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GESTIONS ADMINISTRATIVES

• Tramitació d’alta, modificació i baixa del Registre Industrial.

• Tramitació d’alta, modificació i baixa del registres específics.

• Comunicació d’iniciació d’activitats del Departament del Treball.

• Tramitació de la competència professional per actuar com   
 a instal·lador.

• Confecció del certificat personal o d’empresa de gasos fluorats.

• Confecció del certificat de mitjans materials categoria   
 elèctric especialista.

• Confecció del certificat de mitjans materials de productes   
 petrolífers.

• Tramitació de la signatura electrònica.

• Inscripció del REA.

• Tramitació de la Targeta Professional de la Construcció del   
 sector de Metall (TPC).

• Portem els vostres certificats omplerts a les OC.

• Missatgeria gratuïta.

Serveis sense cap càrrec durant un període de prova:

• Lloguer d'espais de treball per hores (taula, ordinador,   
 Internet, impressora, fotocopiadora, escàner, etc.).

• Servei de facturació (generació de factures de vendes, amb   
 resum i llistat d’IVA trimestral a partir dels albarans rebuts).

• Servei administratiu (registre de factures de compres, i   
 resum trimestral per a la declaració de l'IVA).

• Servei de secretaria (recepció de trucades per compte de   
 l’agremiat).

• Servei de confecció de certificats d'instal·lacions. 

• Gestió de documentació necessària per fer peticions online   
 de nous subministraments d’Endesa.

INFORMACIÓ 

• Informació de les novetats reglamentaries.

• Organització de xerrades informatives.

• Descomptes en cursos.

• Revista L’Instal·lador: Publicació trimestral amb  
 informacions referents al sector i a les activitats que   
 desenvolupa el mateix Gremi.

• Web www.elgremi.cat on hi trobarem totes les notícies   
 del sector, agrupades per seccions: noticies, activitats,   
 formació, descàrregues, enllaços, col·laboradors, etc; hi ha   
 apartats restringits només per als agremiats.

• Fòrum tècnic.

• Tauler d’anuncis.

• Borsa de treball.

• Cercador d’instal·ladors a la pàgina web. 

• Circulars i informacions d’interès per a tots els associats.

• Informació i sol·licituds d’assegurances de Responsabilitat civil. 

• Congressos i fires del sector.

EXERCICI PROFESSIONAL 

• Representació i defensar els nostres agremiats davant  
 dels organismes oficials i d’altres institucions.

• Comissions de treball del sector.

• Arbitratge.

• Col·laboracions a diferents organismes de control.

• Convenis amb empreses i entitats; avantatge en la compra  
 de productes i serveis.

• Descomptes en cases comercials.

• Q de Qualitat.

• Negociació amb el conveni del metall a Girona.

DISPONIBILITAT DEL MATERIAL CORRESPONENT
DEL SECTOR: 

• Venda de llibres especialitzats i reglaments. 

• Confecció de segells d’empresa instal·ladora.

• Programa de confecció de certificats elèctrics i enviament  
 telemàtic a les OC.

• Etiquetes adhesives (manteniment ITE, quadre elèctric, ...)

• Descàrregues gratuïtes de butlletins i certificats.

• Distribució gratuïta de la guia vademècum de companyies.

ASSESSORIA TÈCNICA (INTEGRAT EN EL GREMI)

Assessorament els instal·ladors en els problemes tècnics que 
els puguin sorgir. Comunicació directe companyies subminis-
tradores d’energia, organismes oficials i d’altres institucions. 
També aconsella i assessora sobre els procediments adminis-
tratius o d'interpretació de normativa específica:

• Electricitat, alta i Baixa tensió

• Aigua i sanejament

• instal·lacions petrolíferes

• instal·lacions tèrmiques

• Gas

• fred industrial

• Contra - incendis

• Legionel·losi

• Telecomunicacions

• Equips a Pressió

• Energies renovables

> >
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Serveis del Gremi
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Representació i defensar els nostres agremiats davant dels organismes oficials i d’altres institucions.

La difusió d’informació i les novetats del sector.

La preparació per a les noves tecnologies i solucions que apareixen al mercat.

Millorar la seva competitivitat professional a través de formació.

