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Orgull d’ofici
Aquesta editorial no va de Coronavirus.
Sobre això ja s’ha escrit i dit molt i més que es dirà i s’escriurà. I la majoria de les 
vegades, sense coneixement i sense criteri.

Aquesta crisi actual, portarà canvis en la manera de viure i de fer les coses i com 
sempre, ens haurem d’adaptar a la nova situació o a les noves situacions que 
vagin sortint.
I potser durant un temps amb una certa incertesa.
Però sempre mirant el futur amb optimisme, perquè nosaltres, els instal·ladors, 
dintre de tot, som un grup privilegiat.

Per regla general, les persones som inconformistes i ens queixem gairebé de tot.
Els instal·ladors no som menys i ens queixem sobretot del nostre ofici.
Que si hem de córrer per emergències a qualsevol hora. Que si les hores són de mal 
justificar. Que si la competència és deslleial i treballa a sota preu.
I sobretot, ens queixem, i amb força part de raó, de l’actuació de les administracions 
envers nosaltres. Publicant constantment nous reglaments. Perseguint-nos amb 
inspeccions fiscals a les oficines o de seguretat a les obres. O obligant-nos a tenir 
carnets fins i tot per aixecar la persiana del taller.
Sí que tenim una mica de raó per queixar-nos, però també hem de pensar amb les 
virtuts del nostre ofici.
Hem d’estar orgullosos del benestar que hem donat a la societat. Gràcies a les 
nostres instal·lacions, hem fet arribar els nous invents a la gent i gràcies a les nostres 
instal·lacions, tothom en pot gaudir.
Us imagineu a quina hora començarien i acabarien les nostres jornades quotidianes 
si no haguéssim instal·lat la llum artificial? Heu pensat en quant hem allargat la vida 
social de la gent?
Us imagineu rentant-vos en un cossi amb aigua treta a galledes del pou i escalfada 
a la llar de foc? 
Us imagineu quin avorriment, sobretot aquests dies de confinament, si no 
haguéssim instal·lat televisors, ordinadors  o xarxes de wifi als habitatges?
O amb la incomoditat de no tenir instal·lats electrodomèstics, o la calefacció o tantes 
i tantes coses que gràcies a les nostres instal·lacions, han donat confort al món enter.
És moment de valorar la magnitud del nostre ofici i ser optimistes.
Que si bé s’ha de lluitar cada dia amb els problemes laborals i comercials que 
se’ns presenten, també hem de tenir la satisfacció dels resultats de les nostres 
instal·lacions.
I encara que la gent no ens les valori, nosaltres ja sabem que el que hem fet és per 
millorar la vida de la gent.
I quan mirem els resultats, quedem convençuts i satisfets d’haver complert amb la 
nostra finalitat.
Us animo a continuar millorant la vida quotidiana de la humanitat i a estar orgullosos 
de ser nosaltres qui ho aconseguim. I si en aquests moments toca frenar una mica i 
esperar passar les corbes per accelerar, som els que estem més preparats per fer-ho.
Ànims, no sols ens en sortirem, sinó que com sempre avançarem.
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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.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.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.supplaid.com
Tel. 972 01 01 15

www.conmasa.cat
Tel. 93 798 55 62
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El Gremi durant
la situació de la covid-19

» Durant tota la crisi sanitària 
originada per la Covid-19, 
el Gremi va seguir oferint 
els serveis a les empreses 
agremiades, presencialment o 
bé per teletreball.

El dimarts 19 de maig es van 
tornar a obrir les oficines en 
l’horari habitual, excepte el 
departament de formació, 
que resta tancat fins a nou 
avís. Seguint les mesures de 
prevenció, és obligatori accedir a 
les instal·lacions amb mascareta 
i rentar-se les mans amb gel 
hidroalcohòlic en entrar.

Durant tota la situació, s’ha anat 
informant els agremiats a través 
de les circulars de tot allò que 
estava relacionat amb l’estat 
d’alarma.

El Gremi ha realitzat dues 
enquestes a les empreses 
instal·ladores per valorar 
l’afectació que han tingut. 
Al mes de març s’han rebut 
302 respostes d’empreses i 

autònoms, repartides a les 
comarques del Baix Empordà, 
el Gironès, la Selva i la Garrotxa, 
entre d’altres. Un 43% de les 
empreses han sofert una 
pèrdua completa de l’activitat 
i, per tant, han aturat el 100% 
de la seva plantilla. Un 32% 
dels enquestats han realitzat 
actuacions d’urgència sobre 
subministraments bàsics, 
mentre que la resta d’empreses 
gairebé no n’han fet o, en aturar 
completament l’activitat, no 
n’han fet cap.

A l’abril s’ha realitzat la segona 
enquesta, a la qual han donat 
resposta 227 empreses i 
autònoms. Un 45% d’aquestes 
han estat operatives el 25% i un 
16% han seguit tancades. Amb 
relació als ERTO, un 65% no els 
han demanat i el 35% restant 
els han sol·licitat o tenen previst 
fer-ho. Una altra mesura que 
ha aplicat l’estat han estat els 
préstecs a través de l’ICO. En 
el cas dels enquestats, un 82% 
han optat per no demanar-
lo. En general, les empreses i 
autònoms que han retornat 
a l’activitat han aplicat els 
protocols de seguretat amb 
l’adquisició d’EPI, com guants, 
gel hidroalcohòlic i mascaretes.

En vista de les dificultats per 
aconseguir mascaretes, el Gremi 
va adquirir-ne per posar-les a 
disposició dels agremiats, i en 
dos dies es van esgotar.
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Eleccions del president i 
la Junta Directiva per al 
període de 2020 a 2024

» Enguany hi ha canvi 
de president i de Junta 
Directiva. El Gremi celebrarà 
una Assemblea General 
Extraordinària, oberta a tothom, 
on s’escolliran els càrrecs de 
govern per al període 2020-
2024. La data de les eleccions 
és el 30 de juliol.

En el moment de la convocatòria 
s’enviarà a les empreses 
agremiades tota la documentació 
necessària del procés electoral, 
que estarà garantit per dos 
assessors externs nomenats 

per la Junta Directiva. Aquesta 
documentació inclou els fulls de 
presentació de candidatura, els 
impresos per recollir avals, els fulls 
de delegació de vot i el document 
de Reglament intern del procés 
electoral.

Aquest reglament determina 
que podran ser electors aquelles 
empreses associades al Gremi 
amb una antiguitat de més 
de sis mesos en el moment de 
la convocatòria. Els candidats 
hauran de ser persones físiques 
que posseeixin la representació 

legal suficient de les empreses 
agremiades, i hi han d’estar 
associades amb una antiguitat 
de dos anys en el moment de la 
convocatòria.



Entrevista a
Green Elèctric Energies
Renovables, SL

Ens podeu resumir la història 
de la vostra empresa?

Green Elèctric neix al 2011, 
després de la pitjor crisi que hi 
ha hagut en el sector fotovoltaic, 
amb l’energia i la missió de 
seguir difonent l’energia solar al 
nostre país.

Cap a on creieu que va el sector 
de la instal·lació? Com veieu el 
futur?

