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editorial

La unió fa la força

editorial

A la gran crisi econòmica que està patint el
sector de les instal·lacions i a les dificultats que
tenim les empreses per tenir feina, caldria afegirhi l’economia submergida. Cada vegada hi ha
més suposats instal·ladors que treballen sense
cap mena d’assegurança ni paguen cap mena
d’impost, molt probablement cobrant un preu
per hora irrisori.

A tot això s’hi ha de sumar la manca de finançament per part de les entitats financeres: és
complicadíssim –per no dir impossible– renovar
pòlisses de crèdit. Bancs i caixes s’estan desfent de la bossa de pisos propis, concedint hipoteques al 100 % als clients que se’ls queden,
i en canvi posen totes les traves possibles als
clients dels promotors que volen accedir a un
habitatge de la resta del mercat. Penso que no
haurien d’oblidar que les promocions privades
són les que donen feina a una part important del
nostre col·lectiu.

personal per part d’algunes empreses que no
tenen escrúpols i que volen rebaixar costos a
qualsevol preu.

Companys: estem passant uns temps molt dolents i hem de mostrar una gran fermesa i decisió per reciclar-nos i aplegar esforços. Estic
convençut que entre tots ens en sortirem.

Jaume Vila
Els instal·ladors professionals també patim la

Vicepresident del Gremi

competència deslleial per part d’altres grups,
com les grans superfícies comercials o les companyies elèctriques i de gas. Venen i instal·len
aparells, a part de fer promocions de tot tipus
amb calefaccions, aires condicionats i fins i tot
manteniments de les instal·lacions de les llars:
jo entenc que no són empreses instal·ladores
degudament acreditades. Em queda per denunciar, finalment, les contractacions il·legals de
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L’Assemblea General del Gremi
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El Gremi va reunir el dia 12 de maig l’Assemblea

Durant l’Assemblea es van donar a conèixer

General Ordinària, durant la qual es van repas-

les dades relacionades amb la tasca formativa

sar tots els detalls de l’any anterior, es va liquidar

del Gremi, amb un repàs dels cursos i jornades

l’exercici 2010 i es van presentar els números de

–105 en total– i un balanç satisfactori pel que fa

l’any en curs. Durant la reunió, el nou president, Er-

als assistents, amb gairebé mil vuit-cents. Po-

nest Roglans, va informar els assistents dels resul-

deu ampliar la informació sobre aquest aspecte

tats positius de l’auditoria de l’any anterior.

a les pàgines de Formació d’aquesta revista.

Pel que fa a aquest any, es va comunicar que

Elecció del president

les quotes trimestrals s’apujarien d’acord amb

En una Assemblea General Extraordinària

l’increment de l’IPC i que el pressupost de l’entitat

efectuada prèviament es va acordar per una-

s’ha vist reduït en un 15,25 %, d’acord amb la

nimitat nomenar Ernest Roglans president del

política de contenció de despesa i estalvi econò-

Gremi, càrrec que ostentarà per un període de

mic. Tant els números de 2010 com el pressupost

quatre anys. Atès que Roglans ocupava una

d’enguany van ser aprovats pels assistents. També

vicepresidència, també va ser nomenat Jor-

es van exposar les xifres de consultes tècniques,

di Serra com a vicepresident i Albert Serrano

trucades, agremiats, reunions, vendes de taxes....

com a vocal.

entrevista

entrevista

Entrevista a Ernest Roglans

Ernest Roglans és el nou president del Gremi d’Instal·ladors de Girona

“En aquests temps de crisi s’han de reduir
al màxim les despeses i procurar no
castigar econòmicament l’agremiat”
Expliqui’ns una mica com va començar en

vicepresidents, fins avui. També vaig continuar

aquesta professió... En la meva família portem

com a president de la Comissió Elèctrica.

els electrons a la sang. L’empresa que actualment

Considero que algú s’ha de responsabilitzar

dirigeixo va ser fundada pel meu avi. La varen

d’aquests càrrecs, perquè aquest tipus de feina

continuar el meu pare i el meu oncle, i jo estic a

no es fa tota sola. Cada vegada que hi ha elec-

punt de deixar-la a mans del meu fill. Quan vaig

cions és més difícil trobar gent disposada. És un

acabar el batxillerat vaig anar a Barcelona per es-

sacrifici personal, de l’empresa que dirigeixes i

tudiar electricitat, i als estius em tocava treballar a

també de la família; però quan veus que les coses

l’empresa per continuar la formació i proveir fons

van bé i la gent et correspon i t’agraeixen l’esforç,

per a les despeses de l’hivern, que era molt llarg.

queda totalment compensat.

En acabar el servei militar em vaig incorporar definitivament a la direcció de l’empresa.

Quines són les principals tasques del president del Gremi d’Instal·ladors de Girona?

I al Gremi, des de quan hi pertany? La meva

Masses! S’ha de procurar delegar bastant per-

empresa pertany al Gremi des del seu origen,

què ningú pot complir tant si es vol fer una bona

l’any 1950, quan encara era el “Grup fontaners i

feina. Amb això he tingut molta sort perquè tots

similars de Girona”, sota la tutela del sindicat del

els companys de la junta m’estan ajudant molt. La

metall. Quan el Gremi va adquirir personalitat ju-

tasca principal del president és mantenir la bona

rídica pròpia, l’any 1977, el meu oncle ja formava

harmonia entre els agremiats, les institucions, les

part de la junta, i des de llavors sempre hi ha ha-

federacions i fins i tot el mateix personal del Gre-

gut un Roglans en el Gremi.

mi. Quan s’arriba a aquesta comunió, el Gremi
funciona sol.

Per què va decidir entrar a la junta? Potser
també per tradició. Quan el meu oncle es va re-

Quines seran les seves prioritats en aquest

tirar de la professió també ho va fer del Gremi, i

mandat? I de cara a un llarg termini? Per a

llavors vaig entrar jo com a vocal comarcal de la

aquest mandat, que com el de la resta la junta

junta directiva. Al cap de vuit anys vaig ocupar la

serà d’un any, les prioritats immediates seran les

plaça que havia quedat vacant a la junta executi-

de preparar les de llarg termini. És a dir, voldria

va com a vicepresident d’Electricitat. En el canvi

que quan comenci el nou mandat d’aquí a un any

d’estatuts del 2004, vaig passar a ser un dels dos

tinguem una junta forta i representativa en tots els
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Com s’encara a la crisi una institució com el
Gremi? A quins problemes s’enfronten els
professionals agrupats en aquesta institució?
Més o menys com tothom, amb molta incertesa. No sabem el seu abast ni en quantitats ni en
durada. Hem preparat tots els pressupostos a
la baixa i negociem amb molt de rigor els nous
convenis amb els patrocinadors i col·laboradors
per tenir una base assegurada. Es tracta de reduir al màxim les despeses i procurar no castigar
l’agremiat amb quotes i derrames, i alhora adaptar
la formació a les necessitats del moment actual.
Els

problemes

a

què

ens

enfrontem

els

instal·ladors són els típics en temps de crisi. Falta de feina, morositat i problemes de liquiditat i
laborals. Cal remarcar que ni la banca, ni les institucions ni els sindicats estan a l’alçada de les
circumstàncies, i no hi ajuden prou.
Tot i així, som una professió privilegiada, perquè
la nostra feina no la pot fer qualsevol, ja que necessita professionals molt especialitzats i ben formats. I els nostres associats ho estan.
Dels serveis que ofereix el Gremi, quins són
els més sol·licitats? El més sol·licitat, sense cap
mena de dubte, és la formació. Tenim la sort que
aquest departament està molt ben dirigit i portat
per un bon equip de professionals que fa que els
sentits. Que tinguem una estructura gremial i de
formació moderna, oberta, transparent i competitiva, amb un full de ruta molt clar per als pròxims
quatre anys.
Són molts anys de Gremi, i sempre s’han anat

nostres associats puguin gaudir de la formació
més adequada en tot moment. També en aquesta
situació econòmica i financera complicada estan
molt sol·licitats els serveis jurídics per les dificultats de cobraments, com els fiscals i els laborals.

afegint les necessitats del moment i fent pedaços.
La incorporació de formació ha significat un canvi
molt important, i mereix un estudi estructural,
molt més important que un simple retoc.
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Com explicaria els avantatges de pertànyer al
Gremi a un instal·lador que no sigui agremiat?
En primer lloc li diria que sol no es pot anar pel

entrevista

entrevista
web, una eina molt interessant per als agremiats,
i d’una borsa de treball.
I les relacions amb altres agrupacions a escala nacional i estatal? Aquest és un punt que
hem inclòs en el full de ruta marcat per a aquest
any. Hi ha moltes associacions –massa– en
l’àmbit estatal, nacional i provincial. Moltes estan
repetides i moltes hi són de més. Hem de seleccionar molt bé les que ens interessen, sobretot
tenint en compte la diversitat de lleis, normes i
reglaments a què estem sotmesos i la diversitat
d’especialitzacions de la nostra professió.
Hem d’escollir tenint en compte les cobertures
professionals, el cost econòmic que representen
per al Gremi i les contrapartides que ens poden aportar, perquè d’elles depèn la nostra seguretat i el bon funcionament de les empreses
instal·ladores associades. El meu desig és que
per al pròxim mandat aquest tema estigui totalment encaminat.
món. La prova és que l’associacionisme ens ve
de temps immemorials, des de l’època de Babilònia. La societat catalana va triomfar a l’edat
mitjana gràcies als gremis.

”

Abans d’acabar, voldria donar les gràcies a tots els que han confiat en mi i

La nostra professió és de les més reglamenta-

m’han escollit per a aquest viatge, i fer

des i inspeccionades, i això requereix estar al dia

extensiu aquest agraïment a tota la jun-

constantment. Això és impossible d’aconseguir

ta directiva per la seva incondicional

si no pertanys a una associació que et mantingui

col·laboració, i a tot el personal del Gre-

informat i assessorat en tot moment i en tots els

mi que treballa per al dia a dia.

