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EDITORIAL 
L’energia solar fotovoltaica, 
una oportunitat de negoci
Amb l’aprovació del Reial decret 244/2019 el govern espanyol va donar un impuls 
importantíssim a les instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum, 
que deixava enrere una regulació normativa molt negativa que havia començat 
l’any 2012 amb el fre total a les renovables i continuat el 2015 amb la publicació 
de l’anomenat “impost al sol”.

A dia d’avui, tanmateix, aquestes instal·lacions tornen a ser assequibles tant per 
al sector empresarial com per al domèstic, ja que es tracta d’inversions amb 
períodes de retorn atractius que, en molts casos, també disposen d’ajudes mu-
nicipals mitjançant bonificacions en l’IBI. A més, hi ha disponibles subvencions 
que cobreixen part de la inversió inicial, com en el cas del sector primari (agrari 
i ramader). Aquest mateix any es preveu que des de la Unió Europea arribin 
noves subvencions com a part estratègica per a la recuperació de l’economia 
postpandèmia.

El mercat i les possibilitats de negoci que s’obren són per tant molt grans, ja que 
qualsevol empresa, comerç, granja, habitatge o edifici residencial que disposi de 
coberta i d’un comptador elèctric és un client potencial. 

Si a aquest fet hi sumem que:

• som un dels països d’Europa amb més hores de radiació solar,
• es preveu un creixement del consum elèctric amb l’arribada dels vehi-

cles elèctrics 
• existeix un marc regulador favorable, impulsat i avalat per les directives 

europees,

les perspectives de creixement per als pròxims anys dins d’aquest sector són 
molt positives. 

És en aquest sentit que els instal·ladors han de jugar un paper molt important 
i han de ser capaços d’oferir aquest producte amb el servei de qualitat que se 
n’espera, que ha de consistir en:

• Assessorar bé els clients i oferir-los unes instal·lacions adequades a les 
seves necessitats.

• Executar les instal·lacions correctament. És a dir, ajustades a normativa, 
protegides i ben acabades, i adoptant totes les mesures pertinents de 
seguretat i salut durant les obres.

• Tramitar tota la documentació de legalització, que no és poca.

Estem davant una gran oportunitat, per això cal estar preparats per oferir instal-
lacions de qualitat i mantenir-les perquè continuïn en correcte funcionament 
durant la seva vida útil.

Pau Frigola
Vocal de la Junta del Gremi
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On compres el 
material?
Empreses col·laboradores al servei 
de les empreses agremiades

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

www.mapelsl.com
Tel. 972 58 12 14

www.mafonsa.cat
Tel. 972 33 42 37

www.industrialgines.com
Tel. 972 41 36 00

www.salvadorescoda.com
Tel. 93 460 75 56

www.gersal.com
Tel. 972 401 552

www.servei.es
Tel. 972 39 32 89

www.conmasa.cat
Tel. 93 798 55 62

www.comercialjocor.com
Tel. 972 31 67 62

www.planafabrega.com
Tel. 972 23 71 61

www.supplaid.com
Tel. 972 01 01 15

www.sanielec.com
Tel. 972 23 70 11

www.saltoki.com
Tel. 972 23 22 22

www.grupoelectrostocks.com
Tel. 972 22 00 42
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Jornades tècniques en 
línia per als instal·ladors

» Des de novembre de 2020 
l’assessoria tècnica del Gremi 
ha organitzat diferents 
jornades en línia sobre temes 
d’actualitat que afecten la 
pràctica professional.

La primera jornada va tractar la 
instal·lació d’equips amb R-32, 
segons el nou RSIF i va tenir lloc 
el 19 de novembre de 2020. Es 
va fer una introducció al nou 
reglament de fred amb relació 
als tipus d’instal·lacions, refri-
gerants i classificacions, amb 
exemples per aprendre a calcu-
lar la càrrega màxima de refri-
gerant que es pot posar en una 
instal·lació.

El 21 de gener va tenir lloc una 
jornada titulada “Autoconsum: 
Conceptes i tràmits amb l’admi-
nistració i amb la distribuïdora”, 
en la qual es va explicar el nou 
reglament d’autoconsum.

L’11 de febrer es van tractar  els 
diferents passos del subministra-
ment elèctric, des de la petició 
fins a la contractació amb la 
comercialitzadora a la jornada 
“Subministrament elèctric: peti-
ció i contractació”.

Posteriorment, el 10 de març 
es va explicar quin és el proce-
diment per a les instal·lacions 
frigorífiques existents abans 
del RD 552/2019: Proposta de 
model d’informe per l’empresa 
instal·ladora, carta informativa a 
client i registre obligatori a canal 
empresa, amb declaració res-
ponsable.

La següent jornada va tenir lloc 
el 22 d’abril. S’hi va respondre la 
pregunta sobre si les instal·la-
cions frigorífiques s’han d’ins-
criure al Registre d’Instal·lacions 
Tècniques de Catalunya (RITSIC) 

i quines han de disposar de llibre 
de registre. 

Uns dies més tard, el 29 d’abril, 
es va tractar la fase 1 de la mo-
dificació del Reglament d’ins-
tal·lacions tèrmiques en edificis 
(RITE), l’evolució normativa, les 
parts del RD 178/2021, les dispo-
sicions generals, l’articulat, i les 
instruccions tècniques.

El dia 1 de juny es va realitzar una 
sessió sobre la nova factura de 
la llum i el canvi de tarifes i, con-
cretament, sobre la composició 
i pes de cada component de la 
factura, els canvis per al consu-
midor domèstic, per a les pimes 
i per a la indústria, el perquè 

d’aquests canvis, els canvis en 
el preu del contracte, i possibles 
mesures per reduir-la.

Vista la bona acceptació de les 
jornades entre els agremiats, 
se’n seguiran organitzant en el 
mateix format i ja n’hi ha més 
de previstes. La següent, amb 
data 7 de juliol, serà sobre el nou 
procediment per sol·licitar accés 
i connexió per a les instal·lacions 
d’autoconsum.

Helena Hernández Jacas 
Departament tècnic 

GREMI D’INSTAL·LADORS
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El Gremi celebra 
l’Assemblea General 
Ordinària
El dimarts 8 de juny la seu del 
Gremi va acollir l’Assemblea 
General Ordinària anual. Es va 
celebrar  presencialment i amb 
totes les mesures de seguretat 
dictades per la situació de  
pandèmia.