El sector de la instal·lació està 
dirigint-se cap a l’especialització. 
Les noves tecnologies 
estan millorant mitjançant 
automatitzacions els processos 
del dia a dia de particulars 
i empreses, però aquestes 
tecnologies, cada cop més 
complexes, requereixen una 
gran formació per treure’n el 
màxim rendiment. És per això 
que creiem que el sector es mou 
cap a una especialització dels 
professionals en la seva àrea 
concreta.

En el cas de Green Elèctric, 
hem passat d’oferir solucions 
energètiques de diverses fonts 
renovables a especialitzar-nos 
en l’energia fotovoltaica, la 
que creiem que és l’energia 
del present i del futur per a la 
transició energètica que tant 
necessitem.

Any de fundació: 2011

Carrer de Coll i Vehí, 29 
La Bisbal d’Empordà
972641010 – 620246317
info@greenelectric.cat
www.greenelectric.cat

Activitat: Energies renovables, principalment l’energia solar 
fotovoltaica per a autoconsum instantani o amb bateries de liti, 
enginyeria i instal·lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica per 
a Organismes públics, particulars i empreses.

Facebook: Greenelectricenergia
Twitter: @GreenElectric_R
Instagram: @greenelectric_r
Linkedin: https://es.linkedin.com/company/
green-electric-energies-renovables

En aquesta especialització ens 
fem més forts i competitius, 
alhora que ens deixa espai per a 
altres branques del negoci que 
abans oferíem.

Què creieu què és el millor
i el pitjor de disposar
d’empresa pròpia?

L’empresa pròpia té l’avantatge 
de més dedicació i interès 
pels serveis i prestacions que 
ofereix a la seva clientela. 
Hores de dedicació i interès 
al treball i amb el valor afegit 
de la satisfacció personal de 
considerar els clients com a 
amics. El pitjor és que sacrifiques 
moltes hores personals per 
l’empresa.

Recomaneu al vostre fill 
o filla que es dediqui a fer 
d’instal·lador? Per què?

Per fer bé la feina instal·lador 
es necessiten certes aptituds, 
actituds i habilitats. En el 
cas de tenir-les, totalment. 
Veiem amb molta esperança 
el futur de la instal·lació i 
especialment de la instal·lació 
d’energies renovables, 
així que per a les noves 
generacions aquest és sens 
dubte un sector en el qual 
trobaran bones feines i podran 

realitzar les seves aspiracions 
professionals.

A part de la feina, a què 
dediqueu la resta del temps? 
Teniu aficions o practiqueu 
algun esport o altres
activitats de lleure?

Ens agrada passar bons 
moments amb els amics 
i la família. En el meu cas 
m’agrada fer esport al gimnàs i 
a l’aire lliure, anar a les marxes 
populars i fer camins de ronda. 
Soc amant dels animals, 
m’agrada descobrir nous 
llocs per menjar, fer viatges 
gastronòmics i culturals.

Quant fa que esteu
agremiats?
Com valoreu la vostra relació 
amb el Gremi?

Des del principi ja ens vam 
agremiar. El Gremi és un bon 
lloc de suport, per estar al dia del 
sector, pels cursos i jornades que 
fa i per totes les actualitzacions 
de normatives.

La relació amb el Gremi és sens 
dubte immillorable, compta amb 
una gran atenció personalitzada 
i de ràpida resposta. L’any 
2018 vam obtenir el certificat 
Q de qualitat com a empresa 
instal·ladora especialista.
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Una empresa instal·ladora-
mantenidora habilitada d’acord 
amb el RITE pot instal·lar o 
mantenir equips per a confort 
tèrmic humà que utilitzin gas 
A2L (com per exemple R-32)?

Sí. D’acord amb el nou 
Reglament de fred (RSIF RD 
554/2019, de 27 de setembre), 
una empresa habilitada per RITE 
pot instal·lar i mantenir equips 
que utilitzin gas A2L, sempre 
que es compleixi el requisit que 
la instal·lació no tingui sistemes 
amb una potència elèctrica 
instal·lada en els compressors 
superior a 30 kW, o que la suma 
total de les potències elèctriques 
instal·lades en els compressors 
frigorífics, de tots els sistemes, 
no excedeixi de 100 kW i no 
refredi cap cambra d’atmosfera 
artificial. I, també, que disposin 
dels mitjans tècnics necessaris 
especificats en la IF-13 per a 
aquest grup de refrigerants.

Una empresa que es troba 
inscrita al ROESP, ha de tenir 
tècnic assignat?

Sí, d’acord amb el reglament 
de prevenció i control de la 
legionel·losi, tota empresa que 
estigui donada d’alta al Registre 
oficial d’establiments i serveis 
plaguicides per a tractaments de 
prevenció de legionel·la a tercers, 
ha de disposar d’un tècnic (veure 
competències) i el personal que 
realitzi els treballs i tractaments 
que hagi cursat el curs oficial de 
prevenció de legionel·la de 25 
hores junt amb les renovacions 
cada cinc anys de deu hores.

Quina categoria d’instal·lador 
de gas pot realitzar 
instal·lacions enterrades?

D’acord amb el reglament de 
combustibles gasosos (RD 
919/2006), instrucció ITC-ICG 
09, només poden realitzar parts 
enterrades els instal·ladors de 
categoria A.

Els instal·ladors de gas de les 
categories B i C no poden realitzar 
parts enterrades de les instal·lacions 
en l’exterior de l’edificació, 
independentment que estiguin 
allotjades en beina o no.

És obligatori que el titular d’un 
equip frigorífic (bomba de calor, 
refrigerador, etc.), que utilitzi 
un refrigerant A2L, hagi de 
contractar una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi 
els riscos que poguessin derivar-
se de la instal·lació?

No, llevat que es sobrepassin 
els límits de càrrega d’acord 
amb les taules A i B de l’annex 1 
de la IF04, i que es requereixin 
mesures addicionals de protecció 
específiques segons l’anàlisi de 
risc diferents de les addicionals, 
incloses en l’annex 4 de la IF04 
(detector de gas, ventilació, 
etc.), cas en què s’haurà de 
contractar una assegurança de 
responsabilitat civil de 500.000 
€, igual com a la resta de 
refrigerants dels grups L2 i L3 (art. 
18.d. del RSIF).

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

Quina especialitat es necessita 
per fer una instal·lació 
d’autoconsum fotovoltaic?
Segons el Reglament de baixa 
tensió (RD 842/2002), instrucció 
ITC- BT 03, els instal·ladors 
autoritzats en baixa tensió es 
classifiquen en categoria bàsica 
(IBTB) i categoria d’especialista 
(IBTE).

Els instal·ladors de la categoria 
bàsica (IBTB) podran 
realitzar, mantenir i reparar 
les instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió en edificis, 
indústries, infraestructures i, 
en general, tots els supòsits 
compresos en l’àmbit del 
Reglament electrotècnic per 
baixa tensió que no es reservin a 
la categoria d’especialista (IBTE).

