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informacions

Serveis i assessories
ASSESSORIA
FISCAL COMPTABLE

ASSESSORIA
LABORAL

ASSESSORIA DE
RECURSOS HUMANS

Servei ofert per
Còmput, consellers de gestió

Servei ofert per
Laborex Assessors Laborals

Servei ofert per
Grup Cosmos

Horari
dilluns de les 9 a les 14 hores

Horari
dimecres de les 9 a les 14 hores

Horari
dilluns de les 9 a les 14 hores

Correu electrònic
a.fiscal@elgremi.cat

Correu electrònic
a.laboral@elgremi.cat

Correu electrònic
rrhh@elgremi.cat

Tel. 972 393 156

Tel. 972 393 157

Tel. 972 393 157

ASSESSORIA
D'ASSEGURANCES

ASSESSORIA
JURÍDICA

ASSESSORIA
TÈCNICA

Servei ofert per
Boada Corredoria d’Assegurances

Servei ofert per
Casadevall i Associats

Servei ofert per
Carles Pastor

Horari
de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores

Horari
dilluns de les 16 a les 19 hores

Horari
dilluns de les 16 a les 19 hores

Correu electrònic
assegurances@elgremi.cat

Correu electrònic:
a.juridica@elgremi.cat

Correu electrònic
a.tecnica@elgremi.cat

Tel. 972 393 113

Tel. 972 393 156

Tel. 972 393 157

ASSESSORIA DE QUALITAT
Servei ofert per
TÜV Rheinland Ibérica Inspection Certification & Testing, S.A.

Servei ofert per
ECA

Horari
dimarts de les 10 a les 13 hores

Horari
dijous de les 10 a les 13 hores

Correu electrònic
qualitattuv@elgremi.cat

Correu electrònic
qualitateca@elgremi.cat

Tel. 972 393 156

Tel. 972 393 156

ASSESSORIA D’EIC (Entitat d’Inspecció i Control)
Servei ofert per ECA
Horari: dijous de les 10 a les 13 hores

Servei ofert per
TÜV Rheinland Ibérica Inspection Certification & Testing, S.A.
Horari: dimarts de les 10 a les 13 hores

Correu electrònic: a.eca@elgremi.cat

Correu electrònic: a.tuv@elgremi.cat

Tel. 972 393 157

Tel. 972 393 157

ASSESSORIA DE
PREVENCIÓ LABORAL

ASSESSORIA
ENERGÈTICA

ASSESSORIA
FINANCERA

Servei ofert per
Prevenció Laboral Gironina, SL

Servei ofert per
Qnorm

Servei ofert per
Centre de Negocis

Horari
divendres de les 11 a les 14 hores

Horari
dimarts de les 16 a les 18 hores

Horari
divendres de les 10 a les 13 hores

Correu electrònic
prevencio@elgremi.cat

Correu electrònic:
a.energetica@elgremi.cat

Correu electrònic
a.financera@elgremi.cat

Tel. 972 393 156

Tel. 972 393 156

Tel. 972 393 157

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda
Horari d’estiu (juliol i agost): de dilluns a divendres de 8 a 3 de la tarda
Vacances: de l'1 al 15 d'agost
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endavant la nostra institució, que penso representar amb

guez ha deixat la presidència del Gremi i m’ha traspassat
les responsabilitats que aquest càrrec implica. No cal dir
que encaro el repte amb molta il·lusió i optimisme, però