El treball per a la seguretat i les condicions de salut en l’àmbit laboral.

L’assessorament en el marc jurídic, laboral, fiscal, comptable... que afecten el desenvolupament de la professió.

L’establiment d’acords amb empreses i institucions per a la consecució d’objectius comuns.

>

>

>

>

>

>

>

Objectius

El Gremi d’instal·ladors de Girona és una entitat sense ànim
de lucre que es dedica a informar, tramitar, formar i vetllar
pels interessos dels seus agremiats. Actualment tenim més

de 1.000 empreses agremiades repartides per tota
la demarcació de Girona.

“

”
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AULES TEÒRIQUES 

Cada aula està equipada amb 
cadires i taules, canó de projecció, 
pantalla i  pissarra.

TALLERS DE PRÀCTIQUES

Els tallers del Centre de Formació del Gremi estan perfectament equipats amb eines necessàries pel bon aprenentatge dels alumnes 
i desenvolupament de les classes pràctiques.

Disposem de 12 tallers a Girona per realitzar classes pràctiques:  

• Taller de Fontaneria

• Taller de Tractament d'aigües

• Taller de Biomassa

• Taller de Gas / Soldadura

• Tallers de Calefacció i ACS

• Taller de Terra Radiant

• Taller d'Energies Alternatives

• Taller de Climatització

• Tallers d'Electricitat, Domòtica i Telecomunicacions

• Taller de Fred 

>

>

SALA D’ACTES

El Gremi posa a disposició de les seves empreses agremiades, organit-
zacions i institucions i Sala d’Actes. Es tracta d’un modern equipament 
dotat de les últimes novetats tecnològiques i amb el màxim nivell de 
comoditat. Un emplaçament idoni on dur a terme amb èxit reunions 
empresarials, congressos i tota mena d’actes socials.

>

El Gremi té una superfície total de 2.393 m2. D’aquests, se’n 
destinen 2.153 m2 al Centre de Formació i els 240 m2 restants a 
les Oficines del Gremi. 

L’espai dedicat al Centre de Formació s’ha distribuït en 6 aules 
teòriques, 12 tallers, 1 sala d’actes, recepció i despatxos.

També disposem de wifi gratuït, aparcament privat i estem 
molt aprop de la nova sortida d’autopista 6B.

Instal·lacions
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Formació
POSA’T AL DIA

Preus especials i facilitats de pagament pels nostres instal·ladors agremiats.

En el Centre de Formació especialitzat
més important de les comarques gironines

CURSOS PER OBTENIR CARNET 
• Instal·lador-mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 

CURSOS PER OBTENIR LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL
PER ACTUAR COM A
• Instal·lador de gas
• Instal·lador d’instal·lacions petrolíferes
• Operador industrial de calderes
• Professional frigorista habilitat
• Instal·lador elèctric

CURSOS PER OBTENIR EL CERTIFICAT PERSONAL
ACREDITATIU DE LA COMPETÈNCIA PER A LA
MANIPULACIÓ D’EQUIPS AMB SISTEMES FRIGORÍFICS 

CURSOS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

CURSOS OFICIALS
• Prevenció de la legionel·losi
• Actualització del curs oficial de prevenció de la legionel·losi
• Agent de posada en marxa, manteniment i reparació
 d’aparells de gas

CURSOS PRÀCTICS
• Cremadors de gasoil i gas
• Bàsic de refrigeració
• Curs instal·lació i reparació d’aire condicionat domèstic
• Automatismes industrials
• Mesures elèctriques

CURSOS DE RECICLATGE
• Tècnic d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
• Il·luminació i luminotècnia
• Automatització programable
• Xarxes informàtiques

CURSOS DE GESTIÓ
• Curs impagats: una realitat avui
• Elaboració de pressupostos
• Direcció i conducció d’equips de treball
• Comptabilitat

>

>

>

>

>

>

>

>

Més de 2.000 m2 per formar els instal·ladors

6 aules teòriques

12 tallers de pràctiques

Sala d’actes dotada amb les últimes tecnologies

16.875 alumnes formats

1.053 accions formatives realitzades

Formació a mida

Formació per les empreses, programem els cursos 
que els teus treballadors necessiten

Formació a altres poblacions

Formació on-line

Formació bonificada

Formació amb altres entitats

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Homologat i acreditat en qualitat

Formació, la clau del futur
de l’instal·lador



06

Prevenció de
riscos laborals

Els principals serveis que ofereix l'empresa són els necessaris per 
complir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Es porten a terme activitats com avaluacions de riscos, planificacions de 
mesures correctores, manuals d'autoprotecció, planificacions de l'activitat 
preventiva, plans de formació bàsica (teòrica i pràctica), ajuda en investigació 
d'accidents, resum estadístic d'accidentalitat, enquestes específiques de 
salut a cada treballador...

Les solucions que planteja l'empresa es basen a dissenyar, aplicar i coordinar 
plans i programes d'actuació preventiva; avaluar els factors de risc que poden 
afectar la seguretat i la salut dels treballadors; determinar les prioritats en 
l'adopció de les mesures preventives adequades i vetllar per la seva eficàcia; 
informar i formar els treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals 
en general i segons el lloc de treball que ocupen dins l'empresa; vigilar la salut 
dels treballadors en relació als riscos derivats del treball.

>

Servei d’assessoria ofert per Prevenció Laboral Gremi, SL
Assessor del Gremi: Miquel Angel García Ros · a/e: prevencio@elgremi.cat · Tel. 972 413 191

Financera

Serveis gratuïts als instal·ladors en Assessorament financer/bancari:

Consultes relacionades amb els productes bancaris. / Resoldre dubtes, recomanar produc-
tes, orientació de condicions, etc. / Anàlisi d’idoneïtat i conveniència dels productes contrac-
tats i alternatives en funció de les necessitats de cada client.

Serveis de pagament en Negociació de condicions: l’assessor es desplaça o es posa en contacte 
amb el banc o caixa per millorar els tipus d’interès o per rebaixar-li o treure-li les comissions.

En Gestió de finançament: l’assessor prepara l’expedient de línies de crèdit o descomptes i 
es desplaça el banc o caixa per renovar o aconseguir noves línies.

>

Servei d’assessoria ofert pel Centre de Negocis 
Assessor del Gremi: Josep Ferreiro · a/e: a.financera@elgremi.cat · Tel. 972 413 178

Assessories

Laboral

Serveis d'informació sobre temes laborals, encarats als instal·ladors que disposen de 
negoci propi.

Laborex Assessors Laborals SL ofereix serveis de contractació, confecció de nòmines, gestió 
d'acomiadaments o d'incapacitats temporals, canvis de jornada laboral, baixes per materni-
tat, gestió de temes d'IRPF, d'altes i baixes a la Seguretat Social...

També, en la vessant més jurídica, elabora informes personalitzats de jubilació, d'invalidesa, 
processos sancionadors, expedients de regulació, expedients d'estrangeria...

L'agremiat pot fer consultes gratuïtes sobre qualsevol dels temes exposats. Aquest fet és un 
avantatge considerable, ja que les altres assessories laborals externes al gremi cobren per 
l'assessorament.

>

Servei d’assessoria ofert per Laborex Assessors Laborals
Assessora del Gremi: Roser Grabulosa · a/e: a.laboral@elgremi.cat · Tel. 972 413 178

Fiscal i comptable

Serveis d'informació sobre temes fiscals i comptables, entre els quals hi ha tots 
aquells tràmits necessaris per constituir-se com a empresa, pagament d'impostos...

Els principals serveis que ofereix Còmput són molt diversos, i van des de la confecció 
d'impostos i obligacions formals (fiscals o comptables) fins a diferents temes associats a la 
consultoria d'empresa. Concretament, s'encarreguen d'estudiar si a una persona física li pot 
interessar constituir-se com a societat, informar sobre els diferents règims fiscals, assessorar 
en temes de comptabilitat, en temes de compra-venda, gestionar la creació d'empreses, 
confeccionar la Declaració de la Renda , assessorar sobre les condicions que ofereixen els 
diferents bancs si el client està interessat en la sol·licitud d'un crèdit, una hipoteca...

>

Servei d’assessoria ofert per Còmput apage, sl
Assessora del Gremi: Mercè Cañigueral · a/e: a.fiscal@elgremi.cat · Tel. 972 413 178

U
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Recursos humans

El principal objectiu d'aquesta assessoria és la col·laboració amb l’agremiat a efectes 
de resoldre la problemàtica de manca de treballadors del sector.

Grup Cosmos disposa d'una important base de dades formada i classificada de professionals 
del sector, per posar a disposició dels agremiats. A més, assessora de forma integral en la 
matèria de flexibilització de cost laboral.

>

Servei d’assessoria ofert per Grup Cosmos 
Assessora del Gremi: Gemma Rojo · a/e: rrhh@elgremi.cat · Tel. 972 413 178

Jurídica

El servei que s'ofereix és l'assessorament jurídic general aplicat al món de l'empresa.

L'agremiat gaudeix d'assessorament gratuït en qualsevol cas. S'ofereix l'anàlisi contrac-
tual de les relacions comercials, l'assessorament en matèria civil-mercantil, la intervenció 
en conflictes de naturalesa laboral davant la jurisdicció social, i també es fa càrrec de 
qualsevol tipus de recurs en via administrativa. Més de vint anys d'experiència en l'asses-
sorament del col·lectiu avalen la tasca d'aquesta assessoria. Tanmateix, l'experiència 
adquirida fa que també es participi en solucions transaccionals, i només quan aquesta via 
esdevé infructuosa s'acudeix als tribunals. 

>

Servei d’assessoria ofert per Casadevall i Associats
Hores concertades: 972 213 566 · a/e: a.juridica@elgremi.cat

CASADEVALL  i  ASSOCIATS
consellers

Assegurances 

Assessora sobre tots els temes relacionats amb les assegurances, ja siguin personals 
o d'empresa.

Totes les empreses o instal·ladors estan obligats, per llei, a contractar assegurances de 
responsabilitat civil, i la majoria d'aquests professionals necessita assegurar la seva flota de 
vehicles. Aquests només són algun dels exemples d'assegurances que gestiona l'assessoria. 
També s'encarrega de fer assegurances personals, pòlisses d'accidents, assegurances de 
responsabilitat civil patronal, pòlisses de vehicles...

>

Servei ofert per Boada Corredoria d’Assegurances
Contacte: Gemma Casagran · a/e: assegurances@elgremi.cat · Tel. 972 413 191

Protecció de dades

Assessorament tècnic per a la implantació a totes les empreses de la llei de protecció 
de dades, d’obligatori compliment des del dia 26 de juny de 2002.

S’ofereix assessorament per a la implantació de la LOPD a l’empresa per tal de protegir-la de 
possibles denúncies. El servei integral abasta tots els aspectes previstos, i proporciona a 
l’interessat el compliment adequat a la totalitat de la normativa legal. Més concretament, 
l’empresa facilita a l’agremiat informació sobre què és la llei orgànica de protecció de dades, 
com s’adapta cada empresa a aquesta normativa, obligacions respecte a la llei, els riscos a 
què està exposada...

>

Servei d’assessoria ofert per Auditoria i control en col·laboració amb Helios Consulting Group
Assessors del Gremi: Josep Maria Teixidor Planas · Hores concertades: 902 550 443 o bé 610 456 215.
a/e: lopd@elgremi.cat

Organismes de control a la disposició dels agremiats

Els organismes de control ofereixen a les instal·lacions del Gremi els mateixos serveis que habitualment desenvolupen a les 
seves oficines, que són tramitar i diligenciar tot tipus d’expedients de legalització, així com oferir  assessorament gratuït per 
a tot tipus d’instal·lacions.

Els horaris en què aquestes OC ofereixen atenció són:

>

ECA
Horari:
dijous de 9 a 10h

Tel. 972 413 179

TÜV Rheiland
Horari:
dimarts de 9 a10h 

Tel. 972 413 179

OCA
Horari:
divendres de 9 a 10.30h 

Tel. 972 413 179



Oficines: Tel. 972 21 35 66 - Fax 972 22 47 04

Formació: Tel. 972 41 26 15 - Fax 972 39 30 78

C. Cartellà, 8-12 - 17007 Girona (Sector Industrial de Domeny)

info@elgremi.cat 

www.elgremi.cat

Patrocinadors:

·  
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