Els instal·ladors i empreses 
instal·ladores de la categoria 
d’especialista (IBTE) podran 
realitzar, mantenir i reparar 
instal·lacions de la categoria bàsica 
i, a més, les corresponents als 
sistemes d’automatització, gestió 
tècnica de l’energia i seguretat per 
a habitatges i edificis; sistemes 
de control distribuït; sistemes de 
supervisió, control i adquisició 
de dades; control de processos; 
línies aèries o subterrànies per 
distribució d’energia; locals amb 
risc d’incendi o explosió; quiròfans 
i sales d’intervenció; làmpades de 
descàrrega en alta tensió, cartells 
lluminosos i similars; instal·lacions 
generadores de baixa tensió que 
estiguin incloses en l’àmbit del 
Reglament electrotècnic per baixa 
tensió i les seves Instruccions 
tècniques complementàries.

Per tant, per poder realitzar 
instal·lacions d’autoconsum 
fotovoltaic cal disposar de la 
categoria d’especialista en baixa 
tensió.

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS

DE GIRONA
Directe 872 590 193

Centraleta 972 213 566
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Eltako Electrònics
Des de fa més de 70 anys, Eltako 
és una empresa líder en el 
desenvolupament i la distribució 
de dispositius de commutació, 
fonts d’alimentació i comptadors 
d’energia electrònica, també 
mitjançant sistemes sense fils 
per als edificis i aplicacions 
smarthome i tecnologia de 
control per instal·lar en edificis.

L’enginyer Horst Ziegler, 
fundador de l’empresa, va 
presentar l’any 1949 el primer 
teleruptor Eltako. Va constituir 
la base que propicià la creació 
d’una àmplia gamma de 
moderns productes que han 
anat millorant gràcies a idees 
innovadores.

L’electrònica es fabrica a les 
instal·lacions de fabricació. Eltako 
Electrònics estan certificats per 
ISO 9001-2015.

Es firmen nous convenis
amb Eltako i Iberdrola
Les dues empreses signatàries adrecen als agremiats els seus productes i serveis

Iberdrola
El grup Iberdrola es dedica 
a la producció, distribució i 
comercialització d’energia. De la 
seva històrica trajectòria destaca 
el creixement i l’anticipació envers 
les necessitats energètiques de 
la societat. Actualment és líder 
mundial en energies renovables.

 Torre Auditori, planta 21. Passeig de  
 la Zona Franca, 111 08038 Barcelona
 932 218 390
 www.iberdrola.com

Signen: Oriol Montsec Fuego i Thomas Klassmann, d’Eltako, i Ernest 
Roglans, president del Gremi

Signa: Joaquim Lloret Rodríguez, director comercial a Catalunya 
d’Iberdrola i Ernest Roglans, president del Gremi

Thomas Klassmann
Responsable de vendes a España
 93 767 8557 / 931 980 231
 650 959702
 klassmann@eltako.com

Oriol Fuego
Tècnic comercial zona Catalunya
 692 835972
 oriol@eltako.com

www.eltako.com/es
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Jornada tècnica: 
nou reglament de 
fred RSIF

» El dilluns 10 de febrer es va 
realitzar una jornada tècnica 
per a empreses agremiades en 
què es van tractar les novetats 
del nou reglament de fred 
(RSIF).

El gener de 2020 va entrar 
en vigor el Reial decret 
552/2019, pel qual s’aprova el 
Reglament de seguretat per a 
instal·lacions frigorífiques i les 
seves instal·lacions. El Gremi va 
organitzar una jornada tècnica 
divulgativa conduïda per Gorka 
Gori, de Vaillant i Saunier Duval, 
i Alicia Huerga, de l’Àrea tècnica 
de CONAIF.

Durant la jornada, que va tenir 
una durada de dues hores, es 
van exposar els canvis que ha 
generat el nou reglament, com la 
nova via d’habilitació professional. 
També s’hi va explicar quins són 
els àmbits d’aplicació de la llei, la 
nova categoria d’inflamabilitat, el 
llibre de registre, les conseqüències 
del Reglament F-Gas i les 
modificacions de les normatives 
relacionada amb els refrigerants 
A2L, entre d’altres qüestions.

La formació va comptar amb 
més de setanta assistents, els 
quals es va obsequiar amb un 
exemplar del nou reglament.



XARXA SALTOKI EXCLUSIVA 
PER AL PROFESSIONAL

TORTOSA 

VILAFRANCA

 BARCELONA

PINEDA 
 DE MAR

BADALONA

VILANOVA

GRANOLLERS

REUS 

GAVÁ

VALLS

CORNELLÀ 

BLANES

LLEIDA 

EL VENDRELL

TARRAGONA

SABADELL

 VIC MANRESA

 BARBERÀ

MATARÓ 

ABRERA 

IGUALADA

GIRONA

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

Saltoki segueix ampliant la seva presència a Catalunya
67 centres Saltoki (23 a Catalunya)

a la teva disposició, amb tots els nostres serveis 

LA MAJOR AMPLITUD DE GAMMA 
I DISPONIBILITAT D’ESTOC

RÀPID SERVEI DE LLIURAMENT 
EN RUTA EN MENYS DE 24H

GESTIÓ DE COMANDES:
Tel. 900 11 11 88
pedidos@saltoki.com

HORARI ININTERROMPUT

ASSESSORAMENT TÈCNIC



Premi a l'instal·lador

En queden excloses les operacions especials. Aquesta promoció està exclusivament dirigida a 
professionals instal·ladors i a productes comprats en distribuïdors oficials BAXI que hi estan adherits.

Període de la promoció: 
de l'11 de maig al 31 d'agost de 2020 (s'acceptarà la data de factura fins al 31 
d'agost i l'instal·lador podrà introduir la compra fins al 30 de setembre).

Ara que sembla que l'emergència sanitària comença a estar sota control, a BAXI 

creiem convenient i necessari posar en marxa diverses accions per acompanyar la 

gradual reactivació de la nostra activitat econòmica. Per això, fem tot el possible per 

ajudar-te en la teva activitat dels propers mesos.

Entre el maig i l'agost podràs aconseguir un xec regal d'Amazon.es* o de gasolina 

CEPSA per la compra d'un dels productes BAXI en promoció.

*S'apliquen restriccions. Consulta els detalls a amazon.es/cheques-regalo-condiciones

Calderes Platinum (Platinum Plus, Platinum Compact ECO i Platinum Alux)

Calderes Neodens Plus ECO

Calderes Victoria Condens

Aire acondicionat Anori Mono <5Kw 

Aire acondicionat Anori Mono >5Kw

Aire acondicionat Anori Multi i Nanuk 

CaldeCaldera de gasoil Argenta 

Calderes de gasoil Gavina i Lidia

Bombes de calor d'aerotèrmia per a calefacció 

75€      Xec regal Amazon.es*

35€      Xec regal Amazon.es* 

20€      Xec regal Amazon.es* 

10€      Targeta Gasolina 

25€      Targeta Gasolina

25€      Targeta Gasolina

7575€      Xec regal Amazon.es*

50€      Xec regal Amazon.es*

200€   Xec regal Amazon.es*

Productes en promoció 
(fins al 31 d'agost)

El teu esforç 
mereix el nostre suport

www.baxifidelity.es

Premi a l'instal·lador

En queden excloses les operacions especials. Aquesta promoció està exclusivament dirigida a 
professionals instal·ladors i a productes comprats en distribuïdors oficials BAXI que hi estan adherits.