Després de l’aprovació de les 
actes de les assemblees ante-
riors, Albert Serrano, president 
del Gremi, va fer balanç del seu 
primer any de mandat al cap-
davant de l’organització, en què 
va destacar l’ús de les video-
conferències per part del de-
partament tècnic del Gremi, la 
campanya de publicitat per pro-
mocionar els instal·ladors que 
es pot veure en la premsa local, 
l’entrada en funcionament de 

Conaif Energia -la nova comer-
cialitzadora al servei de les em-
preses instal·ladores agremia-
des-, el nou canal de Telegram 
per a la comunicació del Gremi 
amb les empreses agremiades, 
l’activitat de formació i noves 
propostes de cursos per a l’any 
2021, i, finalment, l’aprovació 
d’inversions, entre les quals  va 
destacar una instal·lació d’auto-
consum a la seu del Gremi i un 
nou taller per a cursos pràctics 
d’energies renovables. 

En l’apartat de gestió econò-
mica es va reportar l’auditoria 
comptable, que està disponible 
al web del Gremi, i es va apro-
var el tancament de l’exercici 
econòmic 2020 i el pressupost 

per al 2021. Finalment, es van 
aprovar les quotes per al 2021 
i una nova estructura, que 
deixarà de tenir en compte 
el nombre de treballadors de 
l’empresa agremiada i només 
diferenciarà entre societats i 
autònoms.
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Instal·lacions Burgas SL obté 
la Q de Qualitat del Gremi

» Instal·lacions Burgas, SL ha 
obtingut el certificat Q de 
Qualitat que atorga el Gremi. 
L’empresa, nascuda el 1939, 
té la seu a Avinyonet de 
Puigventós i treballa tant 
en l’àmbit domèstic com en 
l’industrial duent a terme 
reparacions i manteniments 
d’instal·lacions d’aigua, gas, 
electricitat, calefacció, aire 
condicionat i energia solar.

La distinció Q de Qualitat es 
concedeix a les empreses 
agremiades que assoleixen els 
estàndards de compliment de 
la normativa vigent, les bones 
pràctiques professionals i la 

cobertura de riscos, entre altres 
aspectes.

L’empresa pot utilitzat el dis-
tintiu Q de Qualitat en factures, 
albarans, pressupostos i llocs 
web, així com en la seu social 
i vehicles d’empresa. A més a 
més, el cercador d’instal·ladors 
del Gremi identif ica les em-
preses que disposen d’aquesta 
certif icació.

www.aparellador.cat
aparellador@aparellador.cat

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...



El Gremi ha posat en 
funcionament nous canals de 
Telegram per transmetre als 
agremiats informacions rellevants 
de caràcter tècnic i formatiu.

Des del canal d’informació tècnica 
(https://t.me/elgremi) s’enviaran 
avisos de les circulars tècniques i 
dels canvis normatius més impor-
tants, mentre que el canal de for-
mació (https://t.me/elgremicursos) 
s’emprarà per enviar avisos de les 
noves propostes de cursos. 

Els missatges que s’envien són 
breus, en format d’avís, i conte-

Nous canals de 
Telegram del Gremi 
per rebre avisos 
rellevants

nen un enllaç per accedir 
a la circular completa 
publicada al web del 
Gremi. 

Telegram és una apli-
cació de missatgeria 
similar a WhatsApp 
que es pot descarre-
gar des de Google 
Play o App Store. 
Permet crear canals 
de comunicació 
unidireccionals, en què els 
usuaris subscrits no poden res-
pondre ni es poden veure entre 
ells. En aquest cas, només el 

Gremi pot enviar els missatges, 
que arriben als usuaris amb 
una notif icació.

»

Conveni amb Brainit Assessors

L’INSTAL·LADOR 07
GREMI

GREMI d’instal·ladors de Girona

Brainit actua de manera 
ètica i professional des de 1996, 
i centra els seus tres àmbits 
d’actuació en l’assessorament 
empresarial, la gestió del talent i 
l’empresa familiar.

La firma gironina d’assessors 
d’empresa compta amb una 
dilatada experiència en gestió 
empresarial, i disposa de la ca-
pacitat de tractar  problemes 
complexos, necessitats o in-
quietuds de l’empresa; com ara 
les reorganitzacions internes, 
els processos de digitalització 
empresarial o la millora de la 
capacitat de vendes. Amb això, 
cobreix amb èxit les necessitats 
de totes les àrees funcionals, i 

Signen: Josep Mouriño, soci director de Brainit i Albert Serrano, president 
del Gremi

així permet la creació d’una cul-
tura corporativa sòlida i estable 
en el temps.

Brainit Assessors i el Gremi d’Instal·ladors acaben de signar un conveni de col·laboració

info@brainit.cat
www.brainit.cat
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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 superfície han de tenir les obertures o conductes de 
ventilació en els recintes de centralització de comptadors de gas?

A continuació s’indica la superfície dictada per la normativa:

Ventilació

Local 
tècnic Armari exterior Armari interior

Conduc-
te tècnic

Sala 
compta-

dors

N≤2
compta-

dors

N>2 
compta-

dors

N≤2
compta-

dors

N>2 
compta-

dors

Su
p

er
io

r Directa 200 cm2 5 cm2 50 cm2 5 cm2 200 cm2 150 cm2

Indirecta No es 
permet - - 5 cm2* No es 

permet
No es 

permet

In
fe

ri
or Directa 200 cm2 5 cm2 50 cm2 5 cm2 200 cm2 150 cm2

Indirecta 200 m2* - - 5 cm2 200 m2* 150 cm2

*En el cas de gasos menys densos que l’aire (gas natural), si el local o armari està situat 
a un primer soterrani no s’ha d’utilitzar la ventilació indirecta.

Si el local tècnic o armari de comptadors està situat en un primer 
soterrani, la superfície de ventilació s’ha d’augmentar en un 50% 
sobre la taula.

Instal·lacions frigorífiques:  revisió dels sistemes frigorífics. 
Quan s’ha de fer el control de fugues?

Cal fer la revisió dels aparells que continguin quantitats de 5 tones 
equivalents de CO₂ o més.