àmbits. A més, pots disposar en tot moment dels

I també vull afegir que és imprescindible

serveis exteriors en assessories laboral, fiscal

la col·laboració de tots els agremiats per

comptable, financera, jurídica, recursos humans,

poder portar a terme aquesta tasca tan

prevenció laboral, assegurances, energètica,

feixuga i a la vegada tan fascinant com

qualitat, tècnica o les dels tres organismes de

és la de dirigir el Gremi d’Instal·ladors

control, tots ells amb presència a les nostres ofi-

de Girona.

cines. També del fòrum professional existent a la

”
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Instal·lacions Viñeta,
cent anys de lampisteria a Olot
El 1910 va morir a Olot el propietari d’un petit es-

la indústria tèxtil de la zona, construint i reparant

tabliment de llauneria, cristalleria i petites repa-

canalitzacions de zinc i canonades de plom, als

racions domèstiques. Un dels seus treballadors,

anys seixanta va experimentar una gran puixança

de nom Domingo Bartrina, va decidir comprar el

mitjançant la instal·lació de cambres frigorífiques

material i les eines a la vídua per la suma de 2.720

i assecadors per a la dinàmica indústria càrnia

pessetes, i es va establir pel seu compte en un

garrotxina.

nou local. El 27 de desembre d’aquell any naixia
l’embrió del que avui és Instal·lacions Viñeta.

L’empresa ha passat per diferents generacions,
i ara funciona sota la batuta de Candi Viñeta,

Aquest és el llunyà origen del negoci, proba-

descendent d’un gendre d’una filla de l’antic fun-

blement la primera iniciativa empresarial de

dador. Es continua amb la professionalitat i el

la comarca de la Garrotxa que es va dedicar a

rigor de sempre, mantenint una especificitat: no

les instal·lacions de calefacció, aigua i gas. Una

s’ha tocat mai l’electricitat. Hi treballen deu per-

empresa que al llarg dels anys ha tirat endavant

sones, família a banda, i té el futur assegurat en

gràcies a l’esforç dels treballadors i dels qui l’han

la persona d’en Jaume, tercera generació dels

dirigit. Si a la postguerra prestava un gran servei a

Viñeta.

Imatge de la seu antiga d’Instal·lacions Viñeta. Avui l’empresa és al carrer Marcarnau número 27.
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La Comissió Nacional de l’Energia llança un
comparador d’ofertes de subministrament
de gas i electricitat
La Comissió Nacional de l’Energia ha posat en

gas i electricitat disponibles al mercat, de manera

marxa una nova web que permet als consumi-

senzilla i personalitzada segons el volum de con-

dors comparar les diferents ofertes de les em-

sum i la ubicació geogràfica.

preses comercialitzadores de gas per a consumidors del grup 3 (fins a 4 bars de pressió) i

En el comparador es mostren totes les ofertes de

d’electricitat per a consumidors de baixa tensió

subministrament de gas per a consumidors en mi-

(amb i sense discriminació horària). Aquesta apli-

tjana o baixa pressió, així com les ofertes de sub-

cació, disponible a www.comparador.cne.es,

ministrament d’electricitat en baixa tensió, amb i

permet obtenir una referència de les alternatives

sense discriminació horària. A més, es mostren les

més econòmiques i que s’adapten millor a les

ofertes conjuntes, que permeten la contractació del

necessitats dels consumidors en un marc de lliu-

subministrament de gas i electricitat amb el mateix

re competència.

comercialitzador. Ja poden utilitzar el comparador
uns 29 milions de consumidors d’electricitat i 7 mi-

L’ús d’aquest comparador permet als consumi-

lions de consumidors de gas natural.

dors comparar els preus i serveis de les ofertes
de gas i electricitat disponibles al mercat, que

Més informació:

sovint és un exercici molt complex per a la majo-

Assessoria Tècnica del Gremi

ria d’usuaris. L’objectiu de l’aplicació és facilitar la
comparativa de preus i serveis de les ofertes de

Tel. 661 671 010 | enginyeria@elgremi.cat
(a l’atenció d’Anna Frigola)
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Certifiqueu la vostra
professionalitat amb el
distintiu Garantia de Qualitat
El Gremi posa a l’abast de tots els agremiats el distintiu “Garantia de
Qualitat”, un segell que certifica el servei que es presta i que suposa
un pas endavant en la professionalització del nostre col·lectiu.
És un sistema de gestió de la qualitat del servei

de sis mil consultes cada any, i el fet de sortir-hi amb

dirigit a totes les empreses agremiades i una ini-

el valor afegit de la garantia de qualitat pot suposar

ciativa dissenyada per mantenir contínuament uns

entrar dins d’una primera tria per part de l’usuari que

paràmetres de qualitat, que garanteix l’eficàcia i

cerca i necessita un professional agremiat. El Gremi

considera en tot moment les necessitats i la sa-

aconsella a les administracions i empreses que tin-

tisfacció del client. El sistema ha estat desenvolu-

guin en compte el distintiu, i que el considerin una

pat pel Gremi, amb la col·laboració d’ECA i TÜV

garantia de qualitat.

Rheinland.
Precisament, un dels primers agremiats a rebre el
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Des d’ara, al web www.elgremi.cat els instal·ladors

diploma acreditatiu ha estat l’empresa J. Radresa de

certificats amb Garantia de Qualitat apareixeran

Pals (Baix Empordà). A la foto podeu veure Fran-

com a tals. Això és prou rellevant, ja que el cercador

cesc Xavier Olmos i Agustí Bosch amb el diploma

de professionals instal·ladors del Gremi registra més

que certifica la qualitat del seu servei.

gremi

convenis

Empreses col·laboradores
Pol. Ind. Masia Frederic
C/ Camí Ral, 2 - Nau 9
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel. 938 145 421 · Fax 938 938 742
info@paradigma-iberica.es
www.paradigma-iberica.es

Empresa especialitzada en solucions per a sistemes

D’esquerra a dreta: el director gerent de Para-

solars d’aigua calenta sanitària (ACS), calefacció solar,

digma, Alejandro Campos, amb el president

calderes de pèl·lets i sistemes de gas de condensació.

del Gremi, Ernest Roglans.

Pol. Ind. Las Norias, parcel·la nº 7
50450 - Muel (Saragossa)
Tel. 976 140 600 · Fax 976 140 522
info@lasian.es · www.lasian.es

Empresa dedicada a la fabricació i comercialització de
productes per a calefacció i ACS. Companyia especialitzada en calderes de biomassa.

D’esquerra a dreta: el vicepresident del Gremi,
Jaume Vila, amb el director comercial de Lasian Tecnología de Calor SL, Ernesto Torcal.

C/ San Telmo, 67 · 28016 Madrid
Tel. 913 596 561 · Fax 913 595 646
info@atisae.com · www.atisae.com

Organisme de Control Autoritzat (O.C.) de seguretat industrial. Empresa de serveis especialitzada en assessorament de control i gestió de la qualitat (seguretat industrial, medi ambient, assistència tècnica en construcció,
energia, qualitat, inspecció tècnica de vehicles,...).

D’esquerra a dreta: el vicepresident del Gremi,
Jaume Vila, amb el delegat de Barcelona i Girona d’Atisae, Samuel Redondo.

Horari d’estiu
Volem recordar a tots els agremiats que les oficines del

de vacances les tramitacions urgents es podran fer a

Gremi estaran obertes de dilluns a divendres de 8

través de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Cambra

del matí a 3 de la tarda, des del 23 de juny fins al

de Comerç –av. Jaume I, 46– o a la seu dels serveis

9 de setembre. Com cada any, de l’1 al 15 d’agost

territorials del Departament d’Empresa i Ocupació de

estaran tancades per vacances. Durant el període

la Generalitat (plaça de Pompeu Fabra, 1).
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Elèctrica Masaló
Any de fundació: anterior al 1915
Activitat: instal·lacions elèctriques AT/BT,
instal·lacions de climatització i instal·lacions d’aigua
(industrial); automatització i control de processos,
disseny d’instal·lacions i sistemes SCADA (enginyeria); instal·lacions BT, instal·lacions de climatització i instal·lacions d’aigua (habitatge)
Responsable: Marc Masaló i Codina
Adreces: Pg. Estació 8 – 17172 Les Planes d’Hostoles;

per donar servei a tots els clients i amb una infraes-

C/ Dr. Joaquim Masmitjà, 21 – 17800 Olot

tructura jerarquitzada per agilitzar tots els aspectes,

Telèfon: 972 448 095

des de l’inici fins al final d’una obra.

A/e: electricamasalo@electricamasalo.com
Hi ha hagut molts canvis al sector? El sector inQuan va néixer l’empresa? És una empresa fa-

dustrial i l’enginyeria sempre estan evolucionant,

miliar, els inicis de la qual es remunten abans del

amb la introducció de noves tecnologies per tal de

1915. Actualment la quarta generació de la família

millorar el producte i el seu procés de fabricació. Pel

Masaló és al capdavant de l’empresa. El 1986 es va

que fa al sector domèstic/construcció, s’està tendint

constituir com a Elèctrica Masaló SA.

més a la recerca de noves energies i apostant per
l’estalvi energètic. És imprescindible disposar d’un

Quins van ser els factors que us van impulsar

equip altament qualificat. Aquest és un dels nostres

a dedicar-vos a l’ofici d’instal·lador? En tractar-

objectius: la formació contínua dels nostres treba-

se d’una empresa familiar, sempre he estat envoltat

lladors per tal d’oferir un millor servei i les solucions

de temes relacionats amb aquest ofici. Ja de petit

més òptimes per a cada treball.

m’agradava ajudar el meu pare i de mica en mica
em vaig anar introduint en el sector, primer passant

Des de quan és del Gremi? Des dels seus inicis,

per l’Institut de Formació Professional d’Olot, des-

amb una participació activa.

prés per l’Escola Politècnica Superior de la UdG i
finalment incorporant-me al món professional.

El Gremi realitza una tasca per a tots els associats. Com la valora? Una de les coses que valo-
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Com ha canviat l’empresa en tot aquest temps?

rem més és el tracte personalitzat que ens ofereixen.