difícils, però espero trobar el vostre recolzament per tirar

la responsabilitat i la seriositat que es mereix.
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La filosofia del meu mandat consistirà, a grans trets, a
seguir la gran feina feta pel meu antecessor al llarg de
tants anys, i té dos objectius principals: l’empenta de la
formació com a pedra angular del Gremi i com a eina per
millorar les perspectives professionals de tots plegats, i la
potenciació de les relacions del Gremi amb les institucions
afins en un moment en què cal la unió de tots. Espero
poder-los dur a terme amb èxit, sobretot amb el vostre
suport.
Per acabar, voldria desitjar a tots els instal·ladors agremiats un bon 2011. Esperem que aquest sigui, per fi, l’any de
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la recuperació econòmica, l’any de la creació de llocs de
treball, l’any dels pagaments a temps... En definitiva,
esperem que sigui un gran any per a tot el col·lectiu, i que
ens faci oblidar i deixar enrere aquesta crisi que sembla
que mai no s’hagi d’acabar.
Em poso totalment a la vostra disposició, i sapigueu que
podeu comptar amb mi com a president, com a company
de professió i com a amic.
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Pere Rodríguez dóna
el relleu del Gremi
a Ernest Roglans
Per qüestions personals, afegides a les actuals
circumstàncies del mercat i com aquesta situació ens
afecta, Pere Rodríguez ha pres la decisió de dedicar-se
plenament a l’empresa familiar i deixar la presidència
de la nostra institució, càrrec que exercia des de
1991. L’actual vicepresident del Gremi i membre
de la Junta des de 1990, Ernest Roglans, n’ha
assumit la presidència.

La trajectòria laboral de Pere Rodríguez va

projecció de la institució, fent del Gremi una entitat

començar el 1965 com a aprenent en una

de referència dins del sector empresarial gironí.

empresa tèxtil. Després de treballar en diferents
empreses dels sectors industrial i d’alimentació, el
1975 va començar el seu camí en el món de les
instal·lacions amb l’empresa Instalaciones Pedro

(
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El balanç del seu pas per l’agrupació, després de
tants anys, és més que positiu: deixa un dels
primers gremis de l’Estat en nombre d’associats
–1.100

empreses–,

una

entitat

que

és

Rodríguez, embrió del que des de 1985 és

capdavantera pel que fa a la formació i unes

Projectes, Instal·lacions i Caldereria, PRICSA.

instal·lacions modernes i posades al dia, amb una

Rodríguez es va començar a involucrar amb el

sala d’actes que s’ha convertit en un dels

Gremi l’any 1978, tot formant part de la comissió

equipaments

de gas juntament amb quatre companys més i

comarques gironines. En total són 2.400 metres

participant en la signatura de convenis amb Gas

quadrats al servei de l’agremiat, a qui es presta un

Girona, en un primer moment, i amb Gas Natural

servei integral. També ha treballat per la plenitud

més tard. El 1991 en va ser escollit president, i

de les relacions del Gremi amb la resta de les

des de llavors ha impulsat la modernització i

agrupacions empresarials de les comarques

més

ben

preparats

de

les

(

Ernest Roglans, el nou president
Ernest Roglans (Palafrugell, 1951) està al
capdavant de Roglans SA, una empresa fundada
pel seu avi el 1950 i que es dedica a l’electricitat, la
fontaneria, la calefacció, les telecomunicacions i la
domòtica. L’empresa, amb 20 treballadors, està
ubicada al polígon industrial de Palafrugell.
Roglans forma part del Gremi des de 1990, quan va
entrar-hi com a vocal. Vuit anys més tard es va
integrar a la junta executiva com a vicepresident
d’Electricitat, i el 2004, d’acord amb els nous
estatuts, va passar a ser un dels dos vicepresidents
de l’entitat.
Des de 2006 és vicepresident segon de la Cambra
de Comerç de Palamós, organisme amb el qual
s’implica des de 1998.

gironines, així com amb les associacions del

tracta de posar les coses fàcils a les empreses,

sector de les instal·lacions a escala nacional i

que ja saben que al Gremi trobaran tota l’ajuda

estatal: FERCA, Conaif, FENIE, FOEG, Cambra de

necessària per a qualsevol dels aspectes

Comerç, Foment del Treball i altres organitzacions

relacionats amb la tasca dels instal·ladors que,

han estat inseparables companys de viatge durant

sovint, suposen una feina afegida al dia a dia.
Més recentment, el 2009, el Gremi culminava les

Pel que fa a la formació, durant la presidència de

obres de millora dutes a terme durant la

Pere Rodríguez s’ha convertit en una de les

presidència de Pere Rodríguez amb la inauguració

pedres angulars del Gremi. El 2002 es va crear el

de la sala d’actes, un equipament que des del seu

departament de Formació, i des llavors s’ha

naixement s’ha convertit en una de les sales més

apostat amb decisió pel reciclatge i per la millora

ben preparades de les comarques gironines i que

contínua dels professionals agremiats, amb

ha dotat la institució d’un valor afegit com a

gairebé deu mil alumnes formats i més de

escenari clau per a la celebració de congressos,

cinc-cents cursos fins al 2009, entre oficials,

jornades i tota mena d’actes socials.

subvencionats, de reciclatge, pràctics, de carnet i
de formació ocupacional.

