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Els inicis de l’empresa es remunten al voltant de l’any 1887, data 
que consta a una de les factures trobades amb més antguitat. 
Des de l’any 1981, l’ empresa es consttueix ofcialment com a 
Instal·lacions Elèctriques Cat, S.A. 



PIN D’OR 2016
Instal·lacions Elèctriques Cat, S.A.

Els orígens de la família procedeixen de la població de Salt (Girona), on Enric Cat 
Soler va ser el primer lampista.
Els seus dos flls, Llàtzer Cat Feliu i Narcís Cat Feliu, també es van dedicar a l’ofci i es 
traslladaven a Hostalric per la instal·lació de comptadors de llum, que aleshores 
l’energia elèctrica es produïa a la Central del Molí.
Narcís Cat Feliu (1989 – 1974), un cop casat amb Tuietes Llach Bagué, es va 
instal·lar com a lampista a la vila d’Hostalric i el van anomenar “encarregat de la 
llum”.
En aquell temps treballar de lampista comportava ser un bon artesà de la llauna i 
entre d’altres coses, va dissenyar un model de “llum de carbur” que va ser tot un 
èxit.
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Enric Cat Llach, fll de Narcís i Tuietes, juntament amb la seva esposa 
Maria Massaguer Nicolau, van anar ampliant el negoci fns a tenir una 
plantlla de 40 treballadors.

L’any 1981, Enric i Maria amb el seu fll Narcís Cat Massaguer, 
l’empresa es va consttuir com a Societat Anònima. A partr d’aleshores 
el negoci fa un important creixement tant en nombre d’operaris com 
en expansió territorial. 

Des de l’any 2010 l’empresa la dirigeix Narcís Cat Massaguer 
juntament amb les seves flles Anna Cat Peláez, responsable 
departament Administració i Maria Cat Peláez, responsable 
departament Tècnic.
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Quadre Generacional
        1ª Generació                                                                             2ª Generació

                                                           3ª Generació

                   Enric Cat Soler                                                                                                                                            Narcís Cat Feliu

        4ª Generació                                                                             5ª Generació

                                                              Enric Cat Llach

              Narcís Cat Massaguer                                                                                                                             Maria i Anna Cat Peláez
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Instal·lacions Elèctriques Cat és una empresa familiar dedicada al sector de 
les instal·lacions i manteniment que compte amb un grup de professionals 
distribuïts a les diferents àrees en les que es troba organitzada l’empresa. El 
principal objectu de l’empresa és cobrir les necessitats dels clients amb la 
màxima qualitat de manera ràpida i efcaç. 

L’actvitat de l’empresa ha estat sempre lligada a la indústria, tant en 
l’execució de noves instal·lacions de BT/MT, com en la millora i manteniment 
de les mateixes, sense oblidar l’atenció a les instal·lacions de vivenda.

Actualment Instal·lacions Elèctriques Cat compte amb més de 80 persones 
altament qualifcades capaces de desenvolupar i aplicar les millors solucions 
per a instal·lacions i la gestó integral de manteniment, aplicant experiència i 
tecnologia per donar les màximes garantes.



PIN D’OR 2016
Instal·lacions Elèctriques Cat, S.A.

L’actvitat de l’empresa es desenvolupa al camp industrial mitjançant:

•   Obres noves i projectes
•   Millora / adequació de les instal·lacions
•   Manteniment 
•   Instal·lacions de comunicació
•   Sistemes d‘automattzació
•   Serveis d’enginyera (projectes i assessorament tècnic)
•   Legalitzacions



• Serveis
– Instal·lacions de mitja i baixa tensió
– Instal·lacions d’aigua
– Instal·lacions de gas
– Climattzació
– Refrigeració
– Sanejament
– Quadres elèctrics
– Automattzació
– Termografes
– Estudis energètcs
– Manteniment integral
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Qualitat
Instal·lacions elèctriques Cat aposta incondicionalment per la 
qualitat en tots els seus serveis, per això disposa, des de Juny de 
1998, de la certfcació segons les normes UNE-EN-ISO 
9001:2000 per Bureau Veritas Quality Internatonal.
 

 

Seguretat
La prevenció de riscos laborals i la formació dels treballadors en 
aquest aspecte són factors clau i absolutament prioritaris per 
l’empresa. 
Per la qual cosa es realitza un programa anual amb diferents 
cursos i xerrades a tots els integrants de l’empresa per formar i 
assolir els coneixements.
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Les nostres instal·lacions, ocupen un espai de de més de 1.700 m2 repartts 
en ofcines d’administració, departament tècnic, taller de quadres, 
magatzem, vestuaris, menjador i pàrkings.
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L’empresa treballa en sectors diferents tals com:

-  Indústria química
-  Indústria farmacèutca
-  Indústria alimentària
-  Indústria tèxtl
-  Indústria de l’automòbil
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A part del mercat nacional, l’empresa també treballa a diferents països 
com:

-  França
-  Itàlia
-  Rússia
-  Bulgària
-  Lituània
-  Marroc
-  Brasil
-  Mèxic
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GRÀCIES A TOTS!
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