L’empresa ha crescut progressivament per poder

Amb això aconseguim agilitzar tràmits i, en moltes

oferir un millor servei, respectant sempre els canvis

ocasions, trobar el millor resultat a les nostres con-

que s’han produït en els diferents sectors, estudiant

sultes. Avui dia les tecnologies de comunicació han

i utilitzant les noves tecnologies que afavoreixen els

avançat molt, i això fa que empreses i organitzacions

nostres clients. Actualment, tant la part d’industrial

s’hagin d’actualitzar; en aquest cas s’agraeix al Gre-

com la d’enginyeria estan agafant un pes important

mi que continuï apostant per les noves tecnologies i

dins de l’empresa. També anem creixent en plantilla

per poder oferir un millor servei.

gremi

gremi

Visites a les instal·lacions del Gremi

El director dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Christian
Serarols, va visitar el Gremi d’Instal·ladors el dia 21 de març, i va conèixer de prop el Gremi i la tasca
que s’hi duu a terme, acompanyat de Josep Sallent, responsable de la secció de Seguretat Industrial
de la Generalitat a Girona.
El president i el vicepresident del Gremi, Ernest Roglans i Jaume Vila, respectivament, van acompanyar
els visitants a través de les oficines del Gremi i les aules del taller de formació. Serarols i Sallent es van
interessar pel funcionament del Gremi i es van comprometre a estudiar noves vies de col·laboració
entre el Departament d’Empresa i Ocupació i el col·lectiu dels instal·ladors.
D’altra banda, una delegació d’Endesa també va passar per les instal·lacions del Gremi per potenciar
la relació entre les dues entitats i per mirar de trobar noves vies de col·laboració en l’actual context
econòmic. Per part d’Endesa van visitar-nos Israel del Arco, responsable de gestió de clients i contractes Catalunya – Zona Nord; i Joan Albert, cap d’atenció al client Catalunya – Zona Nord. Van ser rebuts
per Ernest Roglans i Jaume Vila.

D’esquerra a dreta, Sr. Vila, Sr. Sallent, Sr. Roglans i Sr. Serarols

D’esquerra a dreta, Sr. Vila, Sr. Roglans, Sr. del Arco i Sr. Albert
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formació

Aposta decidida per la formació
El 12 de maig, el Gremi d’Instal·ladors va celebrar l’Assemblea General de l’organització.
Durant l’exposició de les activitats dutes a terme, destaca com a prioritària la programació
dedicada a la formació del nostre col·lectiu.
La quantitat i qualitat de les accions formatives realitzades durant el 2010 deixen palesa la
prioritat del Gremi en la formació, i l’aposta decidida per continuar-la fent l’any 2011.

Formació 2010: 1.788 alumes

Empenta 2011

Un total de 1.788 alumnes van passar per les

Un dels objectius del Centre de Formació del Gre-

nostres aules l’exercici passat. Això es tradueix

mi per a aquest any és potenciar la comunicació

en l’organització de 106 accions formatives en

amb els agremiats, amb l’objectiu de donar una

format curs o jornada (73 cursos i 33 jornades).

resposta encara més acurada a les necessitats

Destaca la incidència del Gremi en la formació

dels instal·ladors.

ocupacional, en la formació sobre la prevenció
de riscos laborals i els cursos realitzats per a la

D’altra banda, la programació prevista incideix sobre:

convalidació de l’IMCA o IMCL al nou ITE.

Cursos, jornades i alumnes

73

cursos

33

jornades

1.011
alumnes

777

alumnes

•

Formació gasos fluorats.

•

Cursos de prevenció de riscos laborals.

•

Formació bonificada per a treballadors.

•

Formació subvencionada per a treballadors.

•

Jornades tècniques per informar els agremiats
de les novetats.

•

Cursos d’inserció laboral per a persones amb
dificultats d’inserció.
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activitat 2010
Els cursos per categories

Les jornades per categories

Reciclatge

20

Conveni metall

6

Subvencionats sectorial

15

Electricitat

5

Formació ocupacional

13

Energies renovables

5

Carnet

11

Calefacció i climatització

4

Reforç

8

Fenie Energia

3

Oficials

3

Distintiu qualitat

3

Subvencionats intersectorial

2

Normatives

3

Ajuntament

1

Gas

2

Lopd i impagats

2

Comparativa cursos,
jornades i alumnes 2005 i 2010
Any 2005
Any 2010

885
alumnes
1.788
alumnes

La formació
del 2003 al 2010 amb números

63

cursos
i jornades

106
cursos

11.388
alumnes

629

cursos / jornades

i jornades
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cursos oficials i de reciclatge
Confecció i enviament dels certificats telemàtics
Els dies 14 i 19 d’abril, el Centre de Formació del Gremi va
organitzar dues sessions sobre com complimentar i tramitar telemàticament els certificats elèctrics (memòria tècnica de BT) als diferents organismes oficials. Els cursos, que
van reunir un total de 30 alumnes, van oferir el següent programa: complimentació de la documentació necessària
per legalitzar la instal·lació elèctrica de baixa tensió, dibuix
i realització dels càlculs dels esquemes unifilars, tramitació telemàtica de la documentació amb els organismes de
control, i impressió i arxivament electrònic dels documents.

Programa per a la confecció i enviament dels certificats telemàtics.

Cada sessió va tenir una durada de quatre hores lectives.

Tècnic preventiu per contracte ServiElectric
Un total de 21 alumnes es van acollir als dos cursos de
Tècnic preventiu per contracte ServiEletric que el Centre
de Formació del Gremi va organitzar del 26 d’abril al 3 de
maig, i del 17 al 24 de maig, a les instal·lacions gremials.
Els cursos, dirigits als instal·ladors que executen la revisió
preventiva en els contractes de manteniment, van tenir com
a objectiu facilitar als alumnes els coneixements necessaris
per a l’obtenció del certificat de tècnic preventiu. Conaif és
l’entitat que acredita que aquests coneixements han estat
adquirits.
El cursos incloïen un programa teòric i pràctic dividit en
set mòduls: introducció, coneixements específics de les
instal·lacions elèctriques, equips i instal·lacions de climatització, el procés operatiu en els contractes ServiElectric, prevenció de riscos laborals, i procediments d’actuació pràctica
sobre la instal·lació elèctrica i els equips d’aire condicionat.
Tècnic preventiu per contracte ServiElectric.
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Cada curs va tenir una durada de 30 hores lectives.

formació

cursos de cases comercials
Calderes de pèl·lets
El 24 de març i el 5 i 26 de maig es van impartir al Gremi
tres cursos sobre calderes de pèl·lets per a professionals avançats en la matèria. L’objectiu de la formació
va ser aprofundir en el coneixement d’aquest tipus de
calderes i els seus avantatges. El programa va incloure
els següents temes: els pèl·lets, les calderes de la sèrie
Bio Pèl·lets; sistemes d’emmagatzematge i alimentació de pèl·lets; i regulació. Cada sessió va incloure una
part pràctica amb caldera real.
Cada curs va tenir una durada de sis hores lectives.
Els tres cursos van comptar amb la participació de
Paradigma, empresa col·laboradora del Gremi.
Calderes de pèl·lets.

Sistemes solars tèrmics
El 31 de març, 14 d’abril i 12 de maig, el Centre de
Formació del Gremi també va acollir tres cursos sobre els sistemes solars tècnics. L’objectiu principal
de les sessions va ser donar a conèixer un nou sistema d’energia solar tèrmica sense anticongelant. El
programa va incloure els següents temes: captadors
solars de tubs de buit CPC; rendiments de captadors;
l’aigua com a líquid portador de calor; un capítol de
normativa; el sistema Aqua, la regulació SystaSolar;
els equips; i els acumuladors. Per acabar, els alumnes
va tenir l’ocasió de posar en pràctica els coneixements
adquirits amb una visita a una instal·lació real.
Cada curs va tenir una durada de sis hores lectives.
Els tres cursos van comptar amb la participació de
Paradigma, empresa col·laboradora del Gremi.

Sistemes solars tèrmics.
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formació subvencionada
Més de 150 alumnes han assistit, durant el període del març a juny, als cursos adreçats prioritàriament a treballadors i treballadores ocupats i ocupades, subvencionats pel Consorci
per a la Formació Contínua de Catalunya i cofinançats pel Fons Social Europeu.

INTERSECTORIAL
Dins del Contracte Programa de Foment del Treball Nacional,
la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona, juntament amb el Gremi d’Instal·ladors, ha desenvolupat les següents accions:
Automatització programable
Del 4 d’abril al 1 de juny es va organitzar el curs Automatització programable. El programa es va estructurar en dos grans espais de 33 hores cadascun. Sota el títol Autòmats programables, durant el primer bloc formatiu
es van desenvolupar els temes sobre la maquinària i funcionament intern
dels autòmats programables i les instruccions bàsiques de programació.
Durant el segon bloc, titulat Instal·lacions automatitzades mitjançant autòmats programables, es van impartir els coneixements sobre la seva aplicació en l’àmbit industrial a motors, la programació mitjançant grafcet, i
sobre les avaries dels autòmats programables. El curs va tenir una durada
Automatització programable.

de 66 hores lectives.
Excel avançat
Del 5 d’abril al 16 de juny va tenir lloc el curs Excel Avançat. A través de les
sessions successives, els alumnes van aprendre a dominar aquest programa de càlcul per incrementar la productivitat en la gestió, anàlisi i presentació de la informació que s’hi pot tractar, tant en l’àmbit professional

Excel avançat.

com en el camp personal. El curs va tenir una durada de 60 hores lectives.
Tècniques de venda
Del 7 d’abril al 26 de maig es va celebrar el curs Tècniques de venda. A
grans trets, aquesta formació va tenir com a objectiu capacitar els alumnes sobre la cura de la seva imatge, aprendre a escoltar i preguntar en
el moment adequat, saber com guanyar-se la confiança del client i com
tancar la venda. Tot plegat, a través d’un extens programa teòric i pràctic
dissenyat per incentivar la participació. El curs va tenir una durada de 40

Tècniques de venda.
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formació subvencionada
Dins del Pla de Formació de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, el
Gremi d’Instal·ladors va impartir les següents accions formatives:
Prevenció de riscos laborals. Nivell inicial
El 17 de maig va tenir lloc el curs Prevenció de riscos laborals. Nivell inicial. El contingut de la
formació es va distribuir en quatre àrees: conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut, tècniques preventives elementals sobre riscos genèrics, primers auxilis i mesures d’emergència,
i, finalment, drets i obligacions. El curs va tenir una durada de 8 hores lectives.
Prevenció de riscos laborals. Nivell inicial.