Per tot plegat, des d’aquí volem agrair a Pere
Rodríguez tota la feina feta per la unió,

La millora dels serveis que el Gremi presta a totes

l’enfortiment i el prestigi dels professionals que es

les empreses s’ha plasmat, a més, en l’articulació

dediquen a les instal·lacions. Li desitgem tota la

d’un entramat d’assessories que donen suport als

sort del món i, alhora, esperem els millors auguris

agremiats en matèria de recursos humans,

per a Ernest Roglans, que ja ha demostrat la seva

assegurances, prevenció de riscos, fiscalitat... Es

vàlua com a vicepresident de l’entitat.

(
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Tarragona acull el XXI Congrés de CONAIF
per a les Instal·lacions i l’Energia

Els dies 18 i 19 de novembre es va celebrar a Tarragona la XXI edició del congrés de
CONAIF. Més de cinc-cents congressistes van prendre part a les jornades tècniques
que es van fer al Palau de Congressos, i un total 750 persones van participar-hi
El Congrés de CONAIF va començar amb un

GCI–UICP. Instal·ladors catalans i de tot l’Estat, a

concorregut acte, a l’amfiteatre romà de Tarragona,

més de professionals anglesos, austríacs i

durant el qual l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, va

alemanys, van ser a Tarragona.

donar

la

benvinguda

als

congressistes.

Posteriorment es va procedir a la inauguració al

Cloenda i reconeixements

Palau Firal i de Congressos, que va anar a càrrec

CONAIF ha agraït la bona l’acollida rebuda a

d’Àngel Xifré i Ernest Benito, directors territorials,

Tarragona per part dels centenars de congressistes

respectivament, dels departaments d'Innovació,

d'aquesta edició en l'acte de cloenda. El president

Universitats i Empresa, i Economia i Finances de la

de la Confederació Nacional, José María Marcén,

Generalitat de Catalunya. Cal destacar la

va tenir unes paraules d'agraïment tant per als

implicació tant de les associacions provincials de

assistents, ponents i moderadors com per a la

CONAIF com de les europees integrades a la

ciutat i les institucions de Tarragona.

L’opinió del Gremi als mitjans de comunicació

(
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Sant Eloi reuneix
i uneix un any més
els agremiats

Gairebé 300 instal·ladors agremiats, les seves

les 9 amb l’aperitiu de benvinguda, va continuar

famílies i els representants d’algunes de les empre-

amb el sopar de gala i va acabar amb el ball de fi de

ses del sector es van reunir el 27 de novembre a

festa.

l’hotel Olympic Palace de Lloret de Mar per celebrar,

(
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El Sant Eloi d’enguany va venir marcat pel comiat

un any més, la festivitat de Sant Eloi, el patró dels

de Pere Rodríguez com a president del Gremi,

instal·ladors. Com ja és tradició, els assistents a la

després de dinou anys al capdavant de la institució.

diada van disposar de l’opció de quedar-se a

És per això que el seu discurs va ser de comiat i de

dormir i esmorzar l’endemà al complex hoteler, per

balanç, com no podia ser d’altra manera. El

acabar de completar la diada, que va començar a

president es va acomiadar de tots els companys de

(

gremi

Pere Sagué, de Comercial Elèctrica Grup, lliura el val regal per un
programa ”Vitalitat Wine Spa” per a dues persones a l’Hotel Peralada

Josep Miquel Ginés, d’Industrial Ginés, entrega el televisor Panasonic de 42”

professió i va repassar els moments més destacats

Associats, Jacob Delafon, “la Caixa”, Evenia

de la seva llarga trajectòria.