Període de la promoció: 
de l'11 de maig al 31 d'agost de 2020 (s'acceptarà la data de factura fins al 31 
d'agost i l'instal·lador podrà introduir la compra fins al 30 de setembre).

Ara que sembla que l'emergència sanitària comença a estar sota control, a BAXI 

creiem convenient i necessari posar en marxa diverses accions per acompanyar la 

gradual reactivació de la nostra activitat econòmica. Per això, fem tot el possible per 

ajudar-te en la teva activitat dels propers mesos.

Entre el maig i l'agost podràs aconseguir un xec regal d'Amazon.es* o de gasolina 

CEPSA per la compra d'un dels productes BAXI en promoció.

*S'apliquen restriccions. Consulta els detalls a amazon.es/cheques-regalo-condiciones

Calderes Platinum (Platinum Plus, Platinum Compact ECO i Platinum Alux)

Calderes Neodens Plus ECO

Calderes Victoria Condens
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35€      Xec regal Amazon.es* 

20€      Xec regal Amazon.es* 

10€      Targeta Gasolina 

25€      Targeta Gasolina

25€      Targeta Gasolina

7575€      Xec regal Amazon.es*

50€      Xec regal Amazon.es*

200€   Xec regal Amazon.es*

Productes en promoció 
(fins al 31 d'agost)

El teu esforç 
mereix el nostre suport

www.baxifidelity.es
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dd’’eexxppeerriièènncciiaaASSEGUREU EL ROBATORI
D’EINES DINS LES FURGONETES

El cercador 
d’instal·ladors de 
la web del Gremi 
rep més de deu mil 
consultes a l’any

» La pàgina web del Gremi 
disposa d’un cercador 
d’instal·ladors que és 
utilitzat més de deu mil 
vegades a l’any. L’eina 
permet a qualsevol usuari 
cercar instal·ladors per 
població, activitat o bé pel 
nom. Els resultats indiquen 
les dades de contacte, 
les autoritzacions de què 
disposa l’instal·lador i també 
si compta amb la Q de 
qualitat.

Durant l’any 
2019 el cercador 
va rebre 10.756 
visites, fet que 
representa un 
5,96% de les visites que té la web, 
i per tant un dels serveis més 
utilitzats pels usuaris.

Els agremiats que vulguin 
actualitzar les dades de contacte 
que hi apareixen, o que n’hi 
vulguin afegir, només cal que 
contactin amb el Gremi i ho 
indiquin.



Diada de 
l’Instal·lador
Joan i Xavi Collboni, de l’empresa Collboni, SC 
de Camprodon, reben el Pin d’Or del Gremi

El dissabte 7 de març 
va tenir lloc una nova 
edició de la Diada de 
l’Instal·lador que se 
celebra anualment 
per retre homenatge 
als professionals 
agremiats que s’han 
jubilat aquest 2019.

Els instal·ladors homenatjats 
amb una placa commemorativa 
en l’edició 2020 han estat Lluís 
Asperó Masoliver, d’Olot; Jaume 
Batallé Torrent, de Maçanet de la 
Selva; Jaume Brugués i Nou, de 
Banyoles; Francisco Javier López 
Chueca, de l’Escala; Abundio 
Matias Muñoz, de Ripoll; Lluís 
Morales Adell, de Girona, i Ramon 
Sais Ripoll, de Girona.

També es va lliurar el Pin d’Or, una 
distinció especial que el Gremi 
atorga a empreses o instal·ladors 
destacats en el seu camp. En 
aquesta edició es va entregar a 
Joan i Xavi Collboni, de l’empresa 
Collboni, SC de Camprodon, amb 
motiu del seu 75è aniversari.

En edicions anteriors aquesta 
distinció ha reconegut Pere 
Rodríguez i Francesc Nogués, 
com a expresidents; Instal·lacions 
Burgas, de Figueres; Instal·lacions 
Cat, d’Hostalric; Calefaccions 
Molas, de Camprodon; Electricitat 
Mas, SL, d’Olot, i Casalprim SL, de 
Santa Coloma de Farners.

El funcionament de l’acte va 
consistir en la rebuda dels 
agremiats jubilats, familiars i amics 
per part del president del Gremi 
i de la Junta Directiva, seguit 
d’una visita per les instal·lacions 
del Gremi, l’entrega de plaques, 
la concessió del Pin d’Or i, per 
finalitzar, l’habitual aperitiu en què 
els assistents van poder compartir 
una estona de companyonia.

»
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Diada de l’Instal·lador 
La diada de l’Instal·lador homenatja els agremiats 
jubilats durant el 2019

Jaume Batallé Torrent
Lampisteria i electricitat, SL
Maçanet de la Selva

Jaume Brugués i Nou
Instal·lacions Brugués, SL 
Banyoles

Lluís Asperó Masoliver
Electricitat Lluís Asperó 
Olot

Abundio Matias Muñoz
Electricitat A. Matias
Ripoll

Lluís Morales Adell
Lluís Morales Adell, SL
Girona

Francisco Javier López Chueca
Autònom 
L’Escala

Ramon Sais Ripoll
Autònom
Girona
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Joan i Xavi Collboni Sala,
COLLBONI, SC de CAMPRODON

Pin d’Or del Gremi
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Discurs de la Diada 
de l’Instal·lador 2020
Benvinguts a la Diada de 
l’Instal·lador 2020,
Avui és el dia que el Gremi obre 
les portes a tothom. De fet, les 
portes del Gremi sempre estan 
obertes als instal·ladors i als seus 
acompanyants, però avui és un 
dia especial. Avui hem netejat les 
aules a fons, hem endreçat les 
eines dels tallers i ens hem posat 
de gala, per poder-vos rebre amb 
tots els honors.

Perquè nosaltres estem 
obsessionats a apropar-nos 
als instal·ladors i a ensenyar-
vos el que fem. A copsar les 
vostres inquietuds, queixes i 
suggeriments i mirar la millor 
manera de posar-nos al vostre 
servei.

Per això intentem comunicar-nos 
amb vosaltres a través de correus 
electrònics, de les xarxes socials, 
de la revista, de les jornades aquí 
i a comarques i, com no podria 
ser altrament, en dies com el 
d’avui, que trobem companys 
de feina que feia temps que no 
vèiem, que podem conèixer els 
que formem la Junta Directiva i 
el personal del Gremi, amb qui 
segurament heu parlat més 
d’una vegada. 

També és el dia d’ensenyar 
les instal·lacions als familiars i 
explicar-los on heu fet classes de 
formació, heu assistit a alguna 
xerrada o heu fet algun tràmit.

I també és un bon moment 
per comentar amb els 
altres companys aventures 
i desventures de la nostra 
professió.

Els que l’any passat vàreu tancar 
definitivament la caixa d’eines 
amb motiu de la vostra jubilació, 
que avui esteu aquí asseguts, 

sou una part molt important 
d’aquest Gremi, ja que gràcies a 
vosaltres hem pogut assolir totes 
les fites necessàries per donar 
el millor servei a l’instal·lador. 
Un exemple, les instal·lacions 
i la magnitud d’aquesta casa, 
que és i serà sempre la vostra 
casa. Sense vosaltres i la vostra 
aportació, assolir aquestes fites 
hauria estat impossible.