PRL Electricitat
Del 19 al 31 de maig, es va impartir un segon curs sobre la prevenció de riscos laborals però
dirigit específicament a professionals d’aquest camp d’activitat. El contingut del programa
es va desplegar a través dels capítols: definició dels treballs; línies elèctriques aèries i subterrànies d’alta i baixa tensió; tècniques preventives específiques; mitjans auxiliars, equips i
eines; verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn; interferències entre
activitats; primers auxilis i mesures d’emergència; i també, com a cloenda, un espai dedicat
a drets i obligacions. El curs va tenir una durada de 20 hores lectives.
PRL Electricitat.

SECTORIAL
Dins del Pla de Formació del sector metall de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa
de Catalunya, el Gremi d’Instal·ladors va impartir les següents accions:
PRL Electricitat
Del 22 al 31 de març i del 5 al 14 d’abril es van impartir dos cursos sobre PRL Electricitat,
amb el següent temari: definició de treballs; línies elèctriques aèries i subterrànies d’alta i
baixa tensió; tècniques preventives específiques; mitjans auxiliars, equips i eines; verificació,
identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn; interferències entre activitats; primers auxilis i mesures d’emergència; i drets i obligacions. Cada curs va tenir una durada de
20 hores lectives.

PRL Electricitat.

PRL per a empresaris i directius
Del 28 d’abril al 5 de maig va tenir lloc el curs PRL per a empresaris i directius. El programa
es va estructurar en cinc grans temes: la integració de la prevenció en la gestió de l’empresa;
les obligacions i responsabilitats; l’organització i la planificació: els costos d’accidentabilitat i
rendibilitat de la prevenció; i la legislació i normativa bàsica en prevenció. La formació va tenir
una durada de 10 hores lectives.
PRL per a empresaris i directius.
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jornades tècniques
Presentació de l’acord entre FERCA i GAS NATURAL
El 18 de maig, la sala d’actes del Gremi va ser

puguin obtenir els coneixements tècnics i comer-

l’escenari de presentació del conveni de col·laboració

cials referents a aquesta matèria, així com facilitar-los

entre FERCA i Gas Natural Distribució SDG, SA. Du-

la tramitació. El cursos, que es van dur a terme els

rant l’acte, organitzat per comunicar els avantatges de

dies 23 de maig i 8 i 27 de juny, van comptar amb

l’acord per a les empreses instal·ladores agremiades,

la col·laboració de Gas Natural. El Gremi es manté

els representants del Gremi i de l’empresa de gas van

obert a noves sessions formatives en funció de les

informar als assistents sobre el conveni; el mercat de

sol·licituds dels agremiats.

Gas Natural Fenosa; l’oferta pública de Gas Natural

“El gremi ofereix noves

Distribución 2011; la tramitació amb GND, característiques de les instal·lacions; i les campanyes comercials i de màrqueting actuals.
Amb motiu de l’acord, el Gremi ha organitzat tres cursos de formació perquè els instal·ladors agremiats

Presentació de l’acord entre FERCA i GAS NATURAL.
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sessions formatives
sobre la temàtica

”

formació

jornades tècniques
Energies renovables: solucions eficients per a l’escalfament de
l’aigua sanitària
El 12 de maig va tenir lloc a les instal·lacions del Gremi una jornada
sobre les noves solucions en el camp de l’energia aerotèrmica i energia
solar en les instal·lacions d’escalfament de l’aigua sanitària. L’objectiu de
la jornada va ser aprofundir en el coneixement de l’evolució tecnològica
del sector per incrementar l’eficiència energètica i el confort de l’usuari.
La jornada va ser impartida pels tècnics d’Ariston, empresa
col·laboradora del Gremi.

Energies renovables: solucions eficients per a l’escalfament de
l’aigua sanitària.

Solucions amb eficiència: geotèrmia, superfícies radiants i nova
generació en instal·lacions d’ACS
El 13 de maig, el Gremi va acollir una jornada tècnica per facilitar als
instal·ladors associats els coneixements sobre els principis de la geotèrmia, superfícies radiants i nova generació en instal·lacions d’aigua
calenta sanitària (ACS). La jornada va desplegar el següent programa:
la nova generació de productes i materials en instal·lacions d’ACS, les
superfícies radiants i els principis generals de la geotèrmia. També es
va projectar un vídeo d’instal·lació.
La jornada va ser impartida pels tècnics de Rehau, empresa
col·laboradora del Gremi.

Solucions amb eficiència: geotèrmia, superfícies radiants i nova
generació en instal·lacions d’ACS.

Presentació de les noves solucions per a la gestió d’energia en
habitatges i edificis
Schneider Electric, especialista global en gestió de l’energia, va presentar el passat 30 d’abril al Gremi d’Instal·ladors la gira itinerant
LifeSpace Tour, dissenyada per mostrar al públic la nova divisió de
la companyia, adreçada al segment d’edificis terciaris i a l’àmbit residencial. L’objectiu és apropar al consumidor final les noves solucions d’estalvi energètic innovadores, eficients i senzilles.
Schneider Electric és empresa col·laboradora del Gremi.

Presentació de noves solucions per a la gestió d’energia
en habitatges i edificis.
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amb firma
Per una política d’integració sociolaboral
El Gremi d’Instal·ladors ha incorporat aquest any al programa d’Inserció sociolaboral de persones privades de llibertat REINCORPORA un nou curs d’aprenent d’Instal·lador que ha tingut lloc
a la seu de l’entitat. El curs, dirigit a 15 alumnes del Centre penitenciari de Girona en situació
de semi-llibertat, ha tingut com a objectiu formar els en instal·lacions bàsiques per iniciar-se en
l’ofici d’instal·lador. Es tracta d’un curs de reciclatge i no oficial de preparació per a l’obtenció
del carnet d’instal·lador/a, amb els següents mòduls formatius: electricitat, soldadura, fontaneria, calefacció, climatització i energies renovables. La formació, que es va iniciar el 2 de març
i va finalitzar el 22 de juny amb un acte de cloenda i entrega de diplomes a la sala d’actes del
Gremi, va tenir 350 hores repartides en 100 hores de teoria i 250 de pràctiques.
Reincorpora
Reincorpora és un programa de la Fundació “la
Caixa”, desenvolupat amb la col·laboració amb el

•

Aquest any ja s’han beneficiat del programa 325
alumnes de diferents Centres Penitenciaris,en 25
itineraris de formació arreu de Catalunya.

CIRE (Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya) i coordinat per la Fundació Mercé Fonta-

Aquest any el programa s’ha seguit impartint a les

nilles. Aquest projecte s’emmarca dins el programa

comarques de Girona amb una nova edició del curs

d’inserció laboral per a col·lectius amb especials di-

de Cuina, Fleca i Pastisseria a l’Escola Superior

ficultats INCORPORA, de “la Caixa”.

d’Hostaleria de Girona i amb la novetat del curs Aprenent d’Instal·lador del Gremi d’instal·ladors de Girona.

Es tracta d’un programa d’intermediació laboral basat en les necessitats del teixit social i empresarial

Els itineraris d’inserció que es realitzen a Giro-

i que garanteix una bona integració de la persona

na estan coordinats per Plataforma Educativa, en

a l’empresa. El programa consta de les següents

col·laboració amb Càrites com entitats Incorpora de

característiques:

“la Caixa” a Girona.

•

Accés dels interns de 3r grau i condicional als

Coordinació Programa Reincorpora

grups INCORPORA de Catalunya amb l’objectiu
de continuar el seu itinerari d’inserció social i facilitar, alhora, la seva integració laboral.
•

Itineraris de formació per a interns de 2n grau
(30% del total d’alumnes), 3r grau i condicional
(70%).

•

Pràctiques laborals i formació servei.

•

Accions i campanyes de sensibilització social sobre aquest col·lectiu.
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Instal·lació fotovoltaica realitzada pels alumnes

formació

nova programació
Data Inici

Població

CURSOS SUBVENCIONATS INTERSECTORIALS PER A TREBALLADORS/RES
Electricitat bàsica

26-05-11

Girona

26-05-11

Girona

CURSOS PER A L’OBTENCIÓ DE CARNETS
Instal·lador/a elèctric cat. especialista
Certificat personal de manipulació de gasos fluorats

03-06-11

Girona

Certificat personal de manipulació de gasos fluorats
Certificat personal de manipulació de gasos fluorats

14-06-11
Consulteu dates

Girona
Girona

01-06-11
Consulteu dates

Girona
Girona

Consulteu dates

Girona

Consulteu dates

Girona

02-06-11

Girona

20-06-11

Girona

21-06-11

Girona

22-06-11

Girona

Consulteu dates

Girona

24-05-11

Girona

31-05-11
06-06-11
07-06-11

Girona
Figueres
Blanes

07-06-11
09-06-11

Girona
Girona

16-06-11

Ripoll

17-06-11

Girona

20-06-11

Girona

CURSOS OFICIALS
Bloc II: Assessor energètic II: gestió i eficiència energètica
Agent de posada en marxa d'aparells de gas
Prevenció de la legionel·losi
Actualització del curs oficial de prevenció de la legionel·losi

CURSOS RECICLATGE
KNX de domòtica
Càlcul preu hora
Ser Empresari

JORNADES TÈCNIQUES
Nova instrucció 6 d'abril 2011. Jornada sobre les inspeccions periòdiques
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis
Necessitats de l'aigua d'una piscina
Nova instrucció 6 d'abril 2011. Jornada sobre les inspeccions periòdiques
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis
Paviment ceràmic climatitzat i l'estalvi energètic. L'ideal de la calefacció
Gasos fluorats
Nova instrucció 6 d'abril 2011. Jornada sobre les inspeccions periòdiques
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis
Geotermia, energia solar i superficies radiants
Presentació telemàtica de butlletins d'infraestructura comuna de
telecomunicacions a través de l'aplicatiu de la Generalitat i aplicació
del nou reglament
Protecció automàtica, quadres i armaris
Solucions centralitzades de condensació
Aerotèrmia
Solucions amb eficiència: geotèrmia, superficies radiants i nova generació
en instal·lacions d'ACS
Il.luminació
Solucions amb eficiència: geotèrmia, superficies radiants i nova generació
en instal·lacions d'ACS