Hotels, Vaillant, Salvador Escoda, Soler & Palau,

repartides pel saló principal de l’hotel van anar
projectant els logotips de les empreses que

Grup General Cable, Gas Natural Fenosa i
Simon. Totes les senyores van rebre un detall
cortesia de Saunier Duval Dicosa.

havien contribuït a l’organització de Sant Eloi

Cal destacar els regals especials de la nit, que

amb el seu patrocini o la seva col·laboració. Tot

van ser cedits per Industrial Ginés -televisor

seguit, es van sortejar regals, gentilesa de les

Panasonic- i Comercial Elèctrica Grup -val regal

següents empreses: Sanielec Caballé, Iglésies

per dues sessions de Spa-.

(
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El Gremi vol reiterar la participació dels patrocina-

suport dels quals l’èxit d’una diada com la de Sant

dors i de les empreses col·laboradores, sense el

Eloi no seria possible.

Patrocinadors:

Col·laboradors:

Comiat als companys que es jubilen
Com cada any, durant l’acte de
celebració de la diada de Sant Eloi
es va dedicar un sentit homenatge
als agremiats que s’han jubilat,
deixant enrere dècades de dedicació a la professió i esforç per millorar
dia a dia. Els qui aquest 2010 han
deixat el Gremi són Marcelino Barris,
Laurentino Bauzo, Jaume Company,
Alejandro Guerrero, José Cedillo, Gil
Costa i Jaume Pèlach.

Podeu veure totes les fotos de Sant Eloi a www.elgremi.cat, apartat El Gremi, subapartat Sant Eloi

( 10
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MANEL MURCIA
· Adreça: C. Burgos 42, 17220 Sant Feliu de Guíxols
· Telèfon: 972 822 402
· A/e: manelmurcia@hotmail.com
· Any de fundació: 1986
· Activitat: Instal·lacions elèctriques, aigua, gas,
calefacció i clima
· Responsable: Manel Murcia Segura
Quan va néixer l’empresa?
Aquesta empresa va néixer l’1 de març de l’any
1986.

Quins van ser els factors que et van
impulsar a dedicar-te a l’ofici
d’instal·lador?
Nascut a Sant Feliu de Guíxols el 16 de juny de
1960, essent el setè de nou germans, vaig fer els
estudis primaris als col·legis nous. En aquells

Hi ha hagut molts canvis al sector?

anys, aquest era un ofici sense gaire gent que s’hi

Com ja he comentat abans, una de les coses

dediqués, i personalment em cridava bastant

més importants en aquest sector és l’evolució.

l’atenció des de petit. Així que vaig començar

S’ha d’estar pendent de les novetats que hi ha al

com a aprenent en una petita empresa del poble i

mercat a cada moment, la demanda dels clients i

a partir d’aquí vaig començar a formar-me en el

el canvi de vida que hi ha hagut segons va

tema de l’electricitat. Quan vaig decidir muntar la

passant el temps, i a la vegada ser molt

meva empresa, vaig començar a treure’m els

respectuós amb el medi ambient.

carnets d’electricista estudiant a les nits.

Des de quan esteu agremiat?
Com ha canviat l’empresa en tot aquest

Des que l’empresa va obrir les seves portes.

temps?

( 12
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Des dels meus anys d’aprenent fins ara he vist

El Gremi realitza una tasca a favor dels

molts canvis en l’àmbit de l’electricitat. Per això

associats. Com la valora?

sempre cal estar format i amb els carnets

La tasca que està realitzant el Gremi és molt

específics pertinents per anar evolucionant

positiva quant a formació i informació en diversos

tecnològicament. Però el més important, un dels

àmbits tècnics i administratius. A banda de

factors que mai no han de canviar, és la bona

l’ajuda tècnica, sobretot cal tenir en compte la

atenció als clients, i donar una bona imatge de

formativa que, tant per als operaris com per a

compromís i disponibilitat.

nosaltres, com a empresaris, és vital.