De conformitat amb el Reglament (UE) 517/2014 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, s’han de revisar, 
d’acord amb el procediment especificat en l’apartat 2.5.3, els sis-
temes següents:

Sistemes nous Immediatament a la seva posada 
en servei

Aparells que continguin gasos 
fluorats d’efecte d’hinvernacle en 
quantitats inferiors a 5 tones de CO2 
o aparells, segellats hermèticament, 
que continguin gasos flourats d’efec-
te d’hivernacle en quantitats inferiors 
a 10 tones equivalents de CO2

Exempts de control periòdic

Aparells que continguin quantitats 
de 5 tones equivalents de CO2 o més

Cada dotze mesos (vint-i-quatre si 
disposa d’un sistema de detecció de 
fuga)

Aparells que continguin quantitats 
de 50 tones equivalents de CO2 o més

Cada sis mesos (dotze si disposa d’un 
sistema de detecció de fuga)

Aparells que continguin quantitats de 
500 tones equivalents de CO2 o més

Cada tres mesos (sis si disposa d’un 
sistema de detecció de fuga)

Instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió: els certificats 
elèctrics tenen validesa i 
caducitat?

El model actual de certificats 
d’instal·lacions de baixa tensió 
de què disposa la Generalitat 
en el seu portal web Canal 
Empresa no té caducitat una 
vegada registrat mitjançant la 
declaració responsable i fet el 
tràmit d’inscripció al Registre 
d’Instal·lacions Tècniques 
de Seguretat Industrial de 
Catalunya, tal com indica el 
mateix document al final de 
la darrera pàgina: “Aquest 
certificat té una validesa de 6 
mesos a efectes d’inscripció 
de la instal·lació. Una vegada 
inscrita, la seva validesa és 
indefinida mentre no es 
modifiqui la instal·lació.”

Per tant, el document, un cop 
registrat (es disposa de 6 me-
sos per presentar la declaració 
responsable), ha de ser vàlid 
indefinidament mentre no es 
modifiqui la instal·lació.

Instal·lacions frigorífiques: 
quan són obligatoris els 
sistemes de detecció de 
fugues?

Els sistemes de detecció de fu-
gues de refrigerants són obliga-
toris en aparells que continguin 
fluorats d’efecte d’hivernacle en 
quantitats de 500 tones equi-
valents de CO₂ o més, d’acord 
amb l’apartat 4.3 del RD 552/19, i 
s’han de controlar almenys cada 
dotze mesos per garantir-ne el 
funcionament adequat.
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Autoconsum individual i col·lectiu

Energia renovable

Optimització de contractes

Modificacions contractuals

Assessorament energètic personalitzat 
per domèstics i empreses

Altes de nous subministraments

Aconsegueix 
un estalvi a la 
teva factura de 
la llum amb
l'autoconsum 
d'Electra 
Avellana.

electraavellana.com
C. del Terri, 29 17844 Cornellà del Terri
Tel. 972 59 46 91 (Atenció al públic)
comercial@electraavellana.com

T'oferim serveis que s'adapten 
a les teves necessitats
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Helena Hernández Jacas 
Departament tècnic 
GREMI D’INSTAL·LADORS

En un bloc de pisos 
amb centralització de 
comptadors, puc connectar 
una línia al comptador d’un 
pis que vol posar recàrrega 
elèctrica a la seva plaça 
d’aparcament?

Segons l’esquema 2 de la 
instrucció ITC-BT 52 del 
Reial decret 842/2002 es pot 
connectar la línia del punt 
de recàrrega als borns de la 
sortida del comptador, tal com 
s’indica a la figura. Cal fer un 
certificat (CIE) nou i presentar la 
declaració responsable.
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El vapor: 
producte 
a generar
A la majoria d’empreses del 
sector carni i de l’alimentació 
existeixen múltiples 
equipaments que necessiten 
aportació de calor com ara 
autoclaus, marmites, basses 
d’escaldament, producció 
d’aigua calenta sanitària 
per neteja a pressió, etc. El 
vapor és un fluid molt útil per 
aportar aquesta calor, ja que 
no requereix equipaments 
per distribuir el fluid (com 
per exemple bombes d’aigua 
calenta), i en comparació amb 
l’aigua calenta de calefacció, 
necessita  conduccions de  
diàmetre molt inferior.

Els combustibles utilitzats per 
al funcionament de la caldera o 
el generador de vapor han estat 
des de combustibles d’origen 
fòssil (gas, gasoil, fuel) fins a 
altres d’origen natural o llenyós, 
com la biomassa. 

Antigament, la tecnologia (de fa 
més de 40 anys) només perme-
tia aconseguir un rendiment del 
40-50%,  la qual cosa també re-
queria equips de grans dimen-
sions per produir relativament 
poc vapor, grans reserves 
de biomassa per tenir una 
autonomia acceptable, etc.  

A diferència dels equips 
antics esmentats, aquest 
generador té un rendi-
ment del 92%.

Tenint en compte que 
el poder calorífic d’una 
estella de qualitat mitja-
na és de 4,1 kW/kg, implica 
un consum a màxima produc-

»

ció instantània de 601 kg/h de 
biomassa. 

La producció de cendres és 
d’un 1% respecte als kilograms 
cremats (recordem que aquest 
percentatge serà vàlid amb una 
estella de bona qualitat).
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Com és actualment el nou 
disseny per al generador de 
vapor amb combustible de 
biomassa?

Es tracta d’un generador de va-
por BA 300 B, dissenyat i fabricat 
per BIGAS ALSINA, amb una 
capacitat de producció de 3.000 
kg vapor/h, amb una pressió de 
disseny 10 bar (pressió de servei a 
l’aplicació instal·lada: 6 bar = 6 kg 
x cm2 aprox.), amb una potència 
tèrmica útil de 2.268 kW. 

Quines parts componen 
aquest equip?

Quant a la construcció, es tracta 
d’un generador pirotubular ho-
ritzontal de tres passos de fums, 
que podríem subdividir en tres 
parts fonamentals: per una ban-
da, a la part inferior hi ha la gra-
ella mòbil; d’altra banda, al mig 
hi trobem el cos, que anomenem 
fogar, i, finalment, a la part supe-
rior hi ha la caldera de vapor, on 
es disposa el feix tubular de fums 
i l’aigua a vaporitzar. 

Quines característiques té 
el combustible de biomassa 
que consumeix l’equip?

Aquesta caldera de vapor s’ali-
menta de biomassa i biomassa 
forestal, i pot admetre una mida 
d’estella G-30, G-50. 

Tal com s’ha comentat, el poder 
calorífic d’aquest tipus de bio-
massa és de 3.500 Kcal/kg (4,1 
kW/kg), un valor que tanmateix 
depèn de la humitat (l’indicat 
correspon amb una humitat del 
30%). 