23-06-11

Girona

22-09-11

Girona

22-09-11

Girona

30-09-11

Girona

05-10-11

Girona

18-11-11

Girona

Tots els cursos i jornades es poden impartir a diferents poblacions de les comarques gironines sempre que hi hagi un nombre
mínim d’alumnes. Envieu-nos les vostres peticions.
Els agremiats que ho desitgin poden proposar accions formatives enviant un correu electrònic o trucant al Centre de Formació.
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DELEGACIONS

OLOT

OFICINA CENTRAL

VILAMALLA Polígon Empordà Internacional
Tel. 972 52 51 50 - Fax 972 52 60 51
Apartat correus 237 - 17600 FIGUERES
www.calygas.es - calygas@calygas.es

Tel. 972 26 57 24 - Fax 972 27 09 48
Pep Ventura s/n - 17800 OLOT
www.calygas.es - olot@calygas.es

PALAMÓS
Tel. 972 31 64 25 - Fax 972 31 65 04
Pol. Rutlla Alta, nau 6 - 17230 PALAMÓS
www.calygas.es - palamos@calygas.es

LA BISBAL (VULPELLAC)
Tel. 972 64 35 45 - Fax 972 64 34 74
Ponent nau 2 - 17111 VULPELLAC
www.calygas.es - labisbal@calygas.es
TORROELLA (ULLÀ)
Tel. 972 75 53 66 - Fax 972 75 53 71
Pol. Ind. Depal, nau 5 - 17140 ULLÀ
www.calygas.es - torroella@calygas.es

gremi

Més serveis per als agremiats
ATISAE s’incorpora com a organisme de control autoritzat amb horari d’atenció a
les oficines del Gremi
El Gremi d’Instal·ladors augmenta el servei que presta a tots els agremiats amb la incorporació
d’una nova assessoria, ATISAE. Aquesta entitat ja és organisme de control autoritzat (OC) de
seguretat industrial, i com a tal pot oferir serveis a totes les empreses de Catalunya.
L’assessoria estarà presencialment a les oficines
del Gremi unes hores a la setmana, i oferirà els

Horaris:

mateixos serveis i tramitacions que habitualment

TÜV Rheinland

desenvolupa com a OC, el nom que reben ara les

Horari: dimarts de 10 a 13 hores

antigues “entitats d’inspecció i control” o EiC. Els

Tel. 661 672 023

organismes de control presten serveis en matèria

a.tuv@elgremi.cat

de seguretat industrial, medi ambient, assistència
tècnica en construcció, energia, qualitat, inspec-

ECA

ció tècnica de vehicles...

Horari: dijous de 10 a 13 hores
Tel. 661 672 023

El Gremi vol recordar que tots els serveis que ofereixen aquests organismes de control també es
poden trobar a les nostres oficines, amb els avantatges quant a comoditat i proximitat al sector que
això suposa.

a.eca@elgremi.cat
ATISAE
Horari: divendres de 10 a 13 hores
Tel. 661 672 023
a.atisae@elgremi.cat

Novetats del programari de certificats
telemàtics d’electricitat, gas i aigua
A inicis del mes de maig es va lliurar a les empre-

organisme de control ATISAE, autoritzat durant

ses instal·ladores adherides al servei de tramitació

el mes d’abril per la Direcció General d’Energia,

telemàtica de la federació catalana FERCA la nova

Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de

versió 3 del software, amb una excel·lent acollida.

Catalunya.

Fins ara els usuaris han manifestat la seva satisfacció, tant per les noves funcions incorporades

Així, des d’ara els certificats generats pel soft-

al programari –que permeten, entre altres, realit-

ware de Programación Integral ja es poden

zar el càlcul de previsió de càrregues ITC BT 10–,

trametre telemàticament a qualsevol dels orga-

com per la rapidesa amb què funciona.

nismes de control ECA, TÜV i ATISAE, i s’està
treballant perquè es pugui tramitar a través dels
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El sistema ha incorporat recentment la possibilitat

sis organismes de control que operen a Cata-

de presentar butlletins de forma telemàtica al nou

lunya.

gremi

El Codi de Consum de Catalunya

gremi

El Codi de Consum, que va entrar en vigor el 23 d’agost de 2010, legisla aspectes que cap altra
norma d’àmbit europeu ha incorporat fins ara en els seus ordenaments jurídics. D’aquesta manera, Catalunya es converteix en pionera i en referent per a altres països en matèria de consum.
El 17 de maig es va presentar a la seu del Govern a Girona.
Amb la nova Llei del Codi de Consum s’aconsegueix:
•
•

S’estableix una regulació de les obligacions

Unificar en un únic text legal tota la normativa

d’informació i del règim de responsabilitat en

fins ara dispersa en matèria de consum.

relació amb els empresaris o empresàries

Millorar el nivell de protecció dels consumi-

que duguin a terme tasques d’intermediació.

dors i incorporar al nostre ordenament jurídic

•

•

•

En l’àmbit del procediment sancionador de

les noves normatives comunitàries que inci-

consum es pot establir que les empreses re-

deixen en l’àmbit del consum.

tornin a les persones consumidores els im-

Adequar la normativa bàsica i general de pro-

ports cobrats indegudament o les indemni-

tecció dels consumidors a la realitat social i

tzin pels danys i perjudicis provats.

econòmica actual.

•

Les empreses públiques han d’estar adherides a l’arbitratge, i aquest fet s’ha de tenir en

Entre les nombroses novetats que incorpora el
Codi cal esmentar les següents:
•

Es defineix el concepte de consum responsable, que esdevé un principi informador del

compte en l’atorgament d’ajuts a les empreses privades.
Més informació: www.consum.cat

dret del consum.
•

Tota la ciutadania té garantit un accés fàcil i proper als serveis públics de consum atès que n’hi
ha d’haver, com a mínim, un a cada comarca.

•

Les empreses prestadores de serveis bàsics
han d’oferir als consumidors una adreça física
a Catalunya en la qual aquests puguin formular les seves queixes i reclamacions. Els telèfons d’atenció d’incidències i reclamacions
en els serveis bàsics han de ser de franc.

•

Tots els serveis que presti una empresa han
de tenir una garantia mínima de sis mesos.

•

Les empreses han d’adoptar els mecanismes adients per garantir el retorn de quantitats que rebin per avançat dels consumidors
en l’adquisició d’un bé o en la contractació
d’un servei.
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Impuls a la biomassa
Consolidar la biomassa tèrmica com a font d’ocupació i alternativa energètica potent és el principal objectiu del projecte Innobiomassa, impulsat per l’Associació Catalana de Municipis, el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya, el Consorci Forestal de Catalunya, FERCA i l’empresa Qnorm.
Innobiomassa vol donar a conèixer la biomassa com

Certificació d’un producte de qualitat

a energia respectuosa amb el medi ambient i fer

•

Anàlisi de normatives, definició d’un sistema

evolucionar Catalunya cap a un model de futur més

de control i certificació, creació d’un distin-

sostenible, al mateix temps que contempla la creació

tiu de qualitat i edició de la guia Sistemes de

d’un full de ruta per a l’aprofitament de la biomas-

producció i distribució de la Biomassa Forestal

sa. El projecte preveu desenvolupar-se mitjançant

Primària (BFP)

quatre grans accions:
Comunicació, divulgació i transferència
Diagnòstic del consum i del potencial

•

Elaboració d’un butlletí electrònic, creació de la

d’aprofitament energètic

web http://observatoribiomassa.forestal.cat,

•

Estudi de disponibilitat de biomassa i demanda

elaboració d’una guia de recursos formatius

energètica, elaboració de diagnosis municipals i

i definició de directrius per a la transferència

plans d’acció comarcal

de resultats

Formació professional i creació d’ocupació

El

•

Estudi de les necessitats de formació, orga-

d’Ocupació de Catalunya i pel Fons Social Euro-

nització de jornades informatives, creació de

peu, i s’ha desenvolupat seguint les directrius del

nous segments de mercat, assessorament

Programa de Desenvolupament Rural de Catalun-

d’empreses i dinamització de tècnics municipals

ya 2007-2013.

projecte

està

subvencionat

pel

Servei

Esteban Blanco, nou president de CONAIF
Esteban Blanco és enginyer tècnic industrial i

així com la Federació d’Associacions d’Empreses

màster en climatització per la Universitat de Valla-

Instal·ladores de Castella i Lleó (FEINCAL), amb-

dolid. Gran coneixedor del món del gas, és expert

dues integrades a CONAIF.

en instal·lacions d’aquest tipus. Va començar a
treballar en el sector el 1990, i dos anys més tard
va fundar la seva pròpia empresa instal·ladora,
Pentagas, amb seu a Valladolid. Blanco presideix
l’Associació d’Empresaris Instal·ladors de Fontaneria, Gas, Sanejament, Calefacció, Climatització,
Manteniment i afins de Valladolid (AVAIN-Incafo),
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València acull el 22è congrés de CONAIF...

Els dies 22, 23 i 24 de setembre tindrà lloc a València la vint-i-dosena edició del Congrés Internacional de CONAIF per a les Instal·lacions i l’Energia, del qual l’Associació d’Empresaris
Instal·ladors de Fontaneria, Instal·lacions Tèrmiques, Gasos i altres Fluïds de la Comunitat Valenciana (ASEIF) és amfitriona.
L’auditori Santiago Grisolía de la Ciutat de les

centres de formació, enginyers i arquitectes).