(

ormació
Formació ocupacional
En el tram final de 2010, l’oferta formativa

creixement, en una era en què l’aposta de les

adreçada a treballadors/es no ocupats/des

administracions per reduir la dependència

demandants d’ocupació va seguir protagonit-

energètica i la voluntat d’augmentar el pes de

zant bona part de l’esforç del Centre de Forma-

les renovables són fermes. La biomassa és una

ció del Gremi, que procura donar resposta a

d’aquestes fonts. Mitjançant la utilització de

l’actual situació del mercat laboral i a la necessi-

residus forestals permet crear energia per escal-

tat de fer formació contínua en tots els sectors.

far aigua, entre altres usos.

Durant els mesos de setembre a desembre

Durant els mesos de setembre a novembre es

s’han cursat tres accions formatives correspo-

van impartir les 4 accions formatives restants

nents a l’especialitat d’instal·lador/a de climatit-

corresponents a l’especialitat de tècnic/a

zació un itinerari formatiu que en el seu conjunt

d’energies renovables, amb un durada total de

comprèn 360 hores impartides al Centre de

380 hores impartides al Centre de Formació del

Formació del Gremi i 140 de pràctiques de

Gremi, i 70 hores de pràctiques de perfecciona-

perfeccionament professional fora de la durada

ment professional fora de la durada de l’acció

de l’acció formativa en empreses instal·ladores

formativa en una empresa agremiada. S’han

agremiades.

impartit: solar tèrmica; electrificació fotovoltaica

impartit:

muntatge

i

instal·lació d’equips elèctrics per a instal·lacions
de refrigeració; procés de càrrega i posada en
marxa d’equips comercials, industrials i d’aire
condicionat; diagnosi i reparació d’avaries en
instal·lacions frigorífiques.

i eòlica; minicentrals; biomassa residual.
El 9 de novembre els alumnes van visitar la
central hidroelèctrica de la sèquia Monar i la
central d’Aigües de Girona a Montfullà, on van
comprovar el funcionament de cadascuna

A les comarques gironines hi ha diferents

d’elles. El 25 de novembre van visitar la caldera

exemples

sistemes

de biomassa de l’escola pública de Vila-roja, on

d’aprofitament de les fonts d’energia renovables

van conèixer com es genera energia a partir dels

per produir energia. Aquest és un sector en ple

residus forestals.

sobre

els

diversos

Diagnosi i reparació d’avaries en instal·lacions frigorífiques

Biomassa residual

( 13
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El 2010 acaba amb una important empenta
en formació

f

El proper 3 de març, els titulars del carnet
d’instal·lador/a-mantenidor/a de calefacció i
d’ACS o els titulars del carnet d’instal·lador/a
mantenidor/a de climatització ja no el podran
convalidar pel nou carnet d’instal·la-dor/a–mantenidor/a d’instal·lacions tèrmiques als edificis
(ITE).
Entre 2008 i 2011 el Centre de Formació ha
impartit deu cursos de convalidació per al nou
ITE d’una durada de 120 hores cadascun, amb
la superació d’un examen propi del Gremi

Curs de convalidació per al nou carnet ITE

d’Instal·ladors.
Les dues últimes edicions van començar el
setembre i novembre de l’any passat. A partir
del mes de març les empreses que vulguin
obtenir el carnet ITE hauran de fer el curs sencer
de 450 hores. Per a més informació sobre el nou
carnet ITE truqueu al 972 412 615.

Subvencionats per a
treballadors/es
Com us hem anat informant, el 31/12/2011 la

PRL nivell bàsic M/C: activitats del metall

Targeta Professional de la Construcció del

en la construcció amb una durada de 60

sector del metall serà recomanada per a

hores impartida durant el mesos d’octubre a

qualsevol instal·lador/a que vulgui entrar en una

desembre de 2010 amb l’objectiu de contribuir a

obra de construcció.

les qualificacions i competències professionals

Per tal de donar resposta a aquest canvi, durant
els mesos d’octubre i desembre s’han fet

( 14
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Curs de PRL 2n cicle M/C: directius d’empreses

específiques del sector del metall en matèria de
seguretat i salut en el treball.

diferents accions formatives realitzades en el

PRL 2n cicle M/C: directius d’empreses

marc del subsistema de formació professional

dues edicions d’una durada de 10 hores

per a l’ocupació, subvencionades pel Servei

cadascuna. El principal objectiu era el de

Públic d’Ocupació Estatal i cofinançades pel

transmetre els coneixements i normes espe-

Fons Social Europeu, adreçades a treballa-

cífiques en matèria de seguretat i salut en el

dors/es del sector del metall.

treball en relació al lloc de directiu d’empresa.