Per això, el Gremi vol compensar 
l’esforç que heu fet durant 
tots aquests anys d’associats 
amb l’entrega d’una placa en 
senyal de gratitud per la vostra 
col·laboració. Al mateix temps, 
volem desitjar-vos que la nova 
etapa que ara heu començat 
sigui la compensació de tants 
anys de lluita, d’encerts, de 
maldecaps i de satisfaccions 
pròpies de tota empresa.

També en aquesta Diada, com 
cada any, volem fer entrega del 
pin d’Or del Gremi a un associat 
que s’ha distingit per assolir 
fites importants dins la nostra 
professió. Els anys anteriors, 
els premis han recaigut en els 
expresidents del Gremi, Sr. Pere 
Rodríguez i Sr. Francesc Nogués. 
També han obtingut el Pin d’Or 
el Sr. Joan Burgas, d’Instal·lacions 
Burgas, de Figueres; el Sr. 
Narcís Cat, d’Instal·lacions 
Cat, d’ Hostalric; el Sr. Eduard 
Molas, de Calefaccions Molas, 
de Camprodon; el Sr. Pere Mas, 
de l’empresa Electricitat Mas, 
SL, d’Olot, i l’any passat el Sr. 
Joan Casalprim, de l’empresa 
Casalprim, SL, de Santa Coloma 
de Farnés.

Aquest any la Junta Directiva 
ha volgut honorar amb aquest 
distintiu els senyors Joan i Xavi 
Collboni, com a representants 
de l’empresa Collboni, SC 

de Camprodon en el seu 75è 
aniversari. 

Junt amb el guardó, va la 
més sincera felicitació i el 
reconeixement, en nom meu, de 
la Junta i de tots els que formem 
part d’aquest col·lectiu, amb els 
ànims i els desitjos de continuar 
endavant molts anys més.

I els que sereu honorats amb 
el lliurament de la placa 
commemorativa amb motiu de 
la vostra merescuda jubilació, 
us desitgem, de tot cor, que la 
nova etapa us sigui llarga, plaent 
i molt feliç.

Moltes gràcies i fins ben aviat,

Ernest Roglans
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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”
Garanties i servei post-venda
Oficina tècnica - enginyeria
Certificacions d’instal·lacions

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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Adaptació, 
actualització, 
aprenentatge 
i reciclatge
Formació impartida per 
mantenir i assolir els reptes 
de la professió amb garanties. 
Informem dels últims cursos 
fets amb anterioritat a la crisi 
sanitària de la Covid-19.

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

Dos cursos d’Instal·lador de 
Gas IG Categoria B (IGB)

Instal·lador Elèctric (IE) 
en Baixa Tensió categoria 
EspecialistaUn dels cursos ha estat dirigit als 

instal·ladors amb possessió de la 
competència IGC vigent.

El Centre de Formació del Gremi vol agrair a 
les empreses Càrniques Celrà S. L. i Estació 
de Càrrega Naturgy de Salt l’atenció rebuda 
en la visita a les seves instal·lacions.
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Informàtica

Excel nivell inicial
 L’entorn de treball (menús, fulls de 

càlcul, files, columnes i cel·les; edició i 
dades).

 Format de cel·les i inserció d’objectes.
 Operacions bàsiques de càlcul.
 Impressió dels fulls de càlcul.
 Gràfics.

L’aprenentatge continuat

Impresos de baixa tensió. Confecció 
de memòries elèctriques i esquemes 
unifilars. Programa Excel.
 Instruccions generals per omplir els documents 

informatitzats i repàs de la documentació 
administrativa (certificat d’instal·lacions 
elèctriques de BT, etc.).

 Aclariments a la memòria de càlculs (ELEC 3) i 
descripció dels exemples tipus del programa.

 Suport a la confecció d’Esquemes elèctrics 
unifilars (ELEC 2).

Aquest curs s’imparteix ara en aula virtual per 
videoconferència.

La formació pràctica

Cremadors de gasoil i gas
 Cremadors. Combustibles. Gas i Gasoil.
 Teoria de la combustió. Paràmetres de les diferents 

combustions. Interpretació de l’analitzador.
 Estris de treball i aparells auxiliars.
 Components dels cremadors. Reparació i avaries 

més comunes.
 Proves dels components.
 Regulació dels cremadors.
 Esquemes d’instal·lació.
 Elements complementaris del gasoil i gas.
 Adaptació dels cremadors als diferents generadors 

de calor.
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Jornades tècniques 
impartides per empreses 
col·laboradores del Gremi
Disseny, instal·lació i
experiències amb terra refrigerant

Objectius assolits: adquisició de coneixements sobre la 
instal·lació de terra refrigerant i solució als problemes que 
puguin sorgir durant aquesta. Coneixement de la gama de 
producte de Multitubo per aquest tipus d’instal·lació.

www. multitubo.es

També us podeu informar 
del calendari de formació 

en el codi QR 

Seguiu la 
formació online 
que imparteixen 
les empreses 
col·laboradores al 
web i a les xarxes 
socials del Gremi

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

facebook.com/elgremi

@GIGFormacio
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Tot això permet a l’instal·lador 
oferir un servei personalitzat que 
s’ajusti a les necessitats dels seus 
clients, la qual cosa pot suposar, 
a la vegada, un estalvi en l’import 
de la factura. Aquests deu anys 
de recorregut han demostrat 
que un servei més especialitzat 
contribueix a estrènyer els llaços 
entre client i instal·lador i a 
augmentar la fidelització.

La confiança de Feníe Energía 
en aquesta aposta de futur la 
demostren les dades. La major 
part dels alumnes que han fet 
la formació acaben vinculats 
a la companyia com a agents 
energètics. Pertànyer a la major 
xarxa d’agents energètics de 
l’Estat espanyol suposa una gran 
oportunitat. Els seus agents 
compten amb el suport d’un 
equip humà de més de 150 
persones que gestionen diferents 
àrees fonamentals: publicitat, 
patrocini, aspectes jurídics, 
comunicació o atenció al client, 
per exemple.

La formació i 
professionalització 
rellança l’activitat 
dels instal·ladors

» En els últims anys hem vist com 
el món ha evolucionat a una 
velocitat vertiginosa. Aquesta 
evolució ha vingut de la mà 
de les noves tecnologies i dels 
nous hàbits de consum. La 
recopilació massiva de dades ha 
permès satisfer una demanda 
cada vegada més exigent, que 
busca la personalització en 
productes i serveis. Aquesta 
situació ha portat empreses i 
autònoms a haver-se d’adaptar 
als canvis. És precisament 
aquesta capacitat d’adaptació 
el que ha marcat la diferència 
entre els que s’han quedat pel 
camí i els qui han continuat 
creixent per construir una 
història d’èxit.

Com ens adaptem als canvis?
La resposta no és nova: amb 
formació i innovació. Marcar 
la diferència és l’acció que ens 
separa de la competència i el 
Gremi d’Instal·ladors no ha estat 
aliè a aquesta circumstància. 
Introduir elements 
diferenciadors és clau perquè 
el consumidor es decideixi per 
un instal·lador o per un altre. La 
professió de l’instal·lador també 
ha evolucionat. Han emergit 
noves figures com la de l’agent 
energètic o la de l’assessor 
energètic.