Arts i les Ciències acollirà diverses sessions de

Una de les principals novetats d’aquesta edició

ponències i taules rodones, en què destacats

és que s’efectuarà conjuntament amb el congrés

professionals tractaran els aspectes actuals més

dels instal·ladors europeus, de manera que tindrà

interessants per a les empreses instal·ladores,

un marcat caràcter internacional.

així com els factors que avui en dia determinen
el progrés empresarial. El congrés està pensat

La GCI-UICP, l’organització europea d’associacions

per a empreses instal·ladores de fontaneria, gas,

d’empreses instal·ladores, de la qual CONAIF for-

calefacció, climatització, protecció contra incen-

ma part, ha escollit per primera vegada una ciutat

dis, electricitat, energies renovables i afins (fabri-

de l’Estat espanyol com a seu del seu congrés, i

cants, magatzemistes, distribuïdors, estudiants,

CONAIF com a amfitriona i organitzadora d’aquest.

...i Donosti el 25è Congreso Nacional de FENIE
L’imponent auditori del Kursaal de Sant Sebastià serà l’escenari del 26 al 29 d’octubre del XV
Congreso Nacional de FENIE, la trobada anual dels membres de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España.
L’esdeveniment aplegarà 500 assistents durant
quatre dies. Es duran a terme ponències, debats
i taules rodones que tracten temes de màxima
actualitat en el sector, i hi haurà un complet programa d’actes lúdics i culturals paral·lels. Es
tracta d’un congrés obert a la participació de
tots els associats a FENIE.
S’està acabant de tancar el programa i tots els
detalls del congrés. A mesura que s’acostin les
dates de la trobada, des del Gremi us anirem
popihmt a Flickr

informant de tot.
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L’aposta qualitativa del vi de l’Empordà
Més cellers, més qualitat i menys producció. Aquest és, a
grans trets, el resum de l’evolució que ha sofert la Denominació d’Origen Empordà en els últims deu anys, durant els quals
s’ha passat del domini dels vins de taula, contundents i senzills, a oferir una gamma molt més àmplia, amb la introducció
de noves varietats i una aposta ferma per la qualitat. Noves
tècniques agrícoles, un canvi generacional evident i la força
de l’empenta d’emprenedors i agricultors són alguns dels factors que expliquen la transformació d’uns vins que, amb el
temps, s’han fet un lloc a les prestatgeries dels establiments
especialitzats i a les cartes dels millors restaurants.

Els antecedents històrics

durant les dècades successives el que avui és

Està més que provat que la cultura del vi va arri-

la D. O. Empordà.

bar al que avui és l’Empordà durant el segle IV
abans de Crist, amb l’establiment de la colònia

Un origen certificat

grega d’Emporion. Els grecs primer, i els romans

La zona de producció de la D. O. Empordà in-

després, van generalitzar el cultiu de la vinya i

clou 48 municipis de l’Alt i el Baix Empordà, que

van exportar vins arreu de la Mediterrània.

el 2010 van produir més de 63.000 hectolitres
de vi, un 82 per cent dels quals emparats sota

Va ser durant l’edat mitjana quan es van co-

la marca de la denominació d’origen. La super-

mençar a conrear ceps a les faldes de les mun-

fície de vinya inscrita és de poc més de mil vuit-

tanyes empordaneses, a redós d’abadies i mo-

centes hectàrees, que produeixen vi per a 46

nestirs com Sant Pere de Rodes o Sant Quirze

cellers. Per entendre l’evolució del model només

de Colera. Monjos com Ramon Pere de Noves

cal mirar les xifres del 2001: la meitat de cellers

van excel·lir en l’art de fer vi, i fins i tot van deixar

i prop de deu mil hectàrees menys.

testimonis escrits del procés per aconseguir el
millor dels vins possibles.

El sòl i el clima són dos factors que expliquen el
caràcter dels vins de l’Empordà. Pel que fa al te-
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La vinya va ser un dels conreus més destacats

rreny, trobem dues tipologies: els sòls al·luvials

en el creixement agrícola de l’edat moderna, i va

de la plana empordanesa, per un costat, i la pis-

anar transformant el paisatge empordanès fins

sarra i els granits de les serralades, per l’altre.

l’arribada de la plaga de la fil·loxera. No seria

No cal dir que la principal aportació climàtica és

fins al primer terç del segle XX que la Manco-

la tramuntana, un vent que sap treure el millor

munitat, i més tard, la Generalitat, impulsarien la

de cada cep i que, juntament amb l’aridesa de

creació de cooperatives agrícoles. Aquest fac-

la majoria dels sòls, constitueix un dels secrets

tor, juntament amb la iniciativa privada, va bastir

del caràcter dels vins de la zona.

d’interès

d’interès
El vi com a model turístic
La nova generació de viticultors empordanesos
també ha sabut explotar el vessant del turisme
del vi, un sector encara en creixement però que
aporta un valor afegit a la promoció dels cellers
i dels seus vins. I ho han aconseguit impulsant
un enoturisme de proximitat, més personal, ba-

Entrevista a Josep Roca

“Els vins de l’Empordà
respiren optimisme a
cabassos”

Així, seguint aquesta filosofia, coincidint amb

Josep Roca és el sommelier d’El Celler de
Can Roca, on treballa amb més de mil cinccentes referències vinícoles. Recentment ha
estat guardonat amb el Premi Nacional i Memorial de Gastronomia com a millor sommelier del 2010.

la transformació del sector, una gran part dels

Quins són els factors que expliquen la trans-

cellers han modernitzat les seves instal·lacions,

formació del model vitivinícola empordanès

s’han posat al dia en matèria de màrqueting i

en aquests últims anys? L’Empordà vinícola viu

han articulat un complet programa de propostes

un moment d’efervescència i il·lusió amb un canvi

turístiques: visites guiades, activitats familiars,

generacional com a motor i un moment espe-

exposicions, maridatges, esports d’aventura...

cialment sensible a les millores gastronòmiques i

Un seguit d’oportunitats per gaudir dels vins tot

culturals del nostre territori. Hem passat d’un mo-

entrant en contacte amb el terreny i el paisatge

viment cooperativista de mida curta a un creixe-

de l’Empordà.

ment de les inquietuds i valentia professional per

sat a visitar i conèixer de ben a prop els cellers,
en contacte directe amb els costums i les tradicions locals.

Més informació:
Denominació d’Origen Empordà
www.doemporda.cat
Enoturisme
www.rutesdelviemporda.com

nous projectes vehiculats des de la mateixa gent
del país, que ha cregut en la seva terra i la seva
actitud de millora constant.
Com a sommelier, com definiria els vins que
es fan a l’Empordà? Què els diferencia dels
altres? Encara és aviat per poder definir un estil
dels vins de l’Empordà. Hi ha zones que han necessitat fins a nou generacions per deixar clar un
estil definit. L’Empordà encara està en un procés
embrionari a nivell conceptual. Cal reinterpretar
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les varietats existents, els terrers singulars i les

tats de poder mostrar aquesta situació positiva i

varietats adaptades. Així mateix, els estils de vini-

ens sentim ambaixadors de les bones coses que

ficació també estan en un plantejament de reflexió

estan passant en el món del vi prop de casa.

constant… En tot cas, podem dir que els vins
de l’Empordà respiren aires atramuntanats, amb

Què es pot fer per fomentar-ne el consum

ànims abrivats i optimisme a cabassos. L’Empordà

entre els amants del vi i per aconseguir que

té unes varietats autòctones i una diversitat de te-

siguin més presents a les cartes dels restau-

rritori extraordinari. Tanmateix, la tramuntana és

rants? El consumidor ens pot ajudar. Demanar

un corrector que permet que les plantes estiguin

vins de l’Empordà és un dret que tenen tots els

més sanes. El mar ofereix un efecte termoregula-

clients que ens vénen a veure als restaurants de

dor indispensable per a la seva singularitat.

tot Girona. També és una obligació per a nosaltres proposar-los amb deferència. Agrairia que els

Quin paper juguen aquests vins en establi-

lectors d’aquesta revista recuperin la confiança

ments tan prestigiosos com El Celler de Can

en els vins de casa nostra. Creieu-me, el canvi

Roca? La carta de vins del nostre restaurant co-

és extraordinari. No defrauden. Us els aconsello

mença amb els vins de l’Empordà. Estem encan-

amb molt de gust.

professió

Recomanacions per a les pòlisses
de responsabilitat civil
Les empreses instal·ladores han de contractar

Recomanacions

una assegurança de responsabilitat civil. S’entén

Que quedin ben reflectides les activitats que

per responsabilitat civil l’obligació legal que té

s’exerceixen encara que no es disposi de carnet

una persona de reparar o pagar qualsevol dany

d’instal·lador/a, perquè els danys es poden oca-

o pèrdua causat a una tercera persona per culpa

sionar igualment

o negligència. Tota persona, sigui quina sigui la

•

Declarar tots els operaris que exerceixen aques-

seva activitat, és un factor potencial generador

tes activitats, així com la facturació anual, per tal

de riscos, que si es produeixen poden afectar

d’evitar infravaloració en cas de sinistre: d’aquí

terceres persones, i originar la responsabilitat ci-

la importància de les regularitzacions anuals

vil de qui ha de respondre dels danys causats.
Per tot plegat, cal tenir la pòlissa de responsabiliL’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) apuja cada any

tat civil al dia per tal d’evitar possibles problemes

el mínim assegurat per a cadascuna de les activitats

en cas de sinistre.