Cal destacar que, a diferència de 
la gran majoria de calderes de 
biomassa que admeten humitats 
del 20% al 30%, el generador BA-
300 B de BIGAS ALSINA pot ad-
metre fins a un 50% d’humitat. 
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Com alimentem 
la caldera?

En aquest cas, pot ser de dues 
maneres: De forma tradicional, 
disposant d’una tremuja de 
recepció, a la qual els camions 
contenidors o tràilers aboquen 
la biomassa, dins la sitja princi-
pal, o bé com podem observar 
a la foto, a través de transport 
pneumàtic per l’alimentació de 
la sitja. A continuació es carre-
ga una sitja més petita a través 
d’un elevador de catúfols, i des 
d’aquí s’alimenta el generador, 
a través d’uns visos sens fi. 

Un cop dins la caldera, la 
graella mòbil s’encarrega de 
distribuir homogèniament la 
biomassa per l’interior del fo-
gar a mesura que va entrant 
en combustió, de manera que 
s’evita que quedin zones amb 
biomassa acumulada sense 
cremar. 

Enric Bigas
CEO BIGAS ALSINA, SA 
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Digitalitzar les empreses 
sense prendre mal
Moltes empreses comencen a 
implantar processos de digitalit-
zació impulsades per la inèrcia 
del mercat o per la pressió de 
competidors que ja els han iniciat 
abans. És evident que aquests 
processos representen la intro-
ducció de més treball a distància 
i canvis de programes de gestió 
(p. ex. ERP, CRM, BI, BMP), però el 
que requereixen sobretot és un 
propòsit a assolir, una base de 
planificació sense la qual la trans-
formació digital esdevé buida. Per 
contra, sí que val la pena adoptar 
una digitalització ben feta.

Les organitzacions han hagut 
d’augmentar les seves capacitats 
digitals en un temps rècord i els 
projectes de transformació digi-
tal planificats per a d’aquí a uns 
quants anys s’han hagut d’im-
plementar en poques setmanes. 
Quin és el problema potencial 
d’això? Doncs que si a l’interior 
de l’organització regnava el caos, 
l’únic que s’ha fet és digitalitzar 
aquest caos. 

Una digitalització ben feta apor-
ta grans beneficis: incrementa 
les vendes un 5-15%, disminueix 
costos un 10-20% i, el més impor-
tant, incrementa la participació 
del personal un 20-30%. També 
descobrim que l’experiència del 
client millora de mitjana en un 
30-50% dels casos, així com la 
probabilitat de fidelitzar-lo i que 
compri més productes o serveis. 

Per departaments, Operacions 
pot conèixer en tot moment la 
càrrega de treball dels opera-
ris, la capacitat de producció i 
la quantitat i ubicació de pro-
ductes als magatzems, a més 
d’optimitzar de forma dinàmica 

» la ruta d’empleats i robots o de 
cotxes i camions (amb conduc-
tor o sense), o de preveure el 
manteniment de la maquinària 
i les instal·lacions. Màrqueting 
i Vendes pot seguir en temps 
real les preferències dels clients i 
consumidors i fer prediccions, o 
saber, també en temps real, els 
resultats de l’activitat comercial.

Recursos Humans pot conèixer 
el grau de satisfacció dels em-
pleats, identificar  futurs líders i 
evitar la fuga de talent, o efectu-
ar fàcilment una anàlisi del clima 
laboral en temps real. Finances 
pot fer prediccions d’ingressos 
i despeses en temps real, o de 
preus d’un actiu, prediccions 
de cobraments i pagaments, o 
classificar el nivell de crèdit per 
clients.

En el camp de l’Estratègia, el di-
rector o directora general/gerent 
té eines de business intelligence 
que li permeten conduir l’em-
presa en moments tan compli-
cats com els viscuts recentment, 
com si tingués un GPS d’última 
generació. D’aquesta manera, 
podrà raonar i justificar les de-
cisions de forma sòlida i convin-
cent, amb arguments que van 
més enllà de la simple intuïció.

Malgrat aquests indubtables be-
neficis, avui les empreses encara 
són lentes a l’hora d’introduir 
eines digitals que millorin l’ex-
periència tant dels clients com 
dels empleats, les direccions i els 
propietaris. Això és degut al fet 
que els cal superar reptes interns 
derivats de la mateixa cultura 
corporativa, la natural resistèn-
cia al canvi o la manca d’habili-
tats dels líders per aconseguir 

combinar la presa de decisions 
basada en la intuïció amb una 
que estigui sustentada en dades 
i evidències. 

Conclusions

La digitalització empresari-
al i industrial és un procés 
inevitable per a tota em-
presa que vulgui tenir èxit 
en el món actual. Són pro-
cessos llargs  que van més 
enllà de la implementació 
d’una determinada tecno-
logia o sistema informàtic: 
s’ha de tenir en compte 
que al darrere hi ha perso-
nes que ho gestionaran, i 
el procés d’implementació 
ha de ser coherent amb la 
natura i la maduresa de la 
cultura corporativa.

Josep Mouriño Estébanez
Enginyer industrial, PhD, 

MSc, EMBA i PDG IESE
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Tots els detalls de la nova 
factura elèctrica que ha 
entrat en vigor

La nova factura elèctrica que 
entrarà en vigor el pròxim 1 de 
juny vol servir per fomentar 
l’estalvi i l’eficiència energètics, 
l’autoconsum i el desplegament 
del vehicle elèctric. 

El canvi afectarà fonamental-
ment els consumidors domèstics, 
aquells actualment acollits al Preu 
Voluntari pel Petit Consumidor 
(PVPC), i implicarà especialment 
una nova estructura tarifària de 
peatges i càrrecs, que estableix 
tres períodes de facturació dife-
renciats per a tots els consumidors 
domèstics: punta, pla i vall. 

Aquesta nova estructura tarifària, 
que s’aplica a tots els consumidors 
de menys de 15 kW, suposa que el 
període punta, en el qual  el cost 
dels peatges i càrrecs serà més alt, 
estarà comprès entre les 10 i les 14 
h i les 18 i les 22 h; el tram pla, amb 
un cost intermedi, es situarà entre 
les 8 i les 10 h, les 14 i les 18 h i les 
22 i les 24 h; i la tarifa vall, la més 
barata de totes tres, s’ubicarà entre 
les dotze de la nit i les 8 del matí, i 
s’aplicarà durant tot el cap de set-
mana i festius.

» D’aquesta manera es pretén in-
centivar el consum elèctric aque-
lles hores en les quals les xarxes 
de transport i distribució es troben 
menys saturades i reduir la neces-
sitat de noves inversions en infra-
estructures. Segons argumenta 
el Govern, això també implica un 
estalvi per al consumidor final, 
que és qui finalment paga aquests 
tipus d’inversions a través de la 
factura.

Possibilitat de contractar 
dues potències diferents

Una altra novetat a destacar és que 
els consumidors domèstics podran 
contractar dues potències dife-
rents: una per als períodes punta i 
pla i una altra per al període vall.

Es tracta d’una mesura que afavo-
reix que els consumidors amb més 
necessitats de potència en perío-
des vall, com els usuaris de vehicle 
elèctric que desitgin carregar el 
seu cotxe o moto durant la nit a 
casa seva, puguin  beneficiar-se de 
contractar una potència superior 
pel període vall i mantenir la seva 
potència habitual en els trams 

punta i pla. D’aquesta manera evi-
taran pagar el sobrecost d’aquesta 
potència extra durant totes les 
hores del dia. Si el consumidor no 
sol·licita aquest canvi, se li aplicarà, 
de manera automàtica, la potència 
contractada en els dos períodes.

Peatges de transport i 
distribució i càrrecs del 
sistema elèctric

Al seu torn, els peatges d’accés al 
sector elèctric passen a ser subs-
tituïts per dos nous conceptes: els 
peatges de transport i distribució, 
que fixa la CNMC i que cobreixen 
els costos de l’ús de les xarxes de 
transport i distribució de l’energia 
elèctrica, i els càrrecs del sistema 
elèctric, establerts pel Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic. La recaptació 
corresponent es destina a finançar 
costos del sistema, com el règim 
retributiu especial de les energies 
renovables i la cogeneració i gene-
ració amb residus (RECORE), així 
com la cobertura del dèficit d’anys 
anteriors o la compensació del 50% 
del sobrecost de la generació en 
els territoris peninsulars.
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Nou format de factura

A més, el canvi també implica l’en-
trada en vigor d’un nou format de 
factura que reduirà l’extensió del 
rebut i incorporarà novetats com 
informació sobre les potències 
màximes que s’han demanat a ca-
dascun dels períodes horaris o un 
codi QR per accedir al comparador 
d’ofertes d’energia de la CNMC. 
Això no obstant, no sembla pre-
visible que el rebut simplifiqui la 
seva complexitat, ja que l’existèn-
cia de tres trams horaris suposarà 
segurament que sigui encara més 
complicat del que resulta ja actual-
ment per al consumidor domèstic. 

Foment de l’estalvi i 
autoconsum

La combinació dels nous peatges 
i càrrecs permetrà que la factura 
elèctrica tingui un major compo-
nent variable. Això farà que el seu 
cost depengui en major mesura 
de l’energia consumida,  la qual 
cosa fomenta l’eficiència energè-
tica en permetre que les mesures 
d’estalvi tinguin un major impacte 
en el rebut de l’usuari. Es promou 
així l’autoconsum, que redueix la 
demanda d’energia procedent de 
la xarxa, o el desplegament d’infra-
estructures de recàrrega ràpida de 
vehicles elèctrics.

Tanmateix, el nou model mantin-
drà fixa una part dels càrrecs per 
aconseguir un equilibri amb altres 
prioritats de política energètica. 
D’aquesta manera es manté l’in-
centiu per a l’electrificació d’usos 
finals d’energia, la qual cosa fo-
menta, per exemple, l’ús de bom-
bes de calor, que podrien resultar 
més econòmiques i “netes” que 
altres opcions basades en combus-
tibles fòssils, o la recàrrega domès-
tica de vehicles elèctrics.

Modificació de 
tarifes, en potències superiors a 15 kw

A banda de les modificacions de les tarifes de consumidors 
domèstics, també hi ha canvis en les tarifes de potència 
superior a 15 kW. A continuació es mostra una taula resum 
amb les modificacions de les diferents franges tarifàries.

Estructura de peatges d’accés, abans 1/06/2021

Nivell de tensió (NT) Peatge 
d’accés 

Potencia 
controlada (P)

Discriminació 
horaria

Potencia Energía

Baixa 
tensió 
(NT0)

NT ≤ 1 kV

2.0 A P ≤ 10 kW 1 1, 2 o 3 

2.1 A 10 kW < P ≤ 15 
kW 1 1, 2 o 3

3.0 A P ≤ 10 kW 3 3

Mitja 
tensió 
(NT1)

1 kV ≤ NT < 30 kV
3.1 A P ≤ 450 kW 3 3

6.1 A P > 450 kW 6 6

Alta 
tensió

NT2: 30 kV ≤ NT < 72,5 
kV

3.1 A P ≤ 450 kW 3 3

6.2 P > 450 kW 6 6

NT3: 72,5 kV ≤ NT < 
145 kV 6.3 n.a. 6 6

NT4: NT ≥ 145 kV 6.4 n.a. 6 6

Connexions internacionals 
(C.I.) 6.5 6 6

Estructura de peatges de T&D de la Circular (Vigent)

Nivell de tensió (NT) Peatge 
de T&D 

Potencia 
controlada (P)

Discriminació 
horaria

Potencia Energía

Baixa 
tensió 
(NT0)

NT ≤ 1 kV
2.0 TD P ≤ 15 kW 1 3 

3.0 TD P > 15 kW 6 6

Mitja 
tensió 
(NT1)

1 kV < NT < 30 kV 6.1 TD n.a. 6 6

Alta 
tensió

NT2: 30 kV ≤ NT < 72,5 
kV 6.2 TD n.a. 6 6

NT3: 72,5 kV ≤ NT < 
145 kV 6.3 TD n.a. 6 6

NT4: NT ≥ 145 kV 6.4 TD n.a. 6 6

Connexions internacionals 
(C.I.) 6.4 TD 6 6

Helena Hernández Jacas 
Departament tècnic 
GREMI D’INSTAL·LADORS
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1º, Compra un equipo de aire
acondicionado, termo o calentador.
2º, Adquiere una caldera y llévate 
los 50 euros.
En primer lugar, deberás subir la factura de 
compra de un equipo de aire acondicionado, 
termo o calentador y, cuando después adquieras 
una caldera y subas su factura, te ingresamos 
50 euros en tu tarjeta Visa del Club BAXI Fidelity.

Promoción válida del 15/06/21 al 15/9/21 (se admiten facturas 
de compra hasta el 15/10/21)

www.baxifidelity.es

Estás a solo 2 pasos
¡de ganar 50 euros!

Condiciones de la promoción Promoción válida para facturas de compra en distribuidores BAXI del 15 junio 2021 al 15 de Septiembre de 2021, se admitirán facturas hasta el 15 de 
Octubre de 2021. Promoción compatible con la tabla de puntos y dirigida exclusivamente a profesionales instaladores. Válidos para todos los modelos de Calentadores, Termos 
eléctricos y Aires acondicionados. Calderas en promoción: Platinum iPlus, Platinum Plus, Platinum Alux, Platinum Compact ECO y Neodens Plus ECO.

MODELOS PROMOCIONADOS:
Aires Acondicionados
QUILAK Mono 35
ANORI Mono R32 
ANORI Multi 
NANUK Mono R32
 

        

Calentadores
Serie I ECO 11 litros
Serie I ECO 14 litros
Serie FI ECO 11 litros
Serie FI ECO 14 litross

Calderas
PLATINUM iPlus
PLATINUM Plus
PLATINUM Compact ECO
PLATINUM Alux
NEODENS Plus ECO

Termos
V250, V280, H580,H510,
V530,550,V580,V510,V515,V520
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Adaptació, 
actualització, 
aprenentatge 
i reciclatge
Formació impartida per mantenir 
i assolir els reptes de la professió 
amb garanties, en format 
presencial i virtual.

Cursos oficials

Curs Oficial de Prevenció de la 
Legionel·losi
Programa dirigit a prevenir l’aparició o 
reducció de nous casos de legionel·losi i 
proporcionar als alumnes els coneixements 
teòrics i pràctics per aplicar en les instal·lacions 
els criteris assenyalats en el Reial Decret 
865/2003, que estableix les condicions 
higienicosanitàries per a la prevenció i el 
control de la legionel·losi, el Decret 352/2004, el 
RD 1027/2007 (RITE), el RD 238/2013 (modifica 
articles RITE) i altres derivats d’ells.

1a
edició

1a
edició

Actualització del Curs Oficial de 
Prevenció de la Legionel·losi
Formació dirigida als professionals que 
han fet el Curs Oficial de Prevenció de la 
Legionel·losi (25 hores) i compleixin el termini 
establert de cinc anys per renovar-ho (primera 
actualització); els que fa 5 anys que van fer la 
primera actualització (segona actualització) 
i els que fa 5 anys que van fer la segona 
actualització (tercera actualització).
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PF1 Curs complementari sobre 
manipulació d’equips amb 
sistemes frigorífics de qualsevol 
càrrega de refrigerants fluorats, 
dirigit a posseïdors del carnet ITE 
Per obtenir el Certificat acreditatiu de la 
competència per a la manipulació d’equips 
amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega 
de refrigerants fluorats, d’acord amb els 
requisits i condicions establertes en el RD 
115/2017. 

Cursos complementaris en 
tecnologies alternatives
Formació impartida per a l’obtenció del 
certificat conforme s’ha realitzat i superat 
favorablement la formació complementària en 
tecnologies alternatives per a professionals ja 
certificats en gasos fluorats, d’acord amb els 
requisits i obligacions establertes en el RD 115/2017.

Total cursos impartits
27 edicions
395 alumnes

De refrigerants fluorats de qualsevol càrrega
21 edicions
19 presencials
2 virtuals

De refrigerants fluorats de càrrega inferior a 3 Kg
6 edicions
5 presencials
1 virtual
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La formació pràctica

Electricitat bàsica
 Coneixements bàsics d’electricitat i simbologia.
 Instal·lació del quadre general de protecció.
 Tipus d’esquemes.
 Realització d’esquemes i circuits.

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

Instal·lador – Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en 
els Edificis (ITE)
Inclou el Certificat Personal per a la manipulació d’equips amb sistemes 
frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3kg de GF.
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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.

Iniciació a la refrigeració

 Conceptes bàsics.
 Muntatge d’una instal·lació amb compressor 

hermètic i semi hermètic.
 Avaries més habituals.
 Pràctica.

L’aprenentatge continuat

Xarxes informàtiques
 Xarxes cablejades ETHERNET
 Xarxes Wifi
 Dispositius IP
 Xarxes TCP/IP

1a
edició
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www.salvadorescoda.com

Dues 
edicions

www.iberdrola.es

Jornades 
tècniques 
Impartides 
per empreses 
col·laboradores 
del Gremi
Gratuïtes per a vosaltres, els nostres agremiats, 
en format presencial i virtual.

Jornada de mobilitat
elèctrica Iberdrola:
noves oportunitats de negoci
Objectius assolits: donar a conèixer tot el ventall 
de solucions tècniques d’Iberdrola i les respectives 
oportunitats de negoci associades al camp de l’Smart 
Mobility.

Construcció de conductes de 
climatització
Objectius assolits: conèixer les propietats dels 
panell de llana mineral URSA AIR a través de la seva 
descripció tècnica i la demostració pràctica de la 
construcció de conductes i la seva manipulació 
(conductes rectes, colzes de 90 i bifurcació).



L’INSTAL·LADOR 23
FORMACIÓ

També us podeu informar 
del calendari de formació 

en el codi QR 

Recorda...
Organitzem cursos de 
formació a demanda dels 
agremiats i de manera 
personalitzada.

Contacta’ns!
La formació és clau per al 
desenvolupament professional i la 
competitivitat.

Uneix-te
al nostre 
TELEGRAM!
i rebràs els avisos
de tots cursos.

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

www.jung.de/es/

Presentació del sistema LB 
Management/e-Net – Sistemes 
control il·luminació i persianes
Objectius assolits: conèixer el material dels sistemes 
de control de JUNG, amb contingut teòric de totes les 
seves possibilitats.
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Modificació del reglament 
d’instal·lacions tèrmiques
en edificis (fase 1)
El Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en edificis (RITE) 
ha estat modificat i publicat 
al BOE en una primera fase 
el dia 24 de març de 2021 
(Reial decret 178/2021). 
La seva entrada en vigor 
és el dia 1 de juliol del 2021. 
El RITE obligarà a justificar 
la instal·lació de sistemes 
tèrmics convencionals 
en lloc d’altres de més 
eficients.

La nova norma obliga que els 
edif icis amb grans consums 
facin el primer pas per conver-
tir-se en edif icis intel·ligents 
que contribueixin a la reducció 
d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. 

Aquesta modif icació es dona 
per diversos motius, entre els 
quals la necessitat de transpo-
sar dues directives europees:

• Directiva UE 2018/844 
i directives 2018/2001 i 
2018/2002 relatives a l’ef ici-
ència energètica. Presenta 
modif icacions sobre el text 
anterior al qual fa referèn-
cia, sobretot amb l’objectiu 
de contribuir a implantar 
les mesures d’eficiència 
energètica incloses al Pla 
Nacional Integrat d’Ener-
gia i Clima i les d’estalvi 
d’energia d’acord amb 
el Programa Nacional de 
Control de la Contaminació 
Atmosfèrica.

» A banda de l’anterior, el nou 
text del RITE s’adapta a:

• Diversos reglaments d’eco-
disseny que han estat 
aprovats durant els últims 
anys, i que desenvolupen 
mesures d’execució deri-
vades de la directiva marc 
d’Ecodisseny.

• Diferents reglaments dele-
gats, relatius a l’etiquetat-
ge  energètic. 

Impuls de les instal·lacions 
eficients i edificis intel·ligents 
(disposicions generals i 
Instrucció tècnica IT 1)

L’actualització del RITE obliga 
a justificar la instal·lació de sis-
temes tèrmics convencionals  
en lloc d’altres sistemes més 
eficients i sostenibles en edifi-
cacions, com la bomba de calor 
geotèrmica  amb terra radiant 
o la hibridació d’energia solar 
tèrmica amb caldera de gas na-

tural. Aquesta justificació haurà 
d’anar acompanyada d’una com-
parativa entre el sistema de pro-
ducció d’energia escollit i altres 
d’alternatius, tenint en compte 
aquells sistemes que siguin via-
bles des del punt de vista tècnic, 
ambiental i econòmic.

La reforma de la normativa 
impulsa la incorporació de 
renovables en els edificis. En 
tots aquells edificis subjectes 
a reforma, el tècnic competent 
haurà de proposar instal·lacions 
alternatives d’alta eficiència i 
plantejar una substitució d’apa-
rells amb combustibles fòssils 
per altres de renovables. A més 
a més, caldrà que s’avaluï l’efi-
ciència energètica de totes les 
instal·lacions tècniques dels 
edificis quan s’hagin  d’instal·lar, 
substituir o millorar.

Així mateix, tots els edificis de 
més de 1.000 metres quadrats 
destinats a usos administratius, 
comercials, etc. hauran de donar 
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publicitat als clients o usuaris 
sobre el consum d’energia en 
aquests edificis durant els úl-
tims anys i indicar-ne l’origen.  
D’aquesta manera, l‘actualitza-
ció del RITE millora la informació 
disponible perquè  els usuaris 
i propietaris puguin optar per 
solucions més eficients. 

La nova norma també introdu-
eix la digitalització als edificis 
no residencials amb grans 
consums, és a dir, amb una po-
tència útil nominal de climatit-
zació superior a 290 kW (hotels, 
centres comercials, etc.) i obliga 
que aquestes construccions 
facin el primer pas per conver-
tir-se en edificis intel·ligents 
(smart buildings) que contribu-
eixin a la disminució del consum 
i de l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle.

Operacions de 
manteniment (IT 3)

Es modifica la relació d’instal·la-
cions tèrmiques que haurà de 
passar revisió periòdica per una 

empresa instal·ladora, tal com es 
mostra en la taula següent.

Operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat

Equips i potències útils nominals (Pn)
Usos

Habitatges Restants usos 

Calefactor d’aigua calenta sanitària a gas 
Pn ≤ 24,4 kW 5 anys 2 anys

Calefactor d’aigua calenta sanitària a gas 
24,4 kW < Pn ≤ 70 kW 2 anys Anual

Calderes murals a gas Pn ≤ 70 kW 2 anys Anual

Resta instal·lacions calefacció Pn ≥ 70 kW Anual Anual

Aire condicionat Pn ≤ 12 kW 4 anys 2 anys

Aire condicionat 12 kW < Pn ≤ 70 kW 2 anys Anual

Bomba de calor per aigua calenta 
sanitària Pn ≤ 12 kW 4 anys 2 anys

Bomba de calor per aigua calenta 
sanitària 12 kW < Pn ≤ 70 kW 2 anys Anual

Instal·lacions de potència superior a 70 kW Mensual Mensual

Instal·lacions solars tèrmiques Pn ≤ 14 kW Anual Anual

Instal·lacions solars tèrmiques Pn > 14 kW Semestral Semestral
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Inspeccions periòdiques 
d’instal·lacions tèrmiques en 
edif icis (IT 4)

També es modif ica el règim 
d’inspeccions d’instal·lacions 
tèrmiques en edif icis. D’aques-
ta manera, només caldrà ins-
peccionar periòdicament els 
sistemes de calefacció i les 
instal·lacions combinades de 

calefacció, ventilació i aigua 
calenta sanitària amb una po-
tència útil nominal major de 
70 kW. Aquestes inspeccions 
s’aplicaran també als sistemes 
d’aire condicionat i les instal-
lacions combinades d’aire con-

dicionat i ventilació. A conti-
nuació es mostra la taula amb 
les periodicitats i potències 
corresponents.

Canvis en la mesura de 
l’aigua calenta en xarxes 
urbanes

L’actualització del RITE recull 
també obligacions relatives als 
comptadors d’aigua calenta 
per a xarxes urbanes, al repar-
timent dels costos d’aigua ca-
lenta i a la informació sobre la 
facturació d’aquests consums. 

En aquest sentit, els compta-
dors d’aigua calenta sanitària 
d’ús comú compartit en ins-
tal·lacions posteriors a aquesta 
modif icació hauran de disposar 
d’un servei de lectura remota 
que permeti la liquidació indivi-
dual dels costos basant-se en el 
consum.

L’empresa encarregada del 
servei de mesura, repartiment i 
comptabilització haurà d’acla-
rir, prèviament a la f irma del 
contracte, si les tecnologies 
utilitzades pels serveis de lec-
tura de consum permeten la 
possibilitat d’un canvi en el 
proveïdor d’aquest servei sense 
necessitat d’incórrer en gestos 
addicionals.

La distribució dels costos lligats 
a la informació sobre el consum 

individual es portarà a terme 
sense f ins lucratius. L’atribució 
d’aquesta tasca a un tercer po-
drà repercutir sobre els usuaris 
f inals sempre que s’ajustin als 
estàndards del mercat.

Inspeccions periòdiques d’eficiència energètica - Instal·lacions tèrmiques en els edificis

Tipus d’instal·lacions tèrmiques Potència útil nominal Periodicitat (anys) Observacions

Sistemes de calefacció, 
instal·lacions combinades de 
calefacció, ventilació i ACS

P > 70 kW 4
Sistemes d’aire condicionat i les 
instal·lacions combinades d’aire 
condicionat i ventilació 

Instal·lacions completes de més 
de 15 anys d’antiguitat des de 
l’emissió dels primer certificat de 
la instal·lació

P > 70 kW 15

La primera inspecció de 
la instal·lació tèrmic com-
pleta es farà coincidir amb 
la primera inspecció del 
generador de calor o fred, 
una vegada que la instal-
lació hagi superat els 15 
anys d’antiguitat

Helena Hernández Jacas 
Departament tècnic 

GREMI D’INSTAL·LADORS



Veuràs l’energia d’una altra manera

S’ha derogat
l’impost al sol

Eliminació del segon
comptador, abaratint costos

L’ autoconsum
compartit ja és possible

Gas Eficiència Mobilitat AutoconsumElectricitat
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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

La revista 
L’Instal·lador, més 
de quaranta anys 
creixent amb
el sector

panyies d’electricitat, aigua i gas, 
cambres de comerç i federacions 
regionals i nacionals del sector.

Els temes que recollia el primer 
número incloïen les taules sa-
larials, les mesures urgents de 
reforma fiscal i les actuacions i 
contactes realitzats amb la De-
legació d’Indústria i les compa-
nyies d’electricitat. En aquests 
inicis el butlletí s’editava en cas-
tellà, a una sola tinta i amb un 
format molt auster sense cap 
element gràfic que agilitzés la 
seva lectura.

A partir del número 17, el butlle-
tí va començar a incrementar 
puntualment la seva paginació, 
fins arribar a les 16 pàgines. Més 
endavant, a partir del número 
26, s’hi van introduir els primers 
elements gràfics amb la incorpo-
ració d’una capçalera amb petits 
grafismes, i es va començar a 
combinar el català i el castellà 
en la redacció dels continguts. 
També s’hi van  introduir canvis 
graduals, principalment a la cap-
çalera, que es modifica en dues 
ocasions abans del número 79.

És a partir d’aquest 
número que la revista 

L’Instal·lador va experi-
mentar un nou canvi 

d’imatge amb el redisseny 
de la capçalera i un petit 

canvi d’estil dels interiors. 
Aquest disseny gràfic es 

va mantenir fins al número 
94, en el qual es va renovar 

la imatge de nou. Aquest cop, 
però, el canvi va ser total. No 

només es va redissenyar la 
capçalera sinó que també es va 
modernitzar tot l’interior amb 
la incorporació del color a tota 
la publicació, la utilització de 
diferents tipografies i un tracta-
ment gràfic molt més modern.

Els darrers canvis importants es 
van fer a partir del número 141. Es 
va reduir la mida de la revista una 
mica més d’un centímetre d’alt i 
dos d’ample, cosa que va trencar 
amb l’estàndard A4. Això la va fer 
més original i manejable respec-
te a la resta de publicacions del 
sector. També es va canviar el dis-
seny de la capçalera, el de la por-
tada i el de l’interior. Pel que fa als 
continguts, es van ampliar amb 
noves seccions, però amb una 
tendència general a alleugerir els 
articles a través d’un tractament 
més periodístic per facilitar-ne 
la lectura i fer més atractiva la 
revista. Una de les novetats que 
s’hi incorporen és un codi QR que 
permet ampliar en la versió web 
els articles que no caben en la 
versió en paper.

Finalment, a partir del número 
164 s’introdueixen modificaci-
ons en el disseny de la portada 
i dels interiors, amb l’objectiu 
de fer més visible l’activitat 
del Gremi i dels agremiats, així 
com de fer ressaltar els articles 
tècnics que aprofundeixen en 
novetats del sector.

D’ençà que el desembre de 
1977 va publicar el seu primer 
número, la revista L’Instal·lador 
ha passat per diverses etapes, 
sempre amb la intenció d’es-
devenir una eina de comunica-
ció preeminent entre el Gremi 
i els seus afiliats, així com amb 
el sector de la instal·lació en 
general.

Els primers números consistien 
en un recull de circulars informa-
tives, molt més senzilles que la 
revista actual, que van convertir 
el Gremi en la primera associació 
catalana de l’àmbit de la instal·la-
ció amb una publicació pròpia. 
L’edició va ser possible gràcies a 
la col·laboració de l’empresa Soler 
i Palau de Ripoll, que fins l’any 
1982 va assumir-ne el cost de 
manera exclusiva. 

Tenien un caràcter bimensual, 
s’editaven en un format DIN-A3 
a doble cara i es feien arribar a 
tots els associats, organismes 
oficials, associacions empresari-
als, col·legis professionals, com-
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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:

FACTURA / ELÈCTRICA / ESTALVI / ENERGÈTIC / EFICIÈNCIA / 
AUTOCONSUM / CONSUMIDORS / ESTRUCTURA

El pouater
Un pouater es troba atrapat a la part inferior d’un pou de 30 metres. Cada hora acumula prou energia per fer un salt de 3 metres 
cap amunt del pou. Esgotat, però, després rellisca 2 metres cap avall. Quantes hores tardarà a poder sortir del pou?

Joc de lògica

Busca les 7 diferències

Entreteniments

 Y VN Y N K J Y N K C D A G U L

 P C O N S U M I D O R S M C V

 E A R U T C A F K M R X J T K

 F I N Y N C I K J U Z N I V E

 I J A R U T C U R T S E V B U

 C P C P J W K L Z T H K L B C

 I S I S Q N W Z D H U B A P T

 E J R P X I O Q N K P U T S I

 N A T P V C Y K C C B L S I A

 C X X Z T S H Z L T N M E H N

 I F E T V G N F I H I Q X T R

 A M L T K A U T O C O N S U M

 V Z E N V X V N K K J W M L C

 I C I T E G R E N E T J M A D

 C W K A P C H P E E C K N Q O



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 · C/Cartellà, 8-12 · 17007 Girona
a/e: info@elgremi.cat

CENTRE DE FORMACIÓ
Tel. 972 412 615 · 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

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



3 punts de venda a

El teu proveïdor integral de productes per a instal·lacions

Girona

CALL CENTER

Pol. Plà de Sant Joan
C/ Rovira i Bastons, 12
17230 Palamós

Palamós

Pol. Pla d’Abastaments
C/ Falgàs, 11
17005 Girona

Girona

Pol. Vilatenim
Plaça Europa, 2
17600 Figueres

Figueres