I jo, com passo d’instal·lador a 
agent o assessor energètic?
Amb formació. Una de les 
primeres empreses que va 
apostar per aquesta evolució 
en el servei és Feníe Energía. 
Gràcies a aquesta visió de futur, 
l’empresa s’ha convertit en 
només deu anys en una de les 
primeres comercialitzadores del 

mercat, amb més de 400.000 
clients.

En aquests moments, Feníe 
Energía ofereix aquesta 
adaptació als nous temps 
als agremiats del Gremi 
d’Instal·ladors de Girona a 
través del Centre de Formació. 
Aquesta acció formativa consta 
de dos cursos. El primer és el 
d’assessor energètic, que té per 
objectius donar conèixer als 
participants el funcionament 
del mercat energètic i capacitar-
los per interpretar les factures 
d’electricitat i de gas dels seus 
futurs clients i per conèixer les 
bases de l’assessorament que 
han de servir per  recomanar la 
millor contractació.

El segon curs és el d’agent 
energètic i centra la formació 
en la gestió de contractes 
d’electricitat i gas i de la resta 
de serveis d’estalvi energètic. En 
aquesta formació s’adquireixen 
els coneixements dels processos 
i sistemes implantats per poder 
gestionar la cartera de clients de 
cada agent energètic de Feníe 
Energía.



EnOcean
Un sistema inalàmbric IoT molt eficient
Escrit per
ORIOL MONTSEC FUEGO
TÈCNIC COMERCIAL ZONA CATALUNYA   Creada el 2001 a

Alemanya, EnOcean és

una empresa que treballa

amb tecnologies

inalàmbriques    de

captació de l'energia de

l'entorn

EnOcean és una tecnologia inalàmbrica  que
treballa a 868 MHz, el punt fort de la qual és
l'eficiència energètica. La combinació de
captadors d'energia en un format molt petit amb la
tecnologia inalàmbrica de baixa potència crea
sensors inalàmbrics amb múltiples avantatges.  
 
Per transmetre els curts senyals de
radiofreqüència als actuadors amb què es
vol treballar, els sensors actius (de llum i
moviment) i passius (polsadors) no requereixen  
la connexió de cables ni bateries, ja que capten
l'energia per al seu funcionament a través de les
fonts que tenen al voltant com el moviment, la
llum o la diferència de temperatura. 

El sistema no requereix cap connexió per cable o
bateria. Per tant, això permet reduir el cost i el
temps de qualsevol instal·lació.  
La configuració és ràpida i senzilla.  
No requereix manteniment. 
Els sensors EnOcean no tenen profunditat de
muntatge i es poden enganxar o cargolar sobre
qualsevol superfície. 
Ofereix passarel·les de comunicació per a la
integració amb altres sistemes com KNX o Sonos. 

Els sistemes EnOcean són un bon complement tant
per a les noves llars intel·ligents com per als sistemes de
cablejat existents, ja que ambdós es beneficien dels
múltiples avantatges que ofereix aquesta tecnologia. 
Alguns d'aquests avantatges són:

 
 

Què és i com funciona el
sistema EnOcean?

Quins avantatges ofereix?

Quines aplicacions té?
La tecnologia EnOcean ofereix solucions per a
diferents àmbits com la indústria, edificis o la
més coneguda, Smart Home. Gràcies al seu
sistema IoT i a les passarel·les de comunicació
podem establir funcions d'automatització i
temporització o crear escenes d'il·luminació i
persianes, establir temperatures per al nostre
confort i controlar el nostre sistema
inalàmbric. 
 
EnOcean ens ofereix un control general i
absolut del nostre habitatge, el qual sempre
podrà ser modificat al gust de l'usuari. 
 
 

Quins fabricants
treballen amb EnOcean?
Sota el nom EnOcean Alliance trobem diferents 
fabricants que treballen amb aquesta tecnologia.
Per exemple Eltako, Osram o Siemens. 
 
 

L’INSTAL·LADOR24
PROFESSIÓ



L’INSTAL·LADOR 25
PROFESSIÓ

Periodo
ventana

5 7 14 21 28

Descenso Convalecencia

SARS-CoV-2
RNA y Antígeno

Días desde infección
IgM
detectable

IgG
detectable

IgG permanece
en sangre y
proporciona
inmunidad

IgM
desaparece

Anticuerpos IgM

Anticuerpos IgG

Proves per detectar la 
infecció per Covid-19. 
Tipus i utilitat

» L’aparició de la pandèmia de 
la COVID-19 ha produït una 
allau d’informació periodística 
que en certa manera ha creat 
confusió en l’ús i utilitat de 
cadascuna de les proves 
disponibles per detectar la 
presència del virus. L’objectiu 
d’aquest escrit és fer un petit 
resum sobre què són i per a què 
serveixen els tests existents i 
avaluar la seva utilitat per a les 
empreses.

A data d’avui, disposem dels 
següents tipus de tests:
1. Tests que detecten la 

presència de virus (antigen) 
dins de l’organisme mitjançant 
la tècnica PCR a partir de 
mostres de secrecions 
nasofaríngies. Es tracta d’una 
prova molt fiable.

2. Tests que detecten la 
reacció de l’organisme al 
virus mitjançant la producció 
d’anticossos contra el virus. 
D’aquests tests n’hi ha de 
dos tipus, els que utilitzen la 
tècnica ELISA, que detecta 
la presència i quantitat 
d’anticossos, i els tests ràpids, 
que només detecten la 
presència d’anticossos.

El segon tipus de test (test ràpid o 
tècnica ELISA) detecten dos tipus 
d’anticossos, que s’anomenen 
IgM i IgG. El primer (IgM) apareix 
relativament aviat, 7 dies després 
del contagi, i passats de 15 a 21 
dies desapareix gradualment. 
L’IgG apareix més tard i dura 
més temps, de manera que són 
aquests anticossos els que donen 
informació sobre la immunitat.

Utilitat de les proves
en l’àmbit laboral
La informació proporcionada per 
les proves serològiques es limita 
a determinar si algú ha estat 
en contacte amb el virus, per 
això la primera opció és la prova 
coneguda com a test ràpid. En 
treballadors asimptomàtics la 
realització de tests ràpids no 
resulta eficaç, ja que l’aparició 
dels primers anticossos tipus 
IgM no té lloc, com a mínim, 
fins passats els primers 7 dies 
després de la infecció, i aquest 
temps és suficient per ocasionar 
un brot a l’empresa.

La prova PCR és l’única que 
detecta la infecció en qualsevol 
moment en què hi ha presència 

del virus i, per tant, és l’única 
que informa de la situació 
infectiva del treballador en el 
moment de la realització de la 
prova. Òbviament, si el resultats 
és negatiu, pot ser que en els 
dies posteriors a la prova el 
treballador s’infecti i com a 
conseqüència pugui infectar els 
seus companys.

Un altre factor a tenir en 
compte és la baixa prevalença 
de persones infectades, que 
segons estudis recents és de 
menys del 6% de la població 
general, i d’aquest percentatge 
només el 6% serien malalts 
asimptomàtics.

Per tant, de la realització de 
proves en treballadors que no 
presenten símptomes d’estar 
contagiats amb la COVID-19 no 
s’obtindran conclusions eficaces 
per prevenir un possible brot a 
l’empresa.

Les mesures més eficaces 
per prevenir el contagi dins 
de l’àmbit laboral són el 
manteniment de la distància 
social, l’ús d’EPI i la neteja 
freqüent de les mans.

Gràfic que mostra 
l’evolució de la quantitat 
de virus i anticossos 
en l’organisme des del 
moment de la infecció fins 
passats més de 28 dies

Prevenció Laboral Gremi SLU
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Autoconsum fotovoltaic 
residencial: alguna 
cosa ha canviat en els 
darrers cinc anys

» Des del 2015 Iberdrola inclou 
en el seu portafolis de 
productes una solució integral 
per a autoconsumidors. Des 
de llavors fins avui s’han 
esdevingut una sèrie de 
canvis que fan que sigui 
irrecognoscible aquell 
escenari. Avui, gairebé 
cinc anys després, les 
circumstàncies han canviat, 
mostrant a l’autoconsum un 
futur clar i sense ombres.

Tecnologia
Durant aquests últims cinc 
anys els preus de mercat dels 
components d’una instal·lació 
d’autoconsum s’han anat reduint, 
de manera que en l’actualitat els 
veiem assentats i estables, amb 
una lleu tendència a la baixa des 
de ja fa alguns mesos. El preu 
dels mòduls solars és el que 
més s’ha reduït, arribant a valors 
gairebé tres vegades inferiors als 
que s’oferien el 2015.

Sobre el mercat espanyol dels 
equip inversors, més enllà 
del preu, la gran novetat és la 
quantitat d’actors que hi han 
entrat. Hem passat de tenir les 
3-5 primeres marques a duplicar 
l’oferta, cadascuna amb molt 
interessants aportacions. A 
més a més, amb els nous aires 
reguladors del RD 244 /2019, 
s’ha obert la porta al mercat 
dels microinversors, que per 
a potències petites són una 
interessant alternativa als 
inversors string convencionals.

Pel que fa a les bateries, 
que semblaven un element 
indispensable per a l’autoconsum 

domèstic, amb la compensació 
d’excedents se n’ha reduït molt 
la instal·lació. Està encara per 
veure com es desenvolupa 
el marc regulador i seguir la 
contínua davallada dels preus 
d’aquest component, i veurem 
com les bateries segurament 
tornaran a imposar-se una 
altra vegada, probablement 
combinades amb programes de 
gestió de demanda.

Incentius a l’autoconsum
Les subvencions autonòmiques 
a l’autoconsum han existit i 
continuen existint, però no 
és això el que ha canviat en 
aquests últims cinc anys: han 
aparegut molts municipis que 
han fet seves les mesures que 
es van recollir en els articles 74 
i 103 de la Llei d’hisendes locals 
(RD 2/2004), que oferien una 
bonificació en les tributacions 
municipals vinculades a la 
instal·lació d’autoconsum 
fotovoltaic. 

Aquestes bonificacions a l’IBI 
(impost de béns immobles) 
i el *ICIO (impost sobre 
construccions, instal·lacions i 
obres) són molt efectives a l’hora 
de comercialitzar l’autoconsum 
i són alienes a convocatòries, 
pressupostos i ordre de 
sol·licitud. 

També algunes comunitats 
autònomes s’han decantat per 
esquemes d’ajudes diferents als 
de les subvencions puntuals, 
dotades de pressupost limitat 
i que presenten inconvenients 
diversos, i han fet un pas 
endavant integrant en la 

seva estructura tributària uns 
procediments per desgravar 
fiscalment la inversió en 
instal·lacions d’energia renovable. 
Aquest tipus d’accions tenen un 
efecte positiu sobre el mercat, ja 
que no provoca discontinuïtats 
en la demanda.

Compensació d’excedents
De les modificacions que 
va portar el RD 244/2019, 
sens dubte, una de les més 
celebrades va ser la possibilitat 
que els autoconsumidors es 
beneficiessin de l’energia 
no consumida i que lliuren 
a la xarxa. Recordem que 
l’escenari previ eren milers 
d’autoconsumidors amb 
un sistema antilliurament 
d’excedents o lliurant els 
excedents al sistema sense rebre 
cap compensació per aquesta 
producció.

La compensació d’excedents no 
és la revolució de l’autoconsum 
ni serà el gran estalvi per als 
autoconsumidors, però fa sumar 
en la direcció correcta, permet 
compensar qui contribueix a un 
sistema elèctric més net i, a les 
companyies comercialitzadores, 
els permet configurar un 
producte més complet i atractiu 
per als clients.

No obstant això, la posada 
en marxa de la compensació 
d’excedents està trigant més 
del desitjat i, a data d’avui, hi ha 
encara comunitats autònomes i 
distribuïdores que no han acabat 
d’adaptar els seus sistemes i 
processos a aquesta nova realitat, 
cosa que suposa un perjudici per 
als consumidors. 
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Tarifes solars
Fruit de la compensació 
d’excedents i de la necessitat 
de realitzar una modificació 
que reculli la condició 
d’autoconsumidor amb 
dret a compensació pels 
excedents, algunes empreses 
comercialitzadores han aprofitat 
per a treure una tarifa específica i 
exclusiva per a autoconsumidors.

Aquestes tarifes solen comptar 
amb discriminació horària, 
de manera que els períodes 
bonificats són en les hores 
en què no hi ha sol i per 
tant milloren les tarifes amb 
discriminació horària habituals.

Iberdrola ha estat pionera en 
aquest aspecte i a finals de 2019 
va treure el Pla Solar, emmarcat 
en els “Planes a tu medida” de la 
companyia. El Pla Solar té hores en 
promoció que coincideixen amb 
les hores en les quals hi ha menys 
radiació solar, que varien amb 
les estacions de l’any, i preveu la 
compensació de l’energia lliurada 
pel client a la xarxa. 

Autoconsum col·lectiu
A diferència de la gran majoria 
dels països europeus, ens 
trobem que el 65% del parc 
d’habitatge nacional, segons 
l’INE, són habitatges en altura 
(pisos) i que únicament el 35% 
són habitatges amb teulada. 

L’autoconsum col·lectiu obre 
la porta a compartir l’energia 
generada per una planta 
fotovoltaica entre diversos 
consumidors, que, mitjançant 
un sistema de coeficients fixos, 
permet repartir-se l’energia 
generada. El sistema de 
coeficients fixos pot ser que 
no sigui un sistema perfecte, 
i possiblement en un futur 
veurem com millora, però 
permet fer el pas a aquesta 
modalitat d’autoconsum.

Aquells veïns que s’acullin a un 
autoconsum col·lectiu podran 
sumar tots els avantatges descrits 
en el present article: compensació 
d’excedents, tarifa solar, etc. Amb 
el gran avantatge que el cost 
d’una instal·lació col·lectiva es 
redueix de l’ordre d’un terç enfront 

del cost d’instal·lar els panells en un 
habitatge unifamiliar.

Assignatura pendent 
Encara falta que les 
administracions locals 
uniformitzin i simplifiquin 
al màxim l’obtenció de 
permisos. Encara són molts 
els consistoris que continuen 
posant pals a les rodes a aquesta 
tipologia d’instal·lacions a 
l’hora d’aconseguir la llicència 
municipal d’obres.

En aquest sentit, Catalunya 
és pionera a prendre mesures 
davant aquest fre local 
al desenvolupament de 
l’autoconsum.

Totes aquestes novetats apunten 
en el mateix sentit, acostar 
l’autoconsum a les persones i 
donar facilitats i alternatives a 
una tecnologia madura com 
l’energia fotovoltaica. Amb 
aquest escenari es facilitarà 
encara més l’arribada de 
l’energia del sol a milers (per què 
no milions) de llars.

Luis Gutierrez Ochoa



Paula Román, nova directora
general de Feníe Energía

El Parc Natural de Cap de Creus, escollit a 
Europa per aplicar estratègies d’adaptació al 
canvi climàtic

 CONAIF inicia una campanya per 
reactivar el sector en col·laboració amb 

fabricants i companyies energètiques

El Consell d’Administració 
de Feníe Energia, amb el vot 
unànime dels seus membre, ha 
nomenat Paula Román nova 
directora general. Román porta 
vinculada a la companyia des del 
principi, fa 10 anys, com a directora 
de Desenvolupament Comercial.

El nomenament arriba en un 
moment excepcional per la 
companyia, que en tan sols una 
dècada ha arribat a consolidar-
se com un dels actors més 

El Parc Natural de Cap de Creus 
és una de les set àrees marines 
escollides a Europa per a aplicar 
estratègies d’adaptació al canvi 
climàtic en el marc del projecte 
europeu INTERREG MPA 
Engage, que fins al juny de 2022 
treballarà per aplicar plans d’acció 
d’adaptació al canvi climàtic.

d’instal·lacions projectada o que va 
deixar pendent amb l’arribada de 
la crisi sanitària.

Entre les entitats que col·laboren 
amb CONAIF en aquesta 
campanya per reactivar el 
sector es troben empreses com 
Baxi, Cointra, Daikin, Domusa, 
Ferroli, Geberit, Grohe, Grundfos, 
IMMERGAS, Intergas, Ista, Junkers, 

L’objectiu de la campanya que 
inicia CONAIF vol d’una banda 
vèncer el recel que, per motiu 
del coronavirus, l’usuari pogués 
tenir a l’entrada a la seva llar de 
professionals per emprendre 
alguna instal·lació o operació de 
manteniment d’instal·lacions 
i, d’altra banda, transmetre-li 
que és el moment idoni perquè 
s’iniciï en la seva llar la reforma 

rellevants del sector, amb més de 
400.000 clients.

Román és enginyera industrial 
per la Universitat de Saragossa 
i porta des dels inicis de la seva 
carrera vinculada al sector 
energètic. Després d’uns anys 
a Endesa, el 2010 va decidir 
apostar pel projecte innovador, 
impulsat per la Federació 
Nacional d’Empresaris 
d’Instal·lacions d’Espanya 
(FENIE).

La nova directora assumeix 
el càrrec i el compromís de 
lideratge de la comercialitzadora 
dels instal·ladors.

Es tracta d’un projecte liderat 
per l’Institut de Ciències del 
Mar (CSIC), amb l’objectiu de 
desenvolupar plans d’acció a 
la Mediterrània que permetin 
millorar l’adaptació als impactes 
del canvi climàtic i reforçar les 
àrees marines protegides com 
a eina clau per tal de prevenir 

la pèrdua de biodiversitat i 
mantenir el bon estat dels 
ecosistemes.

Mitsubishi Electric, Nedgia, Repsol, 
Saunier Duval, Testo, Tradesa, 
Uponor i Vaillant.

Breus
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Les plantes de 
biogàs donen valor 
energètic als residus 
urbans i agraris

aquesta matèria s’homogeneïtza 
i, per mitjà d’un control de pressió, 
temps i temperatura, produeix el 
biogàs. En aquests digestors s’hi 
poden utilitzar catalitzadors per 
accelerar la reacció.
 
L’aprofitament del biogàs es 
pot fer directament, mitjançant 
una caldera, o bé mitjançant 
una turbina de cogeneració 
per a la producció d’energia 
elèctrica i tèrmica. També hi ha 
plantes que, en lloc d’aprofitar 
el gas in situ, el que fan és 
comprimir-lo per utilitzar-lo com 
a combustible en la càrrega de 
vehicles adaptats.

Les plantes de biogàs permeten 
generar energia a partir de 
l’aprofitament dels residus 
i,  per tant, posen en valor el 
potencial energètic de les 
deixalles urbanes i de les 
dejeccions ramaderes, sobrants 
que representen un molt bon 
substrat per al procés de la 
digestió anaeròbica.

Els avantatges són clars: 
capacitat de producció 
d’energia renovable a partir 
d’un residu, destrucció de 
patògens i en conseqüència 
higienització parcial del residu, 
reducció d’emissions de males 
olors, reducció d’emissions 
incontrolades de gasos d’efecte 
d’hivernacle i, per últim, facilitat 
en el tractament posterior del 
residu original, estabilitzant-
lo i reduint-ne la capacitat 
contaminant.

Aquesta tipologia d’instal·lacions 
representen un balanç energètic 
positiu, ja que permeten l’estalvi 
mitjançant el consum de 
combustibles fòssils i redueixen 
els efectes de les emissions de 
diòxid de carboni i metà. Raons 
de pes i de plena actualitat 
que confereixen al biogàs una 
aportació positiva a les energies 
renovables.

Una de les fonts d’energia 
renovable menys coneguda, 
però amb un elevat grau 
d’implementació a les 
comarques gironines, és 
el biogàs. Efectivament, 
en els darrers anys han 
anat apareixent en el 
nostre territori nombroses 
instal·lacions vinculades a la 
producció d’aquest gas, el 
qual es produeix a través del 
tractament de residus urbans i 
agraris.

El biogàs és gas metà que 
es genera per la fermentació 
bacteriana de matèria orgànica 
en condicions anaeròbies, és a 
dir de manca d’oxigen. L’origen 
més habitual d’aquesta matèria 
orgànica sol ser la fracció orgànica 
de la recollida de residus, dels 
fangs de depuradores d’aigües 
residuals urbanes i de les 
dejeccions ramaderes.

La matèria orgànica es tracta en 
uns digestors, que són tancs on 
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Les solucions dels passatemps les trobareu:
 ://www.elgremi.cat/solucions-revista/

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

BIOGÀS / RENOVABLE / DIGESTOR / ANAERÒBIC / 
CATALITZADOR / TURBINA / EMISSIONS / COGENERACIÓ

Treure el boli d’una ampolla
A un instal·lador li cau un boli normal, de plàstic, dins una ampolla d’aigua buida. Com el pot treure sense tocar l’ampolla, sense 
trencar-la...

Joc de lògica

Busca les 7 diferències

Entreteniments
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 S F L Z L B K U Q A O F K R G
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