió segons 
RD 614/2001, declaració de 
conformitat i marcatge CE dels 
equips de treball, etc.

2. Treballs d’instal·lacions 
(electricitat, lampisteria, 

telecomunicacions, etc..) 
en centres de treball que es 
considerin obres de construcció 
(abans de l’inici i durant els 
treballs):
Les empreses o autònoms 
instal·ladors en funció si són 
contractistes o subcontractistes 
hauran de facilitar :
Contractista
Redactar el Pla de Seguretat i 
Salut que ha d’estar aprovat pel 
Coordinador de Seguretat i Salut.
Tramitar la Comunicació 
d’obertura del nou centre de 
Treball, abans de l’inici dels 
treballs.
Llibre de Subcontractació.
Inscripció al REA. (Inscripció 
només d’empreses amb personal 
assalariat).
Designació dels recursos 
preventius.
Contracte amb Servei de 
Prevenció Aliè (4 especialitats).
Lliurament dels EPI.
Certificats de formació i 
informació en PRL.
Aptituds mèdiques.
Autorització per l’ús de la 
maquinària, etc.
Subcontractista
Acollir-se i complir el Pla 
de Seguretat i Salut del seu 
contractista (adhesió al pla).
Inscripció al REA. (Inscripció 
només d’empreses amb personal 
assalariat).
Informar al seu contractista 
de les empreses o autònoms 
subcontractats.
Contracte amb Servei de 
Prevenció Aliè (4 especialitats).
Lliurament dels EPI.
Certificats de formació i 
informació en PRL. / Aptituds 
mèdiques.
Autorització per l’ús de la 
maquinària, etc.

Prevenció Laboral Gremi SLU
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No gastis més energia 
del compte en una 
instal·lació d’aire per
no triar bé el material

» Una nova generació de 
compressors està naixent. 
Tots els constructors apunten 
a sistemes de gestió de l’aire 
que n’optimitzen la captació 
i redueixen sensiblement el 
consum energètic. Aquests 
compressors tenen controls 
computats, assecadors amb 
regulació d’estalvi i sistemes 
de recuperació de la calor; en 
definitiva, tot allò necessari per 
produir aire net amb menys 
energia. Aquesta és només una 
petita part de la història. Què 
passaria si un compressor de nova 
generació estigués acompanyat 
d’una xarxa econòmica d’aire 
tradicional amb tubs de ferro 
galvanitzat o de plàstic? Els 
avantatges de l’estalvi generades 
pel compressor es tirarien per la 
finestra.

És per això que, per completar 
una instal·lació d’estalvi 
energètic, és important 
analitzar quin tipus de material 
utilitzarem. Actualment les 
xarxes que utilitzen canonada 
d’alumini i ràcords automàtics 
push-in en metall s’ofereixen tres 
avantatges destacats:

Estalvi energètic
Són sistemes de canonada 
lleugera en alumini tractat, 
internament i externament, 
amb una pintura especial 
anticorrosiva, i gràcies al 
pas total del flux fins i tot en 
l’interior dels ràcords, on no 
hi ha friccions, turbulències, 
colls d’ampolla, acumulació de 
condensats ni òxids, el cabal 
d’aire supera en més d’un 
30% els tradicionals sistemes 
de ferro o plàstic. En aquest 
punt el compressor treballa a 
baixes pressions per períodes 
de temps més llargs, estalvia 
energia (€) i respecta en major 
mesura el medi ambient.

Fàcil instal·lació
Els sistemes de muntatge són 
tan fàcils com fer un puzle. 
Oblida’t de les soldadures dels 
sistemes amb tub de coure, les 
coles per als tubs plàstics o les 
rosques per als tubs de ferro 
galvanitzat. En les instal·lacions 
d’alumini el muntatge és 
instantani, ja que és suficient 
introduir el tub, i ja està. Sense 
haver de premsar o foradar amb 
sistemes costosos o pesats.

Versatilitat, legalització i 
homologació
Les xarxes d’alumini ofereixen 
una extensa gamma de 
solucions per a la instal·lació. 
Dels diàmetres més petits, que 
troben espai en garatges, cellers 
artesanes i laboratoris, fins als 
grans diàmetres 63-110 utilitzats 
en complexos industrials, on 
es requereixen grans cabals. 
Els ràcords tenen múltiples 
configuracions (rectes, colzes, 
tes, etc.) i consenten qualsevol 
tipus d’instal·lació.

Les xarxes d’alumini de 
determinats fabricants 
compleixen amb les diferents 
normatives requerides en 
indústries. És molt important 
poder homologar i legalitzar les 
xarxes d’aire, ja que les que no 
compleixin les normatives poden 
ser motiu de sancions.

La nova generació de l’aire 
comprimit us està esperant.