(

formació

f
A finals de novembre i mitjans de desembre, es

logies aplicables a domòtica existents en el

van fer dues noves edicions del curs de PRL 2n

mercat i adquirir coneixements en la planificació

cicle M/C: directius d’empreses, adreçats

i instal·lació de sistemes elèctrics amb elements

prioritàriament a treballadors/es ocupats/des del

programables van ser alguns dels objectius que

Sector Metall de Catalunya, dins els contractes

es van assolir.

programa sectorial d’Unió Patronal Metal·lúrgica, subvencionats pel Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya i amb el
cofinançament del Fons Social Europeu.
Es tractava d’assolir les competències professionals específiques del sector del metall en
matèria de seguretat i salut en el treball, d’acord
amb la normativa vigent. El curs tenia una
durada de 10 hores i pretenia transmetre els
coneixements i normes específiques en matèria
de seguretat i salut en el treball en relació al lloc
de directiu d’empresa.
· PRL 2n cicle M/C - electricitat, construcció
de línies de telecomunicacions i escomeses
elèctriques: es van impartir dues edicions amb

PRL 2n cicle M/C: electricitat, construcció de línies
de telecomunicacions i escomeses elèctriques

una durada total de 20 hores cadascuna amb
l’objectiu de transmetre als alumnes els
coneixements i normes específiques en matèria
de seguretat i salut en el treball en relació amb
l’activitat d’electricitat, construcció de línies de
telecomunicacions i esteses elèctriques.
· Domòtica: projectes d’instal·lacions automatitzades en edificis I: acció formativa de 50
hores de durada realitzada en el marc del
Subsistema de Formació Professional per a
l’Ocupació, subvencionada pel Servei Públic
d’Ocupació Estatal i cofinançada pel Fons
Social Europeu adreçada a treballadors/es del
Sector del Metall. Conèixer les diferents tecno-

( 15
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Cursos oficials i de reciclatge
Els professionals que es dediquen al muntatge,
manteniment i reparació de les instal·lacions
d’aigua han d’estar degudament inscrits al
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
(RASIC) i disposar del carnet corresponent. El
Gremi va organitzar un curs de preparació per a
l’obtenció del carnet d’instal·lador/a d’aigua,
que es va fer del 23 de setembre al 30 de
novembre, d’una durada de 60 hores. El dia 21
de desembre va tenir lloc l’examen oficial a les
noves instal·lacions de la Generalitat a Girona.
Del 13 d’octubre al 15 de novembre es va dur a

Curs de preparació per a l’obtenció del carnet
d’instal·lador/a d’aigua

terme el curs per a l’obtenció de la certificació
d’agent de posada en marxa, manteniment i
reparació d’aparells a gas (APMR), dirigit als
professionals que treballen amb aparells de gas
conduïts (tipus B i C) de més de 24,4 kW de
potència útil o vitroceràmiques a gas de focs
coberts. El curs incloïa classes teòriques i
pràctiques, amb una durada de 60 hores lectives,
i els alumnes havien de superar un examen de
l’Entitat d’Acreditació Conaif-Sedigas Certificación.
Alguns dels fonaments de la prevenció de la
legionel·losi són el disseny i el manteniment
adequats de les torres de refrigeració i els

Curs per a l’obtenció de la certificació d’agent de posada en
marxa, manteniment i reparació d’aparells a gas

sistemes de conducció d’aigua, especialment de

( 18
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l’aigua calenta sanitària. Des del 24 de

Aconseguir que l’instal·lador/a aprengui com cal

novembre fins al 15 de desembre es va realitzar

fer les mesures en una instal·lació segons

el curs oficial de prevenció de la legionel·losi,

recomana el Reglament Elèctric de Baixa Tensió

amb un total de 25 hores entre classes teòriques

era l’objectiu del curs de mesures elèctriques

i pràctiques. Aquest curs és homologat per

que es va fer entre el 29 de novembre i el 15 de

l’Institut d’Estudis de la Salut, del Departament

desembre, i que constava de 30 hores, entre

de Salut de la Generalitat de Catalunya.

teoria i pràctica.

