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EDITORIAL 
Junts serem capaços de 
fer front als nous reptes 
El passat mes de juliol es va escollir una nova Junta del Gremi i també un 
nou president. Des de llavors, tinc la responsabilitat de conduir aquesta 
institució els propers quatre anys. He format part de la Junta des del maig 
de 2012, i durant dos mandats he anat assumint l’experiència necessària 
per fer aquest pas. Afronto el repte que m’heu encomanat sabent 
que no ho faig sol, sinó que compto amb una nova Junta que aporta la 
seva expertesa en les diferents activitats que agrupem i que també 
representem territorialment els professionals de les comarques gironines.  
 
Primer de tot vull agrair-vos el suport que heu dipositat en nosaltres. 
Intentarem ser mereixedors de la vostra confiança, i també estar a l’alçada 
de la bona feina feta fins ara pels meus predecessors, l’Ernest Roglans i 
en Pere Rodríguez. Ells han estat al capdavant del Gremi en la nova etapa 
que vam iniciar amb la seu de Domeny, i van ser capaços de fer front a una 
època de creixement, però també a una crisi econòmica molt severa, de 
la qual pràcticament ens havíem recuperat abans que arribés la Covid-19. 
 
El projecte que tenim per al Gremi és continuador de la línia que s’ha 
seguit fins ara, però creiem que podem aportar noves idees, il·lusió i
capacitat de treball, per fer de la nostra organització una entitat encara
més orientada al vostre servei. 
 
El Gremi som tots i cadascun dels 906 instal·ladors i empreses associades,
i per tant compto amb vosaltres de cara als nous reptes a què ens tocarà 
fer front. Estem en un sector canviant, cada vegada més tecnificat, amb 
desafiaments ambientals, i no cal dir-ho amb una crisi causada per la
pandèmia de la Covid-19 les conseqüències reals de la qual encara no sabem. 

El nostre compromís seguirà sent la defensa dels interessos del nostre 
sector,  i seguir millorant en els serveis que us oferim, ja sigui l’assessorament
tècnic i professional, la formació, la gestió administrativa, i un llarg etcètera. 
En aquest sentit, també us emplaço a fer-nos arribar les vostres propostes 
de millora o les necessitats en què creieu que podem fer-vos costat. 
 
De moment l’any no ha començat massa bé, però hem de ser capaços de 
capgirar la situació i reprendre la bona línia d’abans de la crisi sanitària. 
Compto amb tots vosaltres per fer-ho possible!
 
Albert Serrano 
Presient 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.iberdrola.eswww.jung.de/es www.baxi.es

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

www.kit4sol.comwww.vaillant.es www.junkers.es

www.ferroli.com www.fenieenergia.es www.eltako.com



Les inspeccions 
de la Generalitat 
identifiquen més de 
400 instal·lacions amb 
defectes en l’últim any
La Subdirecció General de 
Seguretat Industrial de la 
Generalitat realitza cada any 
inspeccions aleatòries en 
diversos tipus d’instal·lacions. 

Aquest últim any 2019 se n’han 
inspeccionat més de mil entre 
instal·lacions elèctriques, 
frigorífiques, tèrmiques i de 
gas, més del 40% de les quals 
presentaven algun defecte, 
majoritàriament greus. 

Durant aquest any 2020, tot i la 
situació actual de la COVID-19, 
ja se n’han inspeccionat, fins a 
l’agost, més de nou-centes.

Instal·lacions elèctriques
Fins a l’agost d’aquest any s’ha 
inspeccionat 39 instal·lacions 
d’alta tensió (AT), quatre de 
les quals (10%) han resultat 
desfavorables, totes amb 
defectes greus. 

Durant el 2019 se’n van 
inspeccionar 162, 21 de les 
quals (13%) van resultar 
desfavorables, totes amb 
defectes greus. Les dades del 
2019 i 2020 ens indiquen que 
els defectes greus trobats són 
no disposar o bé del llibre de 
registre de manteniment o bé 
de guants de maniobra d’AT, 
perxes, banquetes o extintors, 
entre altres eines. D’altres 
no disposaven de l’esquema 
unifilar o del procediment 
d’enclavament en un lloc 
visible en el control tècnic. 
Altres defectes que s’ha trobat 

són la manca del certificat de 
final d’obra o del contracte de 
manteniment. També s’ha vist 
que en algunes ocasions el 
projecte no coincideix amb la 
instal·lació o, en algunes altres, 
que no justifica la protecció 
contra les sobretensions.

Pel que fa a les instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió (BT), 
aquest 2020 s’ha inspeccionat 
815 instal·lacions, de les quals 153 
(19%) han resultat desfavorables 
greus. De les dades recollides de 
setembre a desembre del 2018 
i tot el 2019, els defectes més 
habituals, amb un 40%, són les 
comprovacions documentals i 
administratives, per mancança 
d’esquema unifilar, de projecte 
o memòria o de certificat 
de la instal·lació, o per la no 
concordança entre la declaració 
responsable i el que es descriu 
en la documentació de la 
instal·lació. Un 20% dels defectes 
corresponen al quadre general 
de comandament i protecció 
(CGMP), per mala accessibilitat 
o ubicació inadequada. Un 9% 
són de la instal·lació elèctrica 
interior, per falta incorrecta 
de la resistència de terra o 
inadequades preses de corrent, 
entre altres defectes.