(la informació es pot consultar a www.elgremi.cat);
és per això que la pòlissa s’ha d’actualitzar anualment.
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Normativa reguladora sobre inspeccions periòdiques en instal·lacions tèrmiques en edificis de
potència tèrmica nominal superior a 70 kW
Amb l’aprovació de la Instrucció de 6 d’abril de 2011 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat, es regula el procediment específic per realitzar les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica
de les instal·lacions tèrmiques a Catalunya. Concretament, s’estableix que els titulars o representants
de les instal·lacions tèrmiques en edificis de potència nominal –en règim de generació de calor o fred–
superior a 70 kW hauran de sol·licitar i realitzar una inspecció periòdica d’eficiència energètica davant
d’un organisme de control (OC) i d’acord amb les següents especificacions:
Inspecció periòdica
d’eficiència
energètica

Potència tèrmica nominal

P > 70 kW
Generador de calor

Gasos i energies renovables

(IPE)

P > 70 kW
Altres combustibles i energies

Generador de fred

P > 70 kW

(IPE)

Qualsevol combustible i energia

Periodicitat

Antiguitat del
generador (A)
a data 01/03/2008

Data límit
1a IPE

Cada 4 anys

A < 5 anys

01/09/2013

Cada 2 anys

5 < A < 15 anys

01/09/2012

Cada 4 anys

A > 15 anys

31/12/2011

Cada 15 anys

> 15 anys

Data límit
1a IPIC

P (generador de calor) > 70 kW
Instal·lació tèrmica
completa (IPIC)

Qualsevol combustible i energia
31/12/2011

P (generador de fred) > 70 kW
Qualsevol combustible i energia

L’organisme de control realitzarà la inspecció periòdica atenent les consideracions tècniques del reglament en què la instal·lació va ser posada en servei, i estendrà una acta d’inspecció en base a un
protocol d’inspecció. Quan es tracti de la inspecció tèrmica completa (IPIC) s’emetrà un dictamen amb
propostes de millora d’eficiència energètica a la instal·lació. Totes les dades relatives a les inspeccions periòdiques s’anotaran a l’etiqueta adhesiva identificativa de cada generador, aprovada segons
la instrucció 6/2009 SIE. Pel que fa a les instal·lacions que no es trobin inscrites al registre, es podrà
procedir a la seva inscripció mitjançant un procediment específic fins a la data límit de l’1 de setembre
de 2013.
Al web del Gremi podeu descarregar el model informe del fabricant, el model de certificat del taller i
l’apartat 8.30 del manual.
Més informació:
Assessoria Tècnica del Gremi
Tel. 661 671 010 | enginyeria@elgremi.cat
(a l’atenció d’Anna Frigola)
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Editen un fulletó per prevenir la legionel·losi
a les banyeres d’hidromassatge
L’Agència de Protecció de la Salut de la Generalitat

de renovació total de l’aigua i de la neteja de les

de Catalunya ha editat un fulletó informatiu amb

instal·lacions...

un seguit de recomanacions sanitàries per a centres lúdics amb hidromassatge o spa, destinades

Cal tenir en compte que els titulars de les

a prevenir el creixement d’aquest bacteri ambiental

instal·lacions amb banyeres d’hidromassatge

en aquest tipus d’instal·lacions. Per multiplicar-se

tenen la responsabilitat de complir la legislació

la legionel·la necessita nutrients, una temperatura

vigent en matèria de prevenció de legionel·losi,

entre 20 i 45 ºC i poca circulació de l’aigua.

que entre d’altres aspectes contempla un programa de manteniment, un registre de mante-

El document inclou instruccions de disseny i

niment, neteja i desinfecció periòdics, personal

manteniment de piscines i banyeres, tant per a

capacitat i un certificat de revisió.

les que tenen sistemes de recirculació com per
a les que no. Detalla la periodicitat de les analítiques, els nivells de desinfectant, el temps
màxim recomanat de recirculació, la periodicitat

Podeu descarregar el fulletó a:
www.gencat.cat/salut/depsalut/html/
ca/dir1957/hidromassatge.pdf
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Novetats de la Inspecció Tècnica de Vehicles
El 14 de gener va entrar en vigor el nou Manual de Reformes d’Importància en els Vehicles, que
recull les disposicions de la Directiva Europea 2007/46/CE i que s’implanta a l’Estat mitjançant el
Reial Decret 866/2010, de 2 de juliol, pel qual es regula la tramitació de les reformes de vehicles.
Aquest decret estableix que el titular d’un vehicle

•

Eixos i rodes

al qual s’ha efectuat una reforma està obligat a

•

Suspensió

presentar a la mateixa ITV la documentació se-

•

Direcció

gons es determini en el Manual de Reformes

•

Frens

de vehicles. Les reformes efectuades abans de

•

Carrosseria (instal·lació d’elements fixos en

l’entrada en vigor també han de complir els requi-

la reforma 8.30 del Manual de Reformes

sits tècnics exigits pel nou Manual de Reformes

d’Importància, com el muntatge de prestatge-

d’Importància, és a dir, que això implica l’obligació

ries o calaixos)

de presentar a la Inspecció Tècnica de Vehicles la

•

Enllumenat

documentació per legalitzar qualsevol modificació
del vehicle.

Qualsevol canvi en una d’aquestes categories
haurà de ser legalitzat presentant la següent

És important recordar que podeu ser sancionats

documentació a la ITV:

si no legalitzeu les reformes que s’hagin realitzat

•

en els vostres vehicles.

Informe del fabricant: pot ser substituït per un
altre signat per un laboratori oficial acreditat a
l’Estat per a reformes

Es consideren reformes de vehicles les modifi-

•

Certificat del taller o tallers que han efectuat

cacions relatives a les funcions següents:

les reformes que indiqui les característiques

•

Identificació

d’aquestes

•

Unitat motriu

•

Transmissió

•

En certes reformes s’exigeix, a més, un projecte
tècnic i un certificat d’execució d’obra
www.sortimo.es
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Normatives d’instal·lacions d’aigua
Volem recordar a tots els agremiats que les exi-

Al web del Gremi podeu consultar el CTE-HS4

gències bàsiques que s’han de complir pel que

i el document elaborat per la Comissió d’Aigua

fa a les instal·lacions de subministrament d’aigua

de Ferca amb la informació de les diferents com-

en els edificis vénen donades pel Codi Tècnic

panyies d’aigua que actuen a tots els municipis

de l’Edificació (CTE-HS4) i per la norma interna

de Catalunya.

que hagi establert la companyia subministradora
Més informació:

d’aigua del municipi.

Assessoria Tècnica del Gremi
Per

aquest

motiu,

abans

d’iniciar

alguna

instal·lació en un municipi que no sigui l’àmbit
habitual, us recomanem fer la consulta a la companyia subministradora d’aigua perquè us faciliti els requeriments que té establerts, com per
exemple el reglament del servei de subministrament d’aigua del municipi, el llistat de materials
homologats, les fitxes tècniques...

Tel. 661 671 010 | enginyeria@elgremi.cat
(a l’atenció d’Anna Frigola)
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Nous reglaments europeus:
REACH i CLP

Els productes químics estan presents en l’ambient laboral amb molta freqüència. Així, en el cas
concret dels instal·ladors, es poden utilitzar dissolvents, vaselines, aerosols, ampolles de gasos
a pressió... És per això que és important saber que ja són d’aplicació dos nous reglaments europeus referents a substàncies i mescles perilloses: el REACH i el CLP. S’ha de tenir en compte
que els reglaments, a diferència de les directives, són d’obligat compliment automàtic i per tant
no necessiten transposició a la normativa espanyola.

El reglament CE 1907/2006 relatiu al registre,

El reglament CE 1272/2008 sobre classifica-

l’avaluació, l’autorització i la restricció de les

ció, etiquetatge i envasat de substàncies i

substàncies i preparats químics (REACH)

mescles (CLP)

El reglament REACH està molt encarat a les in-

El reglament CLP defineix un nou sistema

dústries químiques. La idea principal és tenir més

d’identificació del risc químic que l’unifica a esca-

control i informació dels productes químics, per

la mundial i l’aproxima en alguns aspectes al que

la qual cosa el fabricant ha de registrar totes les

s’està utilitzant en l’àmbit internacional amb el

substàncies i mescles. Aquest registre comporta

transport de mercaderies perilloses. Això implica

unes taxes molt fortes, i com més perillosa és la

bàsicament que canviarà l’etiquetatge dels produc-

substància més elevades són les taxes. Els impor-

tes químics que estem utilitzant, ja que s’estableix:

tadors de productes extracomunitaris també hau-

•

ran de registrar-los per poder vendre’ls a Europa.

sitat de les substàncies i les seves mescles
•
•

petites quantitats d’un producte químic, només
han de mantenir la cadena de la informació (eti-

L’establiment de les noves classes i categories de perill

Els usuaris intermedis, com és el cas de les empreses d’instal·ladors, que per exemple utilitzen

Un nou sistema de classificació de la perillo-

L’ús d’unes paraules d’advertència que prefixen
el nivell de perillositat de la substància o mescla

•

La introducció de nous pictogrames i una mo-

quetatge i dades de seguretat), assegurar-se que

dificació exclusivament formal dels existents,

el productor ha registrat el producte i, eviden-

amb l’eliminació de la creu de sant Andreu

tment, seguir les mesures de protecció i preven-

•

ció especificades pel fabricant tant a l’etiquetatge
com a la fitxa de seguretat de cada producte.

La fixació d’unes indicacions de perill (H)
equivalents, en part, a les anteriors frases R

•

La fixació d’uns consells de prudència (P)
que substitueixen les anteriors frases S

Les fitxes de seguretat per als productes “altament preocupants”, com és el cas de productes

El reglament CLP també detalla el contingut de

cancerígens, hauran de ser més completes. Hau-

l’etiqueta i les característiques que han de complir

ran d’incloure una caracterització i una avaluació

l’envàs o envasos, en les seves múltiples possibilitats.

de risc (en uns escenaris d’exposició que seran
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els únics supòsits en què es podran utilitzar, a

Prevenció Laboral Gironina

més d’un càlcul de l’exposició).

Assessoria en PRL del Gremi
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Modificacions dels programes d’ajudes
Geotcasa, Solcasa i Biomcasa de l’IDAE

Els programes Geotcasa –abans anomenat

destinat a Biomcasa. És per això que, ara més

Geocasa–, Solcasa i Biomcasa estan impulsats

que mai, aquests programes constitueixen una

per l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de

oportunitat de negoci per a l’instal·lador profes-

l’Energia (IDAE), i tenen l’objectiu de potenciar

sional d’instal·lacions d’ACS i calefacció a partir

la utilització d’energies renovables com a font

de les energies renovables.

energètica en instal·lacions d’aigua calenta, calefacció i refrigeració d’edificis, tant públics com

Tots els requeriments per demanar aquestes aju-

privats. Estableixen un sistema de finançament

des són a www.idae.es. A més, podeu seguir

mitjançant el qual l’usuari final pot pagar durant

l’actualitat d’aquests programes a Facebook.

un període màxim de 10 anys, i rep la primera
factura amb kWh una vegada el servei estigui en
funcionament.

Més informació:
Assessoria Energètica del Gremi

L’INSTAL·LADOR | 134

( 42 )

Segon trimestre 2011

Recentment s’han modificat la convocatòria i

(dijous de 9 a 10 hores)

les bases d’aquests programes d’ajuda i, entre

Tel. 661 672 293

d’altres modificacions, s’ha ampliat el pressupost

a.energetica@elgremi.cat

publireportatge

Nou sistema d’extinció per a cuines
amb campanes industrials
D’acord amb la normativa que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació, en la secció SI 4, és necessari dotar d’una instal·lació automàtica d’extinció aquelles cuines en les quals la potència
instal·lada excedeixi de 20 kW en ús hospitalari o residencial públic, o de 50 kW en qualsevol altre
ús (bars, restaurants…). Per cobrir aquesta necessitat, l’empresa Plana Fàbrega ofereix a tots els
instal·ladors que tractin amb aquest tipus d’instal·lacions un nou sistema d’extinció per a cuines
amb campanes industrials. Es tracta d’un sistema d’extinció automàtica amb activació mitjançant
aspersors per a campanes de cuines industrials que compleix la normativa esmentada.
L’equip consta d’un dipòsit i una canonada canalit-

diferència d’altres sistemes que inclouen central de

zadora, totes dues permanentment pressuritzades

detecció o dispositius electrònics. En ser la pressió

per poder donar una resposta instantània en cas

de treball tan baixa (entre 11 i 15 bars, depenent de

de foc. El sistema, addicionalment, va equipat amb

les dimensions de la canonada), es redueix el risc

un manòmetre per verificar el seu estat de pressu-

de la seva manipulació i es redueix notablement la

rització. El sistema és autònom, sense necessitat

possibilitat que hi hagi foc.

de fluid elèctric per al seu funcionament, i està activat les 24 hores del dia, amb o sense personal, ja

El sistema ha estat ideat de manera que una ve-

que molts dels incendis són produïts amb el local

gada instal·lat no interfereix en el treball diari de la

buit a causa de brases mal apagades, fregidores

cuina. El residus que queden en cas de disparar-

que queden connectades, etc.

se (aigua + escuma) no són corrosius, i són de fàcil
neteja, fet que permet tenir la cuina novament ope-

El sistema funciona mitjançant un agent extintor

rativa en pocs minuts.

que s’allibera quan el fusible tèrmic assoleix la seva
temperatura de treball. El component permet una

Màxims avantatges

extinció ràpida i una immediata refrigeració de la

•

Dóna una resposta molt ràpida

zona, mentre que l’escumogen crea una capa uni-

•

És autònom: no necessita electricitat i està

forme que evita la reactivació del foc.

activat les 24 hores del dia
•

Un dels principals avantatges és que els components del sistema són totalment innocus en

Sistema 100 % automàtic: no requereix
presència de personal

•

El sistema té unes dimensions molt reduïdes i

presència humana i que la contaminació mediam-

és de baix cost: requereix una instal·lació molt

biental és nul·la, perquè utilitza com a matèries

simple respecte a d’altres productes del mercat

primeres nitrogen, aigua i escuma biodegradable.

•

L’agent utilitzat és biodegradable i no conta-

Un altre dels seus avantatges és que el sistema

minant: el seu pH neutre, conjuntament amb

és de mides molt reduïdes i que requereix una

l’efecte sabonós, el converteixen en un pro-

instal·lació molt simple, en comparació amb altres

ducte fàcil de netejar

productes que utilitzen aigua nebulitzada o gasos,

•

Fàcil posada en marxa i manteniment

per exemple.

•

Treball a baixa pressió (11-15 bars): es redueix el

El seu manteniment anual després de la seva

•

El sistema està dissenyat perquè una vegada

risc durant la seva manipulació i posada en servei
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instal·lació és molt senzill: el dipòsit necessita el

instal·lat no interfereixi en el treball diari de la

mateix tractament que un extintor convencional, a

cuina professional

publireportatge

Per tant es tracta d’un sistema altament competitiu

•

i econòmic que Plana Fàbrega complementa, si es
desitja, amb el servei de posada en marxa, certifi-

Canonada d’inox Ø15mm (press-fitting), 15 x
0.6 UNEIX-EN 10312 14307/304 L

•

cació i contracte de manteniment.

Ruixador Sprinkler, tipus horitzontal amb ampolla accionadora amb disparament a 93 ºC /
141 ºC / 182 ºC i 260 ºC segons els elements

Composició bàsica del sistema

del bloc de cocció. Diàmetre de rosca de 21

•

mm

Recipient cilíndric fabricat sota normativa CE
per a una pressió de treball d’11 a 15 bar. Ca-

•

Opcionalment pressòstat per a activació de

rregat amb solució aquosa i escumògena a

selenoide del gas i tall del subministrament

base d’additius Boldfoam XT-10, pressuritzat

elèctric

amb nitrogen sec. Eficàcia 27ª 233 B
•

Vàlvula d’accionament per palanca, amb precintament de seguretat i control

•

Abraçadora reforçada de doble subjecció

•

Cinglador flexible per a connexió entre la canonada del circuit principal i la vàlvula antirepte

•

Vàlvula antiretorn

Si té algun dubte sobre el sistema o desitja
ampliar-ne la informació contacti amb el
902 145 146.
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Canvis en els processos de reobertura
d’instal·lacions comunitàries de gas

Gas Natural ha informat d’un nou telèfon gratuït per a la reobertura d’instal·lacions comunitàries
que han estat tancades (IRC). Per tal de complir amb la ITC-ICG 07 del Reial Decret 919/2006
de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de productes gasosos i les seves Instruccions Tècniques Complementàries, en l’operació de reobertura d’IRC,
sigui per haver-hi detectat una fuita o per altres motius, des de l’1 de gener del 2011 cal seguir
el procediment que segueix.

Reparació (reparació, substitució o modificació

Aquesta documentació ha d’estar forma-

d’un tram de la IRC inferior o igual a un metre)

litzada en el moment de la reobertura. La

L’instal·lador s’ha de posar en contacte amb el

inexistència d’aquesta documentació im-

Centre de Control (CCAU) de Gas Natural mit-

pedirà la reobertura de la finca.

jançant el telèfon gratuït 900 750 750, i informar que ha finalitzat el treball i que es pot pro-

Gas Natural ha de desplaçar-hi un tècnic que

cedir a la reobertura del servei. Haurà d’informar

comprovarà l’existència de la documentació

que el treball realitzat és una reparació i no una

esmentada anteriorment, realitzarà les proves

modificació. Així mateix, facilitarà el seu nom,

reglamentaries prèvies a la posada en servei i,

telèfon mòbil de contacte i número d’instal·lador

si són correctes, deixarà en servei la IRC i con-

autoritzat.

feccionarà l’acta de posada en servei.

Gas Natural ha de desplaçar-hi un tècnic que
realitzarà les proves prèvies i, si són correctes,
confeccionarà el comunicat de treball per deixar
la instal·lació en servei.

Modificació (reparació, substitució o modificació d’un tram de la IRC superior a un metre)
L’instal·lador s’ha de posar en contacte amb el Centre de Control (CCAU) de Gas Natural mitjançant el
telèfon gratuït 900 750 750, i informar que ha finalitzat el treball i que es pot procedir a la seva reobertura. Haurà d’aportar la següent documentació:
•

Certificat de la instal·lació, segons model normalitzat, on, entre altres aspectes,
s’especifiquen les proves realitzades

•

Croquis de la instal·lació i esquemes aclaridors en cas que siguin necessaris
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informacions

JUNTA DEL GREMI

AS S ES SOR IES
ASSESSORIA | FI SCA L

dilluns de les 9 a les 14h | 661 672 293
ASSESSORIA | L A BOR A L

dimecres de les 9 a les 14h | 661 672 023
ASSESSORIA | R ECU R SOS H U M A N S

dilluns de les 10 a les 14h | 661 672 023

President · Ernest Roglans
Vicepresident · Jaume Vila
Vicepresident · Jordi Serra
Tresorer · Antoni Ruiz
Comptador · Josep Ribot

ASSESSORIA | AS S EGU R A NCES

dilluns a dijous de les 9 a les 14h | 661 672 050
ASSESSORIA | JU R Í DICA

dilluns de les 16 a les 18h | 661 672 293
ASSESSORIA | TÈCN ICA

dilluns de les 16 a les 18h | 661 672 023
ASSESSORIA | I SO

dimecres de les 11 a les 13h | 661 672 293
ASSESSORIES | OC [ ORG A NISME DE C ON T ROL]

Servei ofert per TÜV
dimarts de les 10 a les 13h | 661 672 023
Servei ofert per ECA
dijous de les 11 a les 13h | 661 672 023
Servei ofert per ATISAE

VOCALS DE COMARQUES
Gironès · Jordi Vila
Pla de l’Estany · Antoni Estañol
La Selva · Josep Maria Alsina
Garrotxa · Candi Viñeta
Ripollès · Francesc Jordà
Cerdanya · Victor Moure
Alt Empordà · Octavi Gratacós
Baix Empordà · Joan López Loubat

divendres de les 11 a les 13h | 661 672 023
ASSESSORIA | PR E V E NCIÓ L A BOR A L

divendres de les 11 a les 14h | 661 672 050
ASSESSORIA | E N E RG ÈTICA

dijous de les 9 a les 10h | 661 672 293
ASSESSORIA | FI N A NCE R A

divendres de les 10 a les 13h | 661 672 293

VOCALS

Xavier Ballesta (L’Escala)
Lluís Teixidor (Sant Feliu de Guíxols)
Narcís Mundet (Girona)
Joan Serrano (Begur)
Ramon Teixidor (La Bisbal d’Empordà)
Joan Campeny (Sant Hilari Sacalm)
Joan Casalprim (Santa Coloma de Farners)
Jaume Crous (Cornellà de Terri)
Albert Serrano (Begur)
Joan Estela (Girona)
Melcior Triola (Llambilles)
Joan Pujolràs (Girona)
Joan Marmolejo (Girona)

E L G R E M I ESTÀ A DH E R IT A
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