- Sistema de 
separación  
de  
condensados

-  Resistencia  
al fuego:  
el sistema  
no alimenta  
ni propaga  
el fuego

- Fácilidad y 
rapidez  
de montaje

-  Racor 
automático 
para la 
distribución 
del aire 
comprimido

- Fiabilidad  
y seguridad

- Sistema 
totalmente 
metálico

- Elevado 
caudal de 
aire

- 10 Años de 
GARANTÍA

Distribuidor 
oficial:

Ctra. Sant Feliu de Guíxols, 19 - 17004 GIRONA
Tel. 972 414 350  -  E-mail: servicom@servicomgirona.com

Infinitas Soluciones  
para el Aire Comprimido

Aignep s.p.a.
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» en rodar, fa moure un eix unes 
10-20 voltes per minut. L’energia 
que genera aquest moviment 
arriba a una altra part de 
l’aerogenerador, el multiplicador, 
una caixa d’engranatges que 
fa augmentar la velocitat del 
gir i que permet multiplicar les 
revolucions fins a les 1.500 voltes 
per minut. L’energia resultant 
es transmet del multiplicador 
al generador, on l’energia 
mecànica es transforma en 
energia elèctrica. Finalment, 
aquesta energia baixa per la 
torre per a la seva evacuació a 
la xarxa, amb la finalitat de ser 
distribuïda als diferents punts de 
subministrament elèctric. Alguns 
aerogeneradors més innovadors 
funcionen sense multiplicador.

Tipus d’aerogeneradors
Hi ha factors que condicionen 
l’elecció d’un model 
d’aerogenerador o un altre, 
en funció del recurs eòlic de 
l’emplaçament seleccionat, com 
ara el diàmetre del rotor, l’alçada 
de la torre i la potència.

En el cas dels parcs eòlics 
de Feníe Energía, les 
característiques tècniques dels 
aerogeneradors instal·lats són les 
següents:

Tots hem vist parcs eòlics en 
funcionament, però la majoria 
no ens plantegem com aquests 
grans molins de vent generen 
l’electricitat que consumim 
quan encenem la llum de 
casa nostra. La selecció i 
l’altura de l’emplaçament són 
fonamentals per aconseguir un 
aprofitament òptim d’aquesta 
tecnologia.

El primer que cal tenir en 
compte per a la instal·lació d’un 
parc eòlic és, doncs, la selecció 
de la ubicació. Per a aquesta 
decisió fonamental es tindran 
en compte criteris com el recurs 
de la zona, les propietats del 
terreny i aspectes ambientals, 
entre d’altres. Després de 
diversos mesos de recollida de 
dades de vent, se seleccionen 
les posicions òptimes i el tipus 
d’aerogenerador adequat.

Hi ha múltiples tipus 
d’aerogenerador, tots amb 
un funcionament semblant 
mitjançant pales que giren 
impulsades per la força del vent, 
instal·lades al capdamunt d’una 
columna anomenada torre. Les 
pales van collades a una peça 
que es diu boixa (el conjunt de 
pales i boixa és el rotor), la qual, 

Com funciona
un parc eòlic

Feníe Energía
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SISTEMES D’AIRE CONDICIONAT BAXI 

COM SONA 
LA CLIMATITZACIÓ PERFECTA?
Gràcies al mínim nivell sonor dels nostres aires condicionats, 
sona com tu vulguis. La seva màxima eficiència (fins a A+++) 
només emet 20 dBA.

A més, tant el nostre model QUILAK com els equips ANORI 
es poden controlar mitjançant wifi amb l’app Air Connect.

I com que la temperatura perfecta és la que respecta el 
medi ambient, els nostres aires condicionats estan carregats 
amb el gas de darrera tecnologia R-32, que ofereix una alta 
eficiència amb un impacte ambiental reduït.

www.baxi.es

Aire condicionat QUILACK
Aire condicionat ANORI

AF 285X190 AIRE ACONDICIONADO CAT.indd   1 29/7/19   14:46



www.baxi.es

SISTEMES SOLARS BAXI, 
LA SOLUCIÓ INTEGRAL 
PER A L’AUTOCONSUM
A BAXI l’energia solar comença en el nostre Centre 
d’Excel·lència Solar de Barcelona, on fabriquem sistemes 
d’energia solar en els quals els panells tèrmics i els 
fotovoltaics comparteixen les mateixes dimensions perquè 
quan estiguin instal·lats al terrat, a més d’energia, aportin 
estètica.

I com que a BAXI ens agrada oferir solucions de climatització 
integrals des de l’inici, disposem de bombes de calor 
(aerotèrmia) que, combinades amb els panells solars 
fotovoltaics i tèrmics, ofereixen un complet sistema de 
climatització d’alta eficiència..

Una solució integral per a l’autoconsum que respecta el 
planeta aprofitant l’energia que aquest ens regala i que 
respon a les noves necessitats que cada vegada més clients 
demanen després del recent canvi en la normativa.

Panell solar fotovoltaic Fotón
Bomba de calor Platinum BC iPlus V200
Panell solar tèrmic Slim PV

AF 285X190 AUTOCONSUMO CAT.indd   1 29/7/19   15:16



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

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

Gestió

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

Informàtica

 Excel · Consultar dates

Oficials

 Assessor Energètic Feníe Energía · 30/09/2019
 Actualització del Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi · 16/10/2019
 Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi · 07/11/2019

Pràctics

 Electricitat bàsica · 08/10/2019
 Cremadors de Gasoil i Gas · 08/10/2019
 Iniciació a la refrigeració · 06/11/2019
 Automatismes elèctrics · Consultar dates
 Climatització amb bomba de calor · Consultar dates

Reciclatge

 Xarxes informàtiques. Nivell avançat · 04/11/19
 Sistemes de climatització eficients: aerotèrmia combinada amb energia solar fotovoltaica · 

Consultar dates

Nova programació
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).
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Monogràfics

 Aplicació del nou reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis · 13/11/2019
 Com elaborar certificats ITE · Consultar dates
 Curs impresos de Baixa Tensió. Confecció de memòries elèctriques i esquemes unifilars. 

Programa Excel · Consultar dates

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

 SIMON 100: mecanismes connectius i solucions de regulació i recàrrega · 16/10/2019
 KNX amb el nou software ETS Inside de Jung més fàcil i simple · 22/10/2019

També us podeu informar 
del calendari de formació 

en el codi QR 

Contacteu-nos
si teniu cap 
dubte o 
petició

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

facebook.com/elgremi

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

Formació per a l’obtenció de carnets
i acreditació de les competències 
professionals
Instal·lador de
Gas IG Categoria C (IGC)

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

Monogràfics

Aplicació del nou reglament 
d’instal·lacions de protecció contra 
incendis

La formació pràctica
Automatismes elèctrics
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Cursos oficials

Curs oficial de prevenció de la 
Legionel·losi

Volem expressar l’agraïment del Centre de Formació 
a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter i a l’Hospital 
Universitari de Girona Dr. Josep Trueta per la seva 
col·laboració en les visites organitzades al laboratori i 
a la planta potabilitzadora de Montfullà de l’empresa 
d’aigües i a les instal·lacions de les torres de refrigeració 
del centre sanitari.

Perfeccionament d’Excel

L’aprenentatge continuat

Xarxes informàtiques

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

Refrigeració
Objectius assolits: conèixer les mesures i la instrumentació 
clau relacionades amb l’actual normativa sobre instal·lacions 
tèrmiques i sistemes de refrigeració.

www.testo.com
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www.simonelectric.com

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

www.jung.de/es

www.conmasa.cat

Sistema LB Management: sistema 
modular control il·luminació i persianes
Objectius assolits: adquirir coneixement sobre el material del 
nou sistema LB, amb formació teòrica i pràctica de totes les 
seves possibilitats, mitjançant entrenadors precablejats per 
poder provar el producte.

Gas R32 
Objectius assolits: aprofundir en les característiques i la 
normativa que regeix l’ús de gasos fluorats, específicament 
l’R32, segons la normativa actual i en previsió del futur 
Reglament de Seguretat d’Instal·lacions Frigorífiques.

www.it9.es

Programes per a la
confecció dels butlletins i 
App per a la confecció del 
butlletí de reconeixement
Objectius assolits: conèixer els programes BT9, AQA9, GAS9 
i CLIMA9 per fer totes les memòries, certificats i butlletins 
d’electricitat, aigua, gas i climatització, segons les normatives de 
la Generalitat de Catalunya. Presentació de la nova App Brie9 per 
a la confecció del Butlletí de Reconeixement per a Instal·lacions 
Elèctriques de Baixa Tensió (BRIE) des del mòbil i/o tablet.

Programa de 
pressupostos, 
albarans i factures
Objectius assolits: saber les prestacions i com funciona 
el programa FACTUR9 que permet la gestió completa de 
l’empresa instal·ladora.
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fer els càlculs justificatius per 
comprovar si es supera o no la 
càrrega màxima admissible i, en 
cas que es superi, ho haurà de fer 
una empresa de nivell 2 de fred.

Conseqüentment, es poden 
instal·lar sense problemes 
màquines de fins a 7 kW, que són 
les màquines més habituals en el 
sector residencial.

Tanmateix, aquesta disposició 
transitòria resulta més vaga en 
aspectes relacionats amb les 
instal·lacions amb càrregues 
superiors d’R32. Un exemple pot 
ésser la instal·lació de màquines 
de conductes en falsos  sostres. 
És per aquest motiu que caldrà 
esperar la normativa definitiva.

El que està clar és que l’R32 
ha vingut per quedar-se... una 
temporada. L’enormitat del 
problema de l’escalfament global 
imposa la recerca de solucions 
ambientals en l’ús d’energies.

Hem iniciat un camí que no ha fet 
més que començar, i que de ben 
segur ens portarà noves maneres 
de treballar i d’utilitzar els recursos 
naturals, cada cop més escassos.

Santi Subirachs
Responsable de formació de 

Conmasa Grup

Conmasa és una empresa 
distribuïdora amb més de 50 anys de 
presència al mercat. La seva filosofia 
és l’atenció integral al client. Facilita 

les solucions més innovadores i 
ofereix tot el suport necessari per 
al desenvolupament de l’activitat 

professional.

Alejandro Pineda
Tècnic formador d’Eurofred 

Academy

Eurofred és una empresa líder en la 
distribució d’equips de climatització, 

aire industrial, qualitat ambiental 
interior, refrigeració i equipament 
per al sector Horeca.  Avui dia està 
consolidada com un col·laborador 

per a tots els professionals que 
requereixen d’una solució integral a 

les necessitats d’aquests sectors.

Aspectes rellevants 
en l’ús de R32 per a 
instal·lacions d’aire 
condicionat

» Des del descobriment del forat 
de la capa d’ozó a mitjans 
dels anys 70 i dels problemes 
derivats de l’escalfament 
global, la comunitat científica 
ha estat treballant en el 
desenvolupament de nous gasos 
refrigerants menys contaminants 
i més eficients.

L’última aportació és l’R32. Es 
tracta d’un gas monocomponent, 
a diferència de l’R410, que és un 
gas compost. Això assegura una 
manipulació més fàcil, ja que 
només s’han de controlar les 
temperatures i pressions de treball 
d’un sol element, i no de diversos 
gasos amb diferents pressions i 
temperatures d’actuació.

A més, és un gas molt més 
ecològic: el seu PCA (poder 
d’escalfament atmosfèric) és 
només d’un 33% respecte a 
l’R410A, i les càrregues que 
necessiten les màquines són 
sensiblement inferiors respecte al 
seu antecessor.

L’únic inconvenient que 
planteja és el de la seva possible 
inflamabilitat. Però es tracta d’una 
peculiaritat relativa: l’R32 és un 
gas lleugerament inflamable, 
però les condicions per a la 
seva inflamabilitat són molt 
improbables en una instal·lació 
de climatització residencial o 
comercial.

La temperatura d’autoignició és 
de 648 ºC i l’energia d’inflamació 

necessària és 100 vegades 
superior a la del butà. Per tant, es 
tracta d’unes condicions que són 
extremadament difícils d’assolir 
en un lloc habitat.

La concentració resulta perillosa 
quan arriba a valors d’entre 
el 14 i 30%. És a dir, en una 
habitació de 17 m2 tindríem 
aquesta concentració si el gas 
d’una màquina de 7 kW fuit és 
completament a l’interior de la 
mateixa. Estem parlant d’una 
màquina de clima d’una potència 
5 vegades superior a la necessària!

Per tant, la inflamabilitat de l’R32 
és més una qüestió legal que no 
pas tècnica.

Fins que no sigui aprovada la 
normativa corresponent, la 
disposició transitòria segona de 
l’RD20/2018, en vigor actualment, 
permet la instal·lació d’1,842 kg a 
empreses de nivell 1 (amb carnet 
frigorista o carnet RITE) aportant 
un certificat de la instal·lació 
i el corresponent manual 
d’instruccions. Per a instal·lacions 
d’entre 1,8 kg i 12 kg s’han de 

Temperatures
d’autoignició

Energies
mínimes
d’inflamació

Gas TAI (ºC)
Butà 287
Acetilè 305
R32 648
R410A → ∞
R22 → ∞

Gas EMI (mJ)
Butà 0,017
Acetilè 0,26
R32 30
R410A → ∞
R22 → ∞

Unitat interior

Unitat exterior

Refrigerant
5,16 Kg

14%

7 m2

2,40 m

Habitació de 16,8 m3 (7 m2 x 2,4 m) 7,1 kW

El R32 esdevé explosiu quan la 
seva concentració en % de 
volum...

de 14 a 30%
Concentració mínima d’inflamabilitat

 = 0,307 kg/m3ml R32

→



Seguretat elèctrica 
en grups electrògens 
mòbils: SERVEIS 
D’EMERGÈNCIES

» La correcta protecció en les 
instal·lacions elèctriques és 
essencial per a la seguretat de 
les persones i la continuïtat 
de servei. Aquesta afirmació 
és encara més important 
en instal·lacions elèctriques 
provisionals, com són les 
que es realitzen en serveis 
d’emergència.

Els serveis d’emergència 
(bombers, serveis sanitaris 
d’urgència, protecció civil, 
policia, etc.) es troben davant 
de situacions d’intervenció 
impredictibles, en què el 
compliment de les normes 
habituals de seguretat elèctrica 

són en ocasions difícils o 
impossibles.

Per això és necessària la 
instal·lació d’una piqueta de 
presa de terra, la qual cosa 
no sempre és possible per les 
condicions del terreny. També, 
la presència d’un tècnic elèctric 
per verificar la resistència de 
connexió a terra i l’actuació de 
les mesures de protecció en cada 
intervenció (segons RBT), la qual 
cosa no és realista.
Les condicions ambientals 
(humitat, calor, càrrega mecànica, 
etc.) són canviants i en moltes 
ocasions extremes, la qual cosa 
dificulta encara més la feina.

Una altra dificultat és 
la quantitat i el tipus de 
consumidors connectats, així 
com les diferents longituds de 
cable a cada instal·lació.

Per això s’han desenvolupat 
en alguns països normes 
específiques que assegurin les 
condicions tècniques mínimes 
de seguretat en aquest tipus 
d’instal·lacions. Per exemple 
les normes DIN VDE 0100-551 
Annex ZB, DIN 14686: 2003-10, 
DIN 14685, DIN 14686: 2003-10 o 
GW308.

A Espanya, aquest tipus 
d’instal·lacions es regeixen pel 

Els grups electrògens 
instal·lats en els vehicles de 
bombers requereixen una 
disponibilitat immediata, una 
elevada seguretat elèctrica i 
una continuïtat de servei en 
qualsevol situació.

Per això es combinen en 
les instal·lacions elèctriques 
alimentades des d’aquests 
grups la “separació de 
protecció amb vigilància de 
l’aïllament i desconnexió” i la 

“separació de protecció amb 
un sol consumidor”.

Amb això es disposa d’una 
xarxa elèctrica d’elevada 
seguretat i disponibilitat sense 
necessitat d’instal·lar una 
piqueta de terra o disposar 
de personal especialitzat, així 
com l’alimentació a un únic 
consumidor (p. ex. il·luminació 
d’emergència) sense risc de 
desconnexió.

Exemples d’aplicació

Instal·lació de canonades

Bombers

Hospitals
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Reglament de baixa tensió, que 
aplica les proteccions contra 
contacte indirectes definides per 
la ITC-BT-24, de protecció contra 
els contactes directes i indirectes.

No obstant això, cap d’elles, 
de forma individual, satisfà les 
necessitats plantejades fins aquí.

La solució adoptada en altres 
països del nostre entorn 
és l’anomenada “protecció 
per separació elèctrica amb 
vigilància de l’aïllament i 
desconnexió”.

En cas d’una primera fallada 
a terra, fins i tot franca, no es 
produeix cap circulació de 
corrent d’error, ja que no existeix 
cap unió del sistema actiu amb 
terra per on pugui retornar el 
corrent.

En cas d’una doble falta a terra 
(dos contactes indirectes) en 
dues masses alimentades per 
dues fases diferents, el dispositiu 
de vigilància d’aïllament detecta 
aquesta reducció de l’aïllament 
entre el sistema actiu i la xarxa 
d’equipotencialitat i produeix el 
salt de la instal·lació.

D’aquesta manera, fins i tot en 
el cas que es posi a terra les 
masses, en cas d’una fallada 
d’aïllament (p. ex. per contacte 
indirecte) del sistema actiu, es 
produirà el salt del sistema i 
es mantindran protegides les 
persones i la instal·lació.

Amb això, aquest tipus de 
protecció permet resoldre els 
problemes i inseguretats que 
plantegen les instal·lacions 
elèctriques dels serveis 

d’emergències alimentats per 
grups electrògens mòbils. En 
aquest cas, no és necessària 
la instal·lació d’una piqueta de 
terra, per la qual cosa no és 
necessària la presència d’un 
tècnic elèctric (segons RBT) per 
verificar la resistència de posada 
a terra i l’actuació de les mesures 
de protecció en cada intervenció.

La protecció és efectiva, 
independentment de les 
condicions ambientals i de la 
quantitat i tipus de consumidors 
connectats, així com de la 
longitud del cablejat, i l’ús del 
grup electrogen és immediat

Bender Iberia, SLU
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Sistemes multicapa 
per a instal·lacions 
de gas

» El 2001 importants companyies 
de gas i fabricants de tubs 
i accessoris es van unir en 
el projecte DIGBUILD, amb 
l’objectiu de buscar una millora 
en els costos de material i 
les instal·lacions de gas amb 
els tubs metàl·lics utilitzats 
fins llavors per a la distribució 
interior del gas en els edificis. 
Durant el projecte es van 
efectuar proves i instal·lacions 
pilot amb canonades de 
polietilè reticulat (PEX) i 
canonades PEX-alumini-PEX 
(PEX-Al-PEX).

Es va concloure que el nivell de 
seguretat assolit en instal·lacions 
de gas amb tubs PEX i multicapa 
és com a mínim el mateix 
que s’aconsegueix amb les 
tècniques més tradicionals per 
al coure i l’acer. A més a més, 
els resultats de les avaluacions 
econòmiques van demostrar que 
els tubs plàstics, per la seva major 
flexibilitat en comparació amb els 
tubs de coure o d’acer, són més 
competitius i ofereixen facilitat 
d’instal·lació i una oportunitat per 
a les companyies i instal·ladores de 
gas d’obtenir majors beneficis que 
reverteixin en el desenvolupament 
de nous usos per al gas.

Una altra fita important va 
ser durant la 23rd World Gas 
Conference, Amsterdam 2006, ja 
que es confirma que els costos 
d’una instal·lació són un factor 
clau quan es valora el futur del 
gas en el sector domèstic. Això va 
posar en evidència la necessitat 
de mantenir preus competitius 
en les instal·lacions de gas davant 
de les elèctriques, i altres formes 
alternatives d’energia. Com a 
solució, es van determinar tres 
formes bàsiques per reduir costos: 

el desenvolupament de nous 
materials, tubs i connexions; la 
reducció dels temps d’instal·lació 
per la via de noves tècniques i 
materials, i el desenvolupament 
de noves aplicacions de gas.

Les tres línies d’actuació es van 
concretar en la innovació de nous 
materials i l’estudi de canonades 
de PEX-Al-PEX i els seus 
accessoris (multicapa). El sistema 
es va dur a assaig als laboratoris 
DGC (Danish Gas Technology 
Centre) per investigar la 
seguretat d’aplicació, validar-ne 
els components i assegurar els 
avantatges econòmics.

Diferències entre instal·lacions 
de gas amb canonades PEX-Al-
PEX i instal·lacions de coure
Els assajos realitzats pel laboratori 
DGC van palesar que, en 
comparació amb les instal·lacions 
de coure, hi havia una reducció 
del nombre de colzes i accessoris 
i que era més ràpid i fàcil 
d’instal·lar. A més a més, té una 
major resistència a la corrosió, les 
tècniques d’instal·lació són més 
fàcils d’aprendre i el cost total es 
redueix.

El 2007 l’Assemblea General 
d’Associats de la Asociación 
Mexicana de Gas Natural va 
debatre la ponència sobre les 
canonades multicapa per a la 
conducció del gas, en la qual 
es va realitzar una comparativa 
entre diversos sistemes 
d’instal·lació i diferents materials.

Normativa per a sistemes 
d’instal·lació de gas a Europa
El 2008 comença la introducció 
massiva del sistema PEX-

Al-PEX a tot Europa. Per 
exemple, a Alemanya el 
procés de normalització 
és tradicionalment llarg, 
de manera que es van 
desenvolupar les TRGI 
(Technical Regulation on Gas 
Installations) l’abril de 2008.

Paral·lelament, a Holanda, la 
plataforma d’intercanvi de 
coneixement de gas Kiwa Gastec, 
iniciativa de Kiwa Technology, 
proveïdor internacional de 
serveis de coneixement d’energia 
i aigua, va crear la seva pròpia 
marca de certificació per a 
aquest tipus de sistemes.

A Espanya, després d’un llarg 
període de treball del Comitè 
Tècnic de Normalització CTN 
60 (combustibles gasosos i 
instal·lacions i aparells de gas), 
es va aprovar i publicar la nova 
normativa sobre instal·lacions 
receptores de gas: norma UNE 
60670: 2014. Aquesta normativa 
té per objecte establir els criteris 
tècnics, els requisits essencials 
de seguretat i les garanties de 
bon servei que s’han d’utilitzar 
en dissenyar, construir, ampliar, 
modificar, provar, posar en 
servei i controlar periòdicament 
les instal·lacions receptores de 
gas, així com les condicions 
d’ubicació, instal·lació, connexió 
i posada en marxa dels aparells 
de gas.

Altres normatives internacionals 
a tenir en compte
A Amèrica del Sud, Àsia i Oceania 
ja són comunes les instal·lacions 
amb sistemes de tub multicapa 
i podem tenir en compte la 
normativa existent per a aquest 
tipus de sistemes:

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 
1971. 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.
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> AS 4176.8-2010 (Austràlia) - 
Multilayer pipes for pressure 
applications – Multilayer pipe 
systems for consumer gas 
installations with a maximum 
operating pressure up to and 
including 5 bar (500 kPa) – 
Specifications for systems.

> NMX-X-021-SCFI-2013 (Mèxic) 
- Indústria del gas – Tubs 
multicapa a base de polietilè i 
alumini per a la conducció de 
gas natural (GN) i gas liquat de 
petroli (GLP) – Especificacions i 
mètodes d’assaig.

> NTP-ISO 17484-1: 2007 (Perú) 
- Sistemes de canonades 

de plàstic. Sistemes de tubs 
multicapa per a instal·lacions 
de gas interiors amb una 
pressió d’operació màxima de 
fins a 5 bar (500 kPa). Part 1: 
Especificacions per als sistemes.

> NTC 2505 (Colòmbia) – 
Instal·lacions per a abastament 
de gas destinades a usos 
residencials i comercials.

El futur de les instal·lacions de gas
Les noves formes de distribució 
del gas natural, com per exemple 
el gas natural liquat, permeten 

que aquest producte arribi a 
un major nombre d’usuaris 
sense necessitat de costosos 
gasoductes.

Davant d’un major nombre 
d’instal·lacions i potencials usuaris, 
les distribuïdores aposten per 
sistemes que amb idèntiques 
condicions de seguretat permetin 
una reducció de costos per 
material i temps d’execució.

Válvulas Arco S.L.
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Guia de Feníe per a la tramitació de 
les ajudes del segon dividend digital

Jaume Fàbrega, nou president de la 
Cambra de Comerç de Girona

Nova guia per tramitar i posar en 
marxa instal·lacions d’autoconsum 
energètic

Feníe ha publicat una guia que 
explica i facilita la tramitació 
de les ajudes a les comunitats 
de propietaris per adaptar 
instal·lacions de recepció per a 
TDT. La guia explica com accedir 

Després de les eleccions a la 
Cambra, els nous membres 
electes per al període 2019-2023 
han escollit Jaume Fàbrega i 
Vila com a nou president de la 
institució, juntament amb els 
membres que componen el nou 
comitè executiu.

El comitè executiu incorpora 
nous vicepresidents. Jaume 
Guàrdia, vicepresident primer; 
Lídia Vidal, vicepresidenta 
segona; Enric Dotras, 
vicepresident tercer, i Joan Ribas, 
vicepresident quart. Gemma 
Coll és la nova tresorera, i Joan 
Casadevall, Àlex Gilabert, Patrícia 
Masias, Lluís Periáñez, Íngrid 
Rahola i Mariona Serra seran 
els vocals. Amb aquesta nova 

L’IDAE ha publicat una nova 
edició de la Guia professional 
de tramitació d’autoconsum, en 
la qual es descriuen els passos 
necessaris per a la tramitació 
d’instal·lacions de generació 
elèctrica d’autoconsum en 
qualsevol de les modalitats 

a les ajudes per compensar els 
costos derivats de l’adaptació 
de les instal·lacions de recepció 
de TDT a les comunitats de 
propietaris.

conformació es passa d’una 
única dona dins l’executiva a 
cinc.

Fàbrega ha confeccionat una 
candidatura de consens que 
treballarà en tres eixos: la creació, 
atracció i retenció de talent, 
l’impuls en la internacionalització 
i la digitalització de les 
empreses, sense oblidar la 
necessària reparació del dèficit 

previstes en la normativa, tant de 
caràcter individual com col·lectiu. 
També s’hi inclou un apartat 
detallat sobre la tramitació en 
cada comunitat autònoma, 
models de connexió i exemples 
d’instal·lacions, entre altres 
qüestions.

històric d’infraestructures de la 
demarcació.

Fàbrega (Salt, 1956) és llicenciat 
en Filosofia i Ciències de 
l’Educació per la UB i màster 
en Formació de Formadors 
per la Universitat Politècnica 
de Catalunya. És gerent de 
l’empresa GAM Consultoria i 
Formació i soci de la companyia 
de logística GESTOCKS Operador.

Breus
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El pla pretén complir un 
calendari marcat per la Unió 
Europea, que inclou mesures 
com el cessament de les 
emissions de la banda de 694 
a 790 MHz, que han de quedar 
lliures abans del 30 de juny de 
2020. A partir de l’1 de gener 
de 2023, tots els canals de 
televisió hauran d’emetre en 
alta definició. Per contra, es 
garanteix la disponibilitat de 
la banda entre els 470 i els 694 
MHz per a la TDT com a mínim 
fins al 2030. A partir d’ara, 
doncs, tots els receptors de TDT 
que es posin al mercat hauran 
d’estar preparats per sintonitzar 
les emissions de TDT en alta 
definició.

Només podran actualitzar els 
sistemes de recepció de la 
TDT a les noves freqüències 
les empreses instal·ladores 
habilitades com a mínim en la 
categoria A o F.

Fa pocs mesos que el Govern 
espanyol ha aprovat els reials 
decrets 391/2019 i 392/2019, de 21 
de juny. Aquesta nova regulació 
aprova el pla tècnic de la TDT, 
que té per objectiu l’alliberació 
de la franja dels 700 MHz abans 
del 30 de juny de 2020, per 
tal que es pugui concloure el 
desplegament i la implantació 
de la tecnologia 5G a l’Estat 
espanyol.

Amb el nou pla tècnic cada 
múltiplex té capacitat per a 
quatre canals d’alta definició. 
El servei de TDT de cobertura 
estatal es prestarà a través dels 
múltiplex RGE1, RGE2, MPE1, 
MPE2, MPE3, MPE4 i MPE5, 
mentre que el servei autonòmic 
ho farà a través del MAUT. 
Aquests canvis no afectaran 
l’oferta de canals existents en 
l’actualitat.

Ajudes per a l’adaptació 
de les instal·lacions de 
recepció de televisió

Hi ha previst un pla de 
subvencions a les comunitats 
de propietaris en relació amb 
les actuacions necessàries 
per adaptar les instal·lacions 
de recepció i accés als serveis 
de comunicació audiovisual 
televisiva. La quantia de la 
subvenció és de 104,3 € si no es 
requereix instal·lació addicional. 
Està previst que en actuacions 
que necessitin instal·lació 
d’equipament addicional es 
puguin sufragar els costos 
addicionals, els quals en cap cas 
no podran ser superiors al cost 
de l’actuació subvencionable. El 
termini per sol·licitar la subvenció 
és el 30 de setembre de 2020.

Nova modificació a la 
TDT per permetre el 
desplegament de la 5G
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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:

PROTECCIÓ / ELECTRICITAT / EMERGÈNCIA / INTERVENCIÓ
VERIFICACIÓ / CONNEXIÓ / AÏLLAMENT / XARXA

La caixa de cargols
Una caixa d’eines conté 75 cargols d’estrella i 150 tipus allen. Al costat de la caixa hi ha una gran pila de cargols tipus allen. Un 
instal·lador treu els cargols de la caixa de la següent manera: treu dos cargols de la caixa a l’atzar. Si un dels dos cargols que 
treu és tipus allen, el col·loca a la pila de cargols i deixa caure l’altra cargol, sigui quin sigui el tipus, a la caixa. Si els dos cargols 
són d’estrella, en canvi, els descarta i agafa un cargol tipus allen de la pila i el deixa caure dins la caixa. A cada torn d’aquest 
procediment, la caixa té un cargol menys. Al final, només queda un cargol a la caixa. De quin tipus serà?

Joc de lògica

Busca les 7 diferències

Entreteniments

 O C R Z K X W J M J S A O V Q

 L S G B G R G O F S L U I E H

 M W I B D O V D E N M U N R Z

 W E L E C T R I C I T A T I M

 H L C O N N E X I O N E E F B

 Z T N P Z D P Y A N B Z R I Y

 H N E R W T X Z W J S Z V C H

 M H H O C A L B A S T M E A E

 E T K T D N Z V X D W G N C W

 M G F E W N G Z R Y J E C I P

 S W S C L A M P A R V N I O C

 Q S M C M W C U X R D O O Z L

 F M B I A I L L A M E N T N P

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

 B W N H H X M U L L X H P A R
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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



La Vito va a totes, estalvia combustible però no potència. Amb una eficiència de consum de 5,7 litres/100 km,
la nova Vito arriba on d’altres no poden i supera totes les expectatives, fins i tot les teves.
Coneix més a www.mercedes-benz.es/vans/es

Consum mixt 5,7-7,3 (l/100 km) i emissions de C02 150-193 (g/km).

Vito. Aposta pel teu negoci.

Concessionari Oficial Mercedes-Benz 
Ponent, 22. Pol. Ind. Pont del Príncep. 17469 VILAMALLA. Tel.: 972 525 222. Ctra. N-II Km. 711. 
17458 FORNELLS DE LA SELVA. Tel.: 972 476 969. Av. Catalunya, 2. 17253 MONT-RAS. Tel.: 972 307 870. 
Av. de l’ Estació, 51. 17300 BLANES. Tel.: 972 358 800. Av. Sant Joan de les Abadesses, 82. 17800 OLOT.  
Tel.: 678 918 622. garatgeplana@mercedes-benz.es. www.garatgeplana.mercedes-benz.es