Instal·lacions frigorífiques
De gener a l’agost del 
2020, s’han inspeccionat 42 
instal·lacions, de les quals 20 
han sigut desfavorables amb 
defectes greus. Des del 2019, els 
resultats de les 221 inspeccions 

d’instal·lacions frigorífiques del 
2019 mostren com 110 (50%) 
han estat desfavorables, tot 
i que no hi ha hagut cap cas 
molt greu. Les dades recollides 
de setembre 2018 a desembre 
2019 posen de manifest que els 
defectes més habituals s’han 
trobat en el control documental i 
administratiu, com per exemple 
errors en el projecte, la memòria 
tècnica o el llibre de registre, 
entre altres. Altres problemes 
que s’han comprovat són 
defectes en la identificació de la 
instal·lació, com per exemple la 
falta d’identificació d’equips o 
canonades o la manca de cartells 
de seguretat. Pel que fa als errors 
en les cambres frigorífiques, 
s’han classificat en el dispositiu 
de petició d’auxili, el sistema 
equilibrador de pressió o el 
registre de temperatures, entre 
altres. 

També s’han trobat defectes en 
sales de màquines i problemes 
de protecció personal i contra les 
sobrepressions, una part en la 
instal·lació elèctrica.  

Instal·lacions tèrmiques
En el cas de les instal·lacions 
tèrmiques en edificis, s’han 
efectuat 82 inspeccions fins 
a l’agost de 2020, quatre 
de les quals (17%) han estat 
desfavorables, amb defectes 
greus. Al 2019 es van inspeccionar 
281 instal·lacions, 166 de les quals 
(59%) van ser desfavorables, amb 
defectes greus.La tipologia de 
defectes de les inspeccions amb 
resultat desfavorable són la falta 

»
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de documentació a causa de la 
no concordança de la instal·lació 
amb la declaració responsable 
o, en alguns casos, la manca del 
document del resultat de proves. 

Altres defectes són errors en les 
mesures de comptatge i control, 
en alguns casos per mancança 
del dispositiu de mesurament 
de l’energia tèrmica generada. 
També s’han trobat defectes per 
errors documentals, defectes 
de seguretat i problemes en els 
sistemes de ventilació, entre 
altres. 

Instal·lacions de gas
Finalment, durant els 
primers vuit mesos del 2020 
s’han fet 82 inspeccions en 
instal·lacions receptores de gasos 
combustibles, 59 de les quals 
(72%) han resultat desfavorables, 
amb defectes greus. De les 
206 inspeccions fetes l’any 
anterior, 53 (26%) van resultar 
desfavorables, un 13% de les quals 
de caràcter greu. La gran majoria 
dels defectes són deficiències 
documentals, com el certificat 
de posada en marxa dels aparells 
o el de conformitat. La resta de 
deficiències han sigut en sales 
de màquines, en instal·lacions 
receptores MOP i en instal·lacions 
receptores de combustibles de 
gas. En aquesta última tipologia 
s’ha pogut observar que una 
part dels defectes han estat en 
l’evacuació dels productes de 
combustió.
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- Instal·lacions que es van donar 
   de baixa i el CUPS ja no és actiu 
   (cal consultar amb la       
   distribuïdora en aquests casos)

- Modificacions de la instal·lació  
   (en alguns casos cal fer una  
   petició per canviar de tensió) (cal  
  consultar amb la distribuïdora en  
   aquests casos)

Quines mesures ha de complir 
l'instal·lador en el transport 
de gasos fluorats, per evitar 
sancions?

Portar al vehicle les instruccions 
de seguretat en cas d’emergència 
(a sol·licitar al seu proveïdor).

- Les ampolles han d’estar  
   en posició horitzontal i     
   immobilitzades dins el vehicle.

- Les ampolles han d’estar  
   identificades correctament  
   amb l’adhesiu del refrigerant  
   que conté, nom del distribuïdor,  
   descripció del refrigerant segons  
   ADR, número d’identificació  
   UN, pictograma i precaucions de  
   seguretat (mai amb retolador).

- Vehicles equipats amb armilles  
   reflectants, extintor de 2 kg i  
   senyals de perill (triangles).

- Els vehicles hauran de disposar  
   d’un equip de renovació  
   contínua d’aire o, si no en tenen,  
   hauran de portar un cartell  
   identificador, amb una mida de  
   lletra d’almenys 25 mm d’alçada,  
   amb aquest avís: ATENCIÓ  
   VEHICLE SENSE VENTILACIÓ.  
   OBRIU-LO AMB PRECAUCIÓ.

Si es transporta el gas de forma 
accessòria a l’activitat principal, 
però mai més de 450 litres per 
envàs, no és necessària la carta 
de port. Per justificar aquest 

últim punt, en el vehicle s’ha de 
disposar de la documentació 
que acrediti que el treballador 
pertany a l’empresa (TC2 o, si no, 
autònom i còpia de les primeres 
pàgines de l’escriptura) i la 
fotocòpia que acredita l’empresa 
com a instal·ladora o mantenidora 
habilitada davant Indústria.

Cal registrar les instal·lacions 
d’autoconsum sense excedents 
de fins a 100 kW?

Sí, s’han d’inscriure com la resta 
de modalitats, primer al registre 
d'instal·lacions tècniques de 
baixa tensió, i segon al registre 
d'instal·lacions d’autoconsum de 
Catalunya.

Instal·lacions petrolíferes: si 
en una casa hi ha diversos 
tancs de gasoil, es compta el 
total del volum per tramitar la 
documentació?

Sí, si hi ha instal·lat més d'un tanc 
en una mateixa instal·lació s'ha de 
legalitzar la capacitat total de la 
suma dels dipòsits.

Pot una canonada de gas passar 
per un fals sostre?

Sí, sempre que acompleixi 
el requisit de ventilació: anar 
embeinada i que els dos extrems 
donin a l’exterior del recinte.

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS

Tels. 872 590 193 / 972 213 566

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

En instal·lar un equip que porta 
un refrigerant de la classe 
d’inflamabilitat A2L (per exemple 
R-32) és obligatori que el 
titular tingui un contracte de 
manteniment amb una empresa 
habilitada?

Sí, pels següents motius:

1. El manteniment sempre haurà 
de ser realitzat per empreses 
frigoristes o empreses habilitades 
de conformitat amb allò previst 
en el RITE, en el cas d'instal·lacions 
de benestar i higiene per a les 
persones (art. 22 del RSIF).

2. La manipulació de gasos 
fluorats requereix a més a 
més que el personal disposi 
del corresponent certificat 
de manipulador de gasos 
fluorats. Així mateix, l’empresa 
haurà d’estar habilitada per a la 
manipulació de gasos fluorats.

3. En el cas de refrigerants de 
classe A2L, el manteniment 
podrà realitzar-lo una empresa 
de nivell 1 o RITE (sempre que 
el compressor no superi els 30 
kW o, la suma, els 100 kW, i que 
l’empresa disposi dels mitjans 
tècnics d’acord amb la instrucció 
IF-13 (art.11 nou reglament de fred 
RD552/2019).

Quan és necessari fer una 
petició de subministrament a la 
companyia distribuïdora?

- Instal·lacions que no han tingut    
  mai subministrament

- Ampliacions de potència  
  superior a 15 kW

- Provisional d’obres 

- Desplaçaments de línies de la  
  distribuïdora 
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Dóna la solució

MAPEL hem incorporat LEGRAND a la nostra distribució, per oferir solucions 
conjuntes i ajudar-vos a créixer. 

MATA APARELLATGE ELECTRIC - 972 58 12 14 - www.mapelsl.com



L’Assemblea anual escull una 
nova Junta Directiva per al 
període 2020-2024

»En l’assemblea celebrada el 
passat dijous 30 de juliol, el 
Gremi d’Instal·ladors de Girona 
va escollir Albert Serrano com a 
nou president, així com una nova 
Junta Directiva.

Serrano és enginyer tècnic 
industrial empordanès i gerent 
de l’empresa instal·ladora IMJAC 
de Begur des de fa 18 anys. 
Ha estat professor associat 
dels estudis d’enginyeria de la 
Universitat de Girona durant 
més de deu anys, en què 
ha impartit les assignatures 
d’Instal·lacions Bàsiques i Control 
d’Indústries Químiques. Compta 
amb un màster en direcció 
tècnica d’empreses i un altre 
en industries tèxtils i papereres. 
També ha cursat un programa 
de desenvolupament directiu 
a l’IESE. En l’esfera personal 
destaca el títol de subcampió del 
món de gimnàstica aeròbica, i els 
set títols de campió d’Espanya en 
aquesta disciplina.

Serrano ha estat vocal de la 
Junta del Gremi durant dos 
mandats, des de maig de 2012. 
Ara encapçala el seu propi equip, 
que dirigirà l’organització durant 
els propers quatre anys.

El Gremi compta amb més 
de 900 instal·ladors associats 
i té com a principals objectius 
defensar dels interessos 
del sector i proporcionar 
serveis als seus agremiats, 
com l’assessorament tècnic i 
professional, la formació, la gestió 
administrativa i un llarg etcètera.

El nou president del Gremi 
relleva en el càrrec Ernest 
Roglans, que l’ocupava des del 
2010. Roglans formava part de 
la Junta del Gremi des de 1990, 
quan va entrar-hi com a vocal, 
i va desenvolupar una llarga 
trajectòria al servei del col·lectiu 
dels instal·ladors.

La nova Junta
La nova junta queda integrada 
per Albert Serrano en el càrrec 
de president; Narcís Cat i Joan 
Pujolràs en els càrrecs de 
vicepresidents; Octavi Gratacós 
com a tresorer; Enric Bigas 
en el càrrec de secretari, i 
Joaquim Triola, Oscar Segura, 
Xavier Comas, Rafel Guixeras, 
José Luis Vadillo, Pau Frigola, 
Quim Casassas i Xavier Surós 
com a vocals. Pel que fa als 
representants de comarques 
la Junta comptarà amb Joan 
Burgas (Alt Empordà), Joan 
López (Baix Empordà), David 
Llombart (Cerdanya), Bartomeu 
Puig (Garrotxa), Quicu Coll 
(Gironès), Sebastià Rodés (la 
Selva), Santi Crous (Pla de 
l’Estany) i Josep Ayats (Ripollès).

Albert Serrano, Presient del Gremi
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» La seu del Gremi va acollir 
l’Assemblea General Ordinària 
anual el passat 30 de juliol, en la 
qual Ernest Roglans, president 
fins aquell moment, va donar 
compte de les principals 
actuacions, jornades i activitats 
de formació recollides en el darrer 
informe de gestió. 

Pel que fa a l’apartat econòmic, 
es van aprovar els comptes 
de l’any 2019 i es va posar 
a disposició dels agremiats 
l’auditoria comptable, que es 
troba accessible tant al Gremi 
com a la pàgina web. També 

es va aprovar el pressupost de 
l’any 2020. Com és habitual, 
l’assemblea ordinària va 
finalitzar amb un torn obert 
de paraules. 

Assemblea General Ordinària 
del Gremi

Tot seguit va tenir lloc 
l’Assemblea General 
Extraordinària per a les 
eleccions dels membres de la 
Junta Directiva.
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Agraïment
» A l’assemblea celebrada el 

mes de juliol d’enguany hi 
va haver relleu a la Junta 
Directiva del Gremi, amb 
la continuïtat d’alguns 
membres, elecció de nous 
i nou president. Això vol 
dir que jo personalment he 
tancat una etapa de deu 
anys durant la qual he tingut 
el privilegi de treballar, com 
a president, per a aquest 
col·lectiu tan apassionant 
com és el Gremi de la nostra 
professió.

Vaig començar amb l’inici d’una 
crisi brutal, que va fer trontollar 
les estructures d’aquesta 
associació. Amb esforç i 
sacrificis, la vàrem poder 
superar i, quan teníem el Gremi 
sanejat, net de deutes i en ple 
funcionament, ens hem trobat 
amb una crisi encara pitjor que 
l’anterior. Sort que el nou equip 
està totalment qualificat per 
envestir-la i superar-la, com 
nosaltres vàrem fer amb l’altra.

Durant el mandat que vaig 
presidir vam ser molt austers, 
vàrem posar ordre al Gremi, el 
vàrem fer totalment transparent 
i el vàrem acostar a l’instal·lador, 
el motor principal de l’entitat. 
Vàrem complir totes les fites 
que ens vàrem plantejar des 
de bon començament, excepte 
una, que en principi havia de 
ser la principal: em refereixo a la 
formació.

Durant la bombolla de la 
construcció es varen complir les 
expectatives d’ocupació de les 
aules i tallers, que va coincidir 
amb la inauguració del centre. 
La possibilitat de formar els 
nostres treballadors a Girona ens 
va obrir una finestra al món de 
l’aprenentatge continuat en el 
sector de les instal·lacions.

La facilitat que va suposar 
programar diferents activitats 
formatives per obtenir el carnet 
d’instal·lador, cursos pràctics i 
altres a l’entorn de les diferents 
normatives, gràcies també a 
l’amplitud de les plantilles de 
les nostres empreses, inclús 
sobredimensionades, va implicar 
que els inicis del centre de 
formació fossin un èxit. El pas 
del temps i les circumstàncies 
han demostrat que es va pecar 
d’optimisme en pensar que això 
seria per sempre. 

Ara tenim els locals, tenim les 
eines i tenim els formadors, per 
això encoratjo la nova junta a 
assolir el repte de convèncer 
els agremiats de la importància 
d’invertir en la formació dels 
treballadors i de conèixer les 
noves tecnologies del sector. 

El nostre Gremi està ben 
considerat en totes les 
institucions, i és un dels més 
exemplars de totes les federacions 
de les quals formem part. Podem 
anar arreu amb el cap ben alt i 
amb l’orgull de la feina ben feta.

Deixo el càrrec amb la satisfacció 
d’haver complert el que ens 
havíem proposat des del 
començament: haver-vos servit, a 
vosaltres, els instal·ladors, com us 
mereixeu, perquè sou l’essència 
de l’entitat, i amb l’honor d’haver 
estat en tot moment fidel als 
meus principis. 

Cap d’aquestes coses no hauria 
estat possible sense el suport i 
l’ajuda constant i desinteressada 
de tots els companys de les 
diferents juntes i del personal 
del Gremi, als quals estaré 
eternament agraït. 

Fins sempre.

Ernest Roglans
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Amb l’inici del confinament el 
Gremi va adoptar mesures per 
facilitar la continuïtat del servei 
que s’ofereix als instal·ladors. 
Una de les actuacions 
destacades són les sessions 
en format videoconferència 
del departament tècnic, en 
dies i horaris diferents, que van 
adreçades a la participació de tots 
els agremiats.

Les jornades virtuals s’han fet 
mitjançant la plataforma Teams 
de Microsoft, que permet accedir-
hi tant des del telèfon mòbil 
com de la tauleta i l’ordinador. 
A més, en cas de voler seguir la 

sessió com a espectador –sense 
intervenir– no és necessari 
disposar ni de càmera ni de 
micròfon.

Entre els temes que s’han 
tractat en aquestes sessions hi 
ha «L’autoconsum: conceptes i 
tràmits», «Instal·lacions d’equips 
amb R-32: nou reglament de fred 
i conceptes», i «Documents per a 
instal·lacions noves frigorífiques 
(nou RSIF)».

L’exposició dels temes ha tingut 
una durada d’entre mitja hora i 
una hora, i al final s’ha obert un 
torn de preguntes, a través del 

xat de l’aplicació, per resoldre 
els dubtes dels agremiats que hi 
han participat. El Gremi seguirà 
programant videoconferències, 
segons els temes d’actualitat que 
puguin resultar d’interès.

Més d’un centenar 
d’agremiats han participat 
en les videoconferències del 
departament tècnic del Gremi
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Nova Q de Qualitat per a l’empresa 
Instament de l’Escala

» Instament és una empresa 
amb més de quaranta anys de 
trajectòria que ofereix serveis 
d’instal·lació en activitats com 
l’electricitat, l’aigua, el gas, la 
calefacció i climatització i les 
energies renovables. També 
és agent de Feníe Energía i 
comercialitzadora del servei de 
gas i electricitat.

Instament ha estat acreditada 
amb la Q de Qualitat que atorga 
el Gremi pel fet de complir amb 
els criteris que fixa la normativa 
vigent, les bones pràctiques 
professionals i la cobertura de 
riscos, entre altres aspectes. 

A partir d’aquest moment 
Instament podrà utilitzar el segell 
acreditatiu amb la marca de 
qualitat en la seva documentació 
i també en format adhesiu en les 
seves instal·lacions i vehicles. A 
més, en el cercador d’instal·ladors 
de la web del Gremi també 
hi apareixerà amb aquesta 
acreditació.

MT Palafrugell 2016 SL i Germans 
Esparch SLL implanten l’ISO 9001 
mitjançant el Gremi

» Mitjançant el servei d’ajuda a la 
tramitació de la ISO 9001 que 
ofereix el Gremi, dues empreses 
agremiades, MT Palafrugell 
2016 i Germans Esparch, han 
aconseguit aquesta certificació, 
que és obligatòria per a 
instal·ladores i mantenidores de 
sistemes de protecció contra 
incendis.

Germans Esparch és una 
empresa olotina instal·ladora 
i mantenidora de calefacció 
i climatització amb energies 
com la biomassa, aerotèrmica, 
geotèrmia, solar, gas i gasoil, 
i està especialitzada en tota 
classe de tractaments d'aigua 
i instal·lacions contra incendis. 
Per la seva banda, MT Palafrugell 
2016 ofereix serveis d’instal·lació 
en les activitats de gas, 
electricitat, aigua, calefacció i 
climatització.

El servei d’assessorament 
que ofereix el Gremi permet 
obtenir la certificació de gestió 
de qualitat, en col·laboració 
amb CONAIF i la plataforma 
Acompalia. 
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Sempre al servei 
del professional

A Saltoki, tot són avantatges

GIRONA

Lliurament en ruta 
en 24 hores

Disponibilitat d’estoc 
immediata

Assessorament tècnic 
als professionals

Les primeres marques 
del sector

  Calefacció, climatització i ACS
  Banys, sanitaris i aixetes
  Ceràmica
  Tractament de l’aigua
  Reg i piscines
  Instal·lacions elèctriques, quadres i proteccions    
  Il·luminació, detecció i regulació
  Teleco, gestió i control d’edificis
  Càrrega de vehicles elèctrics
  Energies renovables

Pol. Mas Xirgu. Plaça de Salt, s/n.
17005 Girona
girona@saltoki.es
972 23 22 22
 

Avda. Europa 43, naves 21-22.
17300 Blanes
blanes@saltoki.es
972 34 81 10

Comandes:
900 11 11 88
pedidos@saltoki.com

Recorda que si ets client Saltoki podràs realitzar les teves compres amb les mateixes condicions en 
els nostres 68 punts de venda

www.saltoki.com



Acreditació com a 
responsable tècnic en 
biocides (legionel·losi)

» Les empreses que fan 
tractaments a tercers per a 
la prevenció i control de la 
legionel·losi, a part de tenir 
contractat personal que disposi 
del curs de legionel·la de 25 
hores d’un centre homologat, 
han de designar o contractar un 
responsable tècnic de biocides 
per complir amb la normativa 
(RD 624/2013) i estar inscrits 
en el ROESP (Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis en 
Plaguicides).

Les vies per acreditar aquesta 
designació poden ser una 
titulació universitària, un títol 
de formació professional de 
grau superior específic en 
salut ambiental o acreditar 
competències professionals. 

La Generalitat de Catalunya 
ofereix la possibilitat d’acreditar 
aquestes competències 
professionals mitjançant 
l’experiència laboral o altres 
vies no formals de formació. 

Les empreses instal·ladores 
inscrites al ROESP (Registre 
Oficial d’Establiments i Serveis 
en Plaguicides) poden acreditar 
l’experiència de l’instal·lador si 
aquest acompleix els requisits 
per obtenir el certificat de 
professionalitat de responsable 
tècnic en biocides. 

Un d’aquests requisits és 
tenir tres anys d’experiència 
laboral o tres-centes hores de 
formació relacionades amb les 
competències específiques. Les 
tres fases del procediment són 
l’assessorament, l’avaluació i 
l’acreditació de la competència 
professional, amb inscripció 
prèvia durant el període de 
convocatòria.

El Gremi informarà 
de les properes
convocatòries per 
acreditar les 
competències 
professionals.
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»

Instal·lació fotovoltaica 
per a autoconsum 
col·lectiu en un edifici 
d’habitatges
Resum de l’article publicat per l’ICAEN a la fitxa tècnica 
Energia Demo núm. 141

pròpia (https://europa2933.
wordpress.com), des d’on es pot 
fer el seguiment de la producció 
elèctrica, el consum, i l’estalvi 
que representa en euros i en 
emissions de CO2.

Descripció tècnica 
de la instal·lació
Instal·lació fotovoltaica 
de 57 mòduls
El camp fotovoltaic està format 
per quatre fileres de mòduls en 
paral·lel, tres amb catorze unitats 
i una amb quinze, totes en sèrie; 
és a dir, cinquanta-set panells. 
Aquesta disposició equival a una 
potència total instal·lada de 16,5 
kWp, que suposen una potència 
nominal de 15 kW.

Panells de 290 Wp 
de potència nominal
Cada panell té una potència de 
290 Wp, una eficiència energètica 
del 17,40% i una producció 
específica de 174,2 W/m2. Es 
presenten des de fàbrica amb 
connectors Multi-Contact MC4, a 
fi d’evitar pèrdues i imprevistos 
de connexió. L’energia elèctrica 
s’evacua mitjançant un únic 
inversor Fronius Symo 15.0.3-
M de 15 kW, el qual disposa de 
microprocessadors de control i 
un PLC de comunicacions que 
permeten obtenir les dades en 
temps real.

Repartiment 
de l’energia generada
La instal·lació disposa d’un 
únic comptador intel·ligent, 
que permet fer el repartiment 
de l’energia generada d’acord 

Catalunya ja disposa de prop 
de cinc mil instal·lacions 
d’autoconsum d’energia 
fotovoltaica, que sumen prop de 
60 MW de potència. La instal·lació 
d’aquest tipus de sistemes 
ha crescut de manera molt 
significativa a partir de l’any 2019.

Un exemple del tipus 
d’instal·lacions que estan 
proliferant darrerament és la 
comunitat de propietaris del 
carrer Europa, 29-33, de Barcelona, 
formada per vint-i-quatre 
habitatges i tres locals comercials, 
que ha impulsat una instal·lació 
fotovoltaica per a l’autoconsum 
col·lectiu, connectada també a la 
xarxa per gestionar els excedents 
de producció. La instal·lació 
ocupa una superfície de 280 m2, 
aproximadament la meitat de la 
superfície total de la coberta de 
l’edifici (550 m2), a la qual està 
integrada.

La generació elèctrica fotovoltaica 
d’uns 22.000 kWh/any aporta al 
voltant del 20% del consum total, 
inclosos els serveis comuns, i el 
seu cost s’amortitzarà en uns 
dos anys i mig, gràcies també 
a les exempcions parcials en 
l’impost de béns i immobles de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Es tracta d’una instal·lació senzilla, 
pràcticament sense obra civil, 
cosa que redueix les necessitats 
de manteniment. Atès que la 
coberta és plana, s’hi han pogut 
instal·lar estructures modulars 
i autoportants amb llast, sense 
necessitat de foradar la teulada.
Aquesta comunitat té una web 

amb uns coeficients que s’han 
acordat prèviament entre 
tots els consumidor. Quan 
l’electricitat produïda per la 
instal·lació no es consumeix al 
propi edifici, s’exporta a la xarxa 
elèctrica, si bé és probable que 
no hi hagi excedents, per la qual 
cosa no caldrà emmagatzemar 
l’energia en bateries pròpies. 
L’empresa comercialitzadora 
llegeix les dades de producció i 
de consum mensualment.

Resultats
La generació elèctrica 
fotovoltaica aporta al voltant del 
20% del consum total de l’edifici, 
inclosos els serveis comuns. Atès 
que la vida útil de la instal·lació 
es situa al voltant dels 25 anys, 
aquest estalvi es perllongarà 
durant tot aquest període.

Cada consumidor obté un 
estalvi econòmic en la factura 
elèctrica que deriva, d’una 
banda, de l’autoconsum i, 
de l’altra, del sistema de 
compensació simplificada 
habilitat en el Reial decret 
244/2019, el qual permet 
compensar econòmicament de 
forma mensual els excedents 
elèctrics respecte al consum.

Aquesta inversió s’amortitzarà 
només en uns dos anys i mig, 
gràcies a l’estalvi econòmic en 
la factura elèctrica de cadascun 
dels consumidors i també a la 
reducció d’un 50% en l’impost 
de béns immobles durant tres 
anys que ofereix l’Ajuntament 
de Barcelona per a aquest tipus 
d’instal·lacions.
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Riscos ergonòmics 
en la instal·lació 
i manteniment d’equips 
d’aire condicionat

» Els treballs d’instal·lació i 
manteniment d’aire condicionat 
poden comportar trastorns 
musculoesquelètics en el 
sistema motor del nostre 
cos (musculatura, tendons, 
articulacions, lligaments i 
columna vertebral). 

Els factors de risc associats a 
la seva aparició són l’esforç, 
l’adopció de postures forçades 
en espais reduïts, la freqüència 
de manipulació, l’altura de 
manipulació, les vibracions de les 
màquines, la falta de descans i el 
pas dels anys a l’ofici.

Per a més informació l’instal·lador 
pot disposar del manual 
d’ergonomia “Evaluación de 
Riesgos Laborales en los trabajos 
de instalación y mantenimiento 
de aparatos de aire 
acondicionado”, de desembre 
de 2019, elaborat per UGT-FICA 
en col·laboració amb l’Institut de 
Biomecànica de Valencia (IBV).

Per poder controlar l’aparició de 
trastorns musculoesquelètics 

s’han d’adoptar, entre d’altres, 
les següents mesures 
preventives: 

- Utilitzar el mètode correcte 
per aixecar les càrregues (cames 
flexionades, esquena recta, 
càrrega enganxada al cos).
Evitar postures forçades. Les 
càrregues d’entre 25 i 50 kg, 
manipular-les entre dues 
persones de forma coordinada. 
Comptar amb un ajut mecànic 
per a càrregues superiors 
a 50 kg (elevació d’equips 
d’aire condicionat amb camió 
grua, apiladora de manovella, 
carretons,  etc.). Alternança de 
tasques, estiraments de grups 
musculars i pauses (figura 1).

- Adequar l’altura del lloc 
de treball: sempre que sigui 
possible, la zona de manipulació 
es localitzarà entre l’espatlla 
i l’alçada dels genolls. Evitar 
postures forçades.

- Utilitzar equips auxiliars 
(escales de mà, bastides 
tubulars, plataformes elevadores 

mòbils de personal, etc.) per 
tenir un accés adequat a la 
tasca.

- Utilitzar genolleres per reduir 
la fatiga física als genolls. 

- Utilitzar eines manuals amb 
mànecs confortables i amb 
bona subjecció.

- Utilitzar eines portàtils a 
motor (esmoladora angular, 
trepant, etc.), amb sistemes 
que redueixin les vibracions 
mecàniques.

- Per fer tasques d’elevació i 
col·locació d’equips o materials 
es poden utilitzar aparells 
elevadors de material (figura 2).

- Alternar tasques, canviar la 
postura de treball per reduir la 
fatiga física, fer estiraments i fer 
pauses en el treball (figura 3).

Figura 1

Figura 3

Figura 2

50cm

L’INSTAL·LADOR24
PROFESSIÓ



Sistemes de detecció d’incendis
• Analògics 
• Convencional 

Assessorament i formació a l’instal·lador:

 Elements detecció d’incendi

Sistemes d’extinció d’incendis
• Sistemes manuals d’extinció
• Sistemes automàtics d’extinció 
• Tubs i accessoris sistemes d’extinció 
• Senyalització
• Protecció passiva RF
• Control de fums i calor 

Assessorament i formació a l’instal·lador:

 Extintors de pols ABC, automàtics i CO2
 BIEs i proves hidràuliques
 Ruixadors
 Lloc de control
 Grup de pressió 
 Columna seca
 Dipòsit escumògen
 Exutori control i evacuació fums
 Hidrant
 Cilindre extinció automàtica (campanes)
 Extinció automàtica (sistemes d’extinció de gasos)
 Recàrregues i retimbratges d’extintor

   Assessorament a l’instal·lador
   Oficina tècnica-enginyeria

Plana Fàbrega Girona   Oficina tècnica-enginyeria

Plana Fàbrega Girona
Santa Eugènia, 202. 17006 - Girona. 972 23 71 61. pfgirona@planafabrega.com

   Oficina tècnica-enginyeria



APP gratuïta per calcular 
la càrrega màxima 
d’un refrigerant

» L’Associació Europea de 
Refrigeració, Aire Condicionat i 
Bomba de Calor ha publicat l’app 
Àrea F-Gas. L’objectiu de l’app 
és oferir una eina de càlcul per 
al sector de la refrigeració i la 
climatització que ajudi a complir 
els requisits de gas EN378 i F.

Àrea F-Gas permet controlar 
i comprovar les obligacions 
relatives al control de fuites, 
calcular el potencial d’escalfament 
atmosfèric (PCA) d’un refrigerant, 
calcular la càrrega màxima d’un 
refrigerant i determinar si la 
instal·lació d’un equip frigorífic 
acompleix els criteris de càrrega 

màxima especificada a la EN378. 
Amb Àrea F-Gas l’usuari també 
pot calcular els valors equivalents 
de tones de CO2 per a diversos 
refrigerants.

Per conèixer millor el 
funcionament de l’app s’ha 
elaborat una guia amb exemples 
pas a pas per a cada una de 
les funcions que presenta. Cal 
tenir en compte que el resultat 
final obtingut per l’aplicació 
Àrea F-Gas no implica la total 
impossibilitat d’instal·lació, ja que 
es poden adoptar mesures de 
seguretat complementàries que 
facilitin la instal·lació.

Area F-Gas
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972 21 18 54

El vostre projecte 
en bones mans
Qualitat i sostenibilitat en l'edificació

A
PA
RE
LLA
DORS

Us acompanyem en tot el procés
garantint la solució més eficient.

Optimitzem els processos
Solucionem les vostres necessitats

Aparelladors,
experts en edificació

Certificats d'obra

Certificats d'eficiència energètica

Coordinació dels requisits tècnics i legals 
de projectes

Direcció i execució d'obra i instal·lacions

Informes pericials

Llicències d'obertura

Inspecció tècnica d'edificis

Coordinació de seguretat i salut i 
prevenció de riscos...
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Ecotic fa balanç dels resultats 
de gestió de 2019

Feníe Energia va néixer fa deu 
anys amb un model de negoci 
basat en els instal·ladors, que 
s'unien per donar servei als seus 
clients en un sector controlat 
per molt poques companyies 
de grans dimensions. En aquest 
temps s’han consolidat els plans 
inicials, que s’han convertit en 

Ecotic ha gestionat i finançat 
111.717 tones de residus d'aparells 
elèctrics i electrònics (RAEE), 
una xifra que representa 
un increment del 14,5% 
respecte al 2018, i que supera 
les expectatives dels seus 
responsables. Els residus 
procedents de l'àmbit domèstic 
han arribat a un total de 
102.394 tones, un augment del 
12,6% que supera per primera 
vegada la xifra simbòlica de les 

una referència gràcies als més 
de 2.500 agents energètics, 
accionistes de la companyia que, 
a més, es relacionen directament 
amb més de 400.000 clients. La 
proximitat i l'experiència han 
permès mantenir un creixement 
sostingut basat en la confiança, 
la qual cosa suposa un gran 

100.000 tones. Cal destacar que 
aproximadament 3.000 tones 
s’han destinat a preparació per 
a la reutilització. Aquesta xifra 
equival al 3% del total de RAEE 
procedent de l'àmbit domèstic 
i representa un increment del 
18% respecte a l'exercici anterior. 
Gràcies a aquestes dades Ecotic 
es consolida com a entitat 
de referència en el sector del 
reciclatge electrònic a Espanya.

avantatge per afrontar els grans 
reptes a què s'enfronta el sector 
i la societat en general. Feníe 
Energia no és només llum i gas, 
sinó també un servei de transició 
energètica a càrrec d'experts 
pensat tant per a clients 
particulars com per a empreses.

El consum de biomassa forestal va créixer 
un 12,5% a Catalunya l'any 2019

El consum de biomassa a 
Catalunya va créixer un 12,5% 
l’any 2019 i va assolir les 434,8 
tones, segons les dades del 
balanç anual de l’Estratègia per 
promoure l’aprofitament de 
la biomassa forestal i agrícola. 
Aquesta xifra implica que el 
consum de biomassa s’ha 
gairebé duplicat des l’any 2013 
–l'any anterior a la posada 
en marxa de l’Estratègia–, 
malgrat haver competit amb un 
entorn de preus baixos d’altres 
combustibles d’origen fòssil.

 La biomassa forestal és una font 
energètica renovable d’origen 
local, i el seu aprofitament 
contribueix a una millor gestió 
dels recursos del país.

Feníe Energia compleix 10 anys 

Breus
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dels diferents edificis de l'estació 
d'esquí de Vallter 2000.
La caldera compta amb un 
mòdul de combustió i un 
d’intercanvi, ambdós refrigerats 
per aigua i amb aïllament tèrmic 
d'alta eficiència, que garanteix 
pèrdues de calor mínimes. 
En el sistema Water Jacket 
s'aprofita tota la superfície 
per produir energia, millorant 
el rendiment respecte a les 
calderes que no en disposen i on 
només s'intercanvia calor en els 
intercanviadors.

El mòdul de combustió 
està format per una graella 
mòbil principal, una segona 
graella basculant i un sistema 
automàtic de neteja inferior 
per a la recollida de cendres. 
Amb el moviment de la graella 
de combustió s'aconsegueix 
la neteja dels elements de la 
graella. D'aquesta manera es 
proporciona un òptim cabal 
d'aire, que garanteix una 
combustió eficient.
La caldera també compta 
amb un sistema d’extracció 

L’hivern passat l’estació 
Vallter2000 va instal·lar una 
nova planta de biomassa per 
tal d’abastir de calefacció les 
dependències de restauració, 
serveis, oficines i allotjament del 
personal.

La nova planta substitueix 
l’antic sistema de calefacció, que 
funcionava amb tres calderes 
de gasoil. La instal·lació disposa 
d’una gran sitja que li permet 
emmagatzemar un total de 28 
tones d’estella, fet que garanteix 
una autonomia de dos mesos en 
les èpoques més fredes. Aquesta 
nova infraestructura suposa un 
estalvi anual de vint mil euros 
en consum d’energia a l’hora de 
produir calefacció. L’aposta pel 
sistema de biomassa representa 
una major eficiència, estalvi 
econòmic i un major respecte 
cap al medi ambient.

La inversió ha estat de 145.000 
euros i ha consistit en la 
instal·lació d’una caldera de 
301 kW model Herz Firematic 
T-Control 301 KW i una xarxa de 
calor per al subministrament 

Nova planta de 
biomassa a l’estació
de Vallter 2000

automàtica de cendres 
mitjançant la basculació de 
l'últim tram de la graella. El 
cargol sense fi transporta la 
cendra directament al contenidor 
de cendres i no hi ha necessitat 
de neteja manual.

També disposa de regulació 
mitjançant una sonda Lambda, 
que supervisa de manera 
permanent els valors dels gasos i 
reacciona a les diferents qualitats 
de combustible per a l'obtenció 
de valors de combustió ideals i 
valors d'emissions molt reduïts. 
El sistema permet així mateix la 
visualització a distància i la gestió 
remota via programa i web.
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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:

BIOCIDA / TRACTAMENT / PREVENCIÓ / CONTROL / 
RESPONSABLE / REGISTRE / CERTIFICAT / EXPERIÈNCIA

L'ascensor
Un home viu a l'àtic d'un edifici d'apartaments. Cada matí baixa amb l’ascensor fins al vestíbul i surt de l’edifici. 
Al seu retorn, però, només pot viatjar amb ascensor fins a mig bloc i ha de pujar per l'escala la resta de pisos, tret que plogui. 
Quina és l'explicació d'això?

Joc de lògica

Busca les 7 diferències

Entreteniments

Q M A F E D K R H M W U Z F Y

H D O S R E G I S T R E Q A U

B W I B M A R W Ñ J O D Q S R

U C N Ñ M O Ñ B B A D D H C R

T C H T A C I F I T R E C D I

S J Y P Z C Q K D E I H U S T

F D S E L B A S N O P S E R E

G Y K C H M E Y F I H M J Ñ E

A K M D G H J W V H U C A Ñ S

R V T G R N S I Z R G M H Q G

R A Ñ O I C N E V E R P O V W

Y V Q R E X P E R I E N C I A

N P Ñ D Z B I O C I D A L D X

S B O F B M T L O R T N O C G

Q T P Ñ P T N E M A T C A R T
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JUNTA DIRECTIVA
President · Albert Serrano
Vicepresident · Narcís Cat
Vicepresident · Joan Pujolràs
Tresorer · Octavi Gratacós
Secretari · Enric Bigas

VOCALS DE COMARQUES
Alt Empordà · Joan Burgas
Baix Empordà · Joan López
Cerdanya · David Llombart
Garrotxa · Bartomeu Puig
Gironès · Quicu Coll
La Selva · Sebastià Rodés
Pla de l'Estany · Santi Crous
Ripollès · Josep Ayats
 
VOCALS
Joaquim Triola (Llambilles)
Oscar Segura (Palafrugell)
Xavier Comas (Pont de Molins)
Rafel Guixeras (Vilablareix)
José Luis Vadillo (Torroella de Montgrí)
Pau Frigola (Riudellots de la Selva)
Quim Casassas (Fornells de la Selva)
Xavier Surós (Cassà de la Selva)

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

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

Imprès en paper ecològic

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 | 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