(

formació

f
Estalvi energètic, canonades plàstiques,

sistemes d’il·luminació, seguretat i disseny
de quadres elèctrics
Els ajuts d’estalvi i eficiència
energètica

Canonades plàstiques per a
instal·lacions

L’eficiència i l’estalvi en matèria de consum

Les canonades de polipropilè, respecte de les

d’energia són les principals vies per millorar la

que

competitivitat, i per aquest motiu les administ-

requereixen menor temps de muntatge i són de

racions impulsen programes d’ajudes en

més fàcil manipulació. Són totalment anticorro-

aquests àmbits. L’empresa Qnorm, assessora

sives, tenen una vida útil il·limitada i s’adapten

energètica del Gremi, va impartir el dia 7

als sistemes tradicionals. Per tal de difondre els

d’octubre una jornada tècnica centrada a

usos

difondre la línia d’ajuts d’estalvi i eficiència

l’empresa col·laboradora del Gremi Italsan el 21

energètica, convocada per l’Institut Català

d’octubre va realitzar una jornada tècnica

d’Energia per a l’any 2010. En la mateixa es va

dividida en una part teòrica i una part pràctica.

debatre sobre quines tecnologies poden rebre

Els assistents van poder practicar la soldadura

ajuts i es va exposar el procediment que cal

per termofusió i veure com es reparen aquestes

seguir per poder-hi optar.

canonades.

i

fetes

aplicacions

amb

altres

d’aquests

materials,

materials,

Jornada canonades plàstiques per a instal·lacions

( 19
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Disseny de quadres elèctrics

classificació de les lluminàries, els projectes

Els instal·ladors agremiats que duen a terme
instal·lacions elèctriques de fins a 630 ampers
eren els destinataris de la jornada tècnica de
disseny de quadres elèctrics: especialista en

d’il·luminació i la il·luminació vial van ser algunes
de les temàtiques que s’hi van tractar. L’objectiu
de la jornada era donar a conèixer les nocions
bàsiques sobre il·luminació.

distribució elèctrica, impartida el dia 11 de
novembre per l’empresa Schneider Electric,
col·laboradora del Gremi. Els ponents van exposar el vessant teòric dels conceptes elèctrics
més destacats i van demostrar el funcionament
de nous programaris per al disseny de quadres
elèctrics, que poden ajudar a millorar la feina
diària dels instal·ladors.

Instal·lacions de seguretat
La seguretat és un dels sectors que ha experimentat un creixement més elevat els darrers
anys. El 17 de novembre l’empresa Simon
-col·laboradora del Gremi- va celebrar una
jornada tècnica destinada als instal·ladors que
volien més informació de l’oportunitat de negoci

( 20
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Il·luminació “Lighting”

que suposa la instal·lació de sistemes de segu-

El dia 11 de novembre es va dur a terme al

instal·ladors

Centre de Formació una jornada tècnica sobre

instal·lacions de seguretat sense la necessitat

sistemes d’il·luminació, a càrrec de personal

de disposar d’un carnet especial. El control

especialitzat

Gewiss,

d’accessos, la videovigilància i els sistemes

col·laboradora del Gremi. Les magnituds

antiintrusió van ser alguns dels temes que es

fotomètriques, la font i els auxiliars elèctrics, la

van exposar.

de

l’empresa

retat com el de Simon Alert, gràcies al qual els

Jornada de disseny de quadres elèctrics

elèctrics

poden

realitzar

Jornada d’il·luminació ”Lighting”

(

formació

f
Muntatge de conductes
Donar a conèixer el mètode del tram recte en el
muntatge de conductes era el principal objectiu
de les jornades de muntatge de conductes

conductes, el seu muntatge i les particularitats
dels trams rectes i les figures. L’organització va
anar a càrrec de l’empresa Salvador Escoda,
col·laboradora del Gremi.

Climaver, que es va fer el 18 i 19 de novembre. Al
llarg de dos dies els assistents –sobretot
instal·ladors de calefacció, ventilació i aire
condicionat– van aprendre els fonaments dels

Sistemes sense fils per gestionar i
reduir el consum energètic
En l’era de les noves tecnologies han aparegut
molts sistemes per controlar i gestionar a distància tots els aspectes relacionats amb el consum
energètic d’una llar, des d’un ordinador o un
telèfon. A més, la modernització de les
instal·lacions és un assumpte que va força lligat
amb el sector emergent de la reforma i rehabilitació d’habitatges, per la qual cosa la jornada
tècnica sobre sistemes sense fils i racionalitzadors de potència tenia un interès afegit. Es va fer
el 16 de desembre a Puigcerdà, a la seu del
Consell Comarcal de la Cerdanya. Va anar a
càrrec de personal tècnic de Ducasa, empresa
col·laboradora del Gremi.

Jornada instal·lacions de seguretat

Jornada sistemes sense fils
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Parlem de formació?
Els temps que ens ha tocat viure són molt dinàmics

tècnic de quina tecnologia és millor per a cada

i canviants. La majoria de reglaments han canviat

tipus d’instal·lació... No sigueu només subjectes

en els darrers anys, i a més es van actualitzant

passius: reclameu, comenteu, suggeriu quines

contínuament. Estar al dia de tots aquests canvis

necessitats de formació no teniu cobertes, com

és complicat i requereix un esforç constant amb el

voleu que s’enfoquin els cursos, més teòrics, més

temps. No es pot aspirar a estar al corrent de tots

pràctics, un 50 % de cada...

els canvis per un mateix, sinó que es necessita una
ajuda externa, i aquesta és precisament la que es
pot trobar en els cursos de formació.

Només ens cal dir-vos que la idea i el contingut del
curs de mesures elèctriques que ja hem repetit
diverses vegades, tant a Girona com en altres

Avui dia, cap professional instal·lador, fuster,

poblacions, va sortir dels mateixos alumnes que

metge, advocat, mestre, etc. pot permetre’s el luxe

feien els cursos de convalidació del nou ITE, i més

de no formar-se: qui no es forma, simplement va

encara, a cada versió que se n’ha anat realitzant

quedant enrere, és a dir, perd competitivitat. També

hem anat introduint els canvis o millores que els

s’ha de dir que el temps és un recurs escàs i que

que ja l’havien acabat trobaven a faltar.

s’ha d’administrar correctament. Per tant, si t’has
de formar, aquesta formació t’ha de ser útil, perquè
si no ho és estàs perdent el temps.
Et suggereixo que escullis bé quina formació
necessites per millorar la teva feina, per estar més

L’èxit d’aquests curs és degut a la vostra implicació. Per, tant us animo a seguir per aquest camí: els
beneficiats sou vosaltres mateixos.
Junts, amb esforç, anirem endavant!

al dia, per saber per què fas les coses d’una
manera i no d’una altra, per saber aconsellar

Joan Romans

correctament el teu client, per poder tenir un criteri
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Les empreses agremiades us podeu bonificar la

formació dels vostres treballadors i treballadores

La formació bonificada està regulada per la Llei

Aquest crèdit és una quantitat que l’empresa ha de

39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos

gastar durant l’any en formació contínua dels

generals de l’Estat per a l’any 2011, i per l’Ordre

seus treballadors, és a dir, a mesura que es va

Ministerial TAS 2307/2007, de 27 de juliol, que

desenvolupant la formació i es bonifica, aquest

desenvolupa parcialment el Reial Decret 395/2007,

crèdit s’anirà restant.

de 23 de març.

f

Poden beneficiar-se’n els treballadors/res que

Les empreses que cotitzen per la contingència de

cotitzin per contingències de formació professional

formació professional disposen d’un crèdit per a la

en empreses privades o entitats públiques empre-

formació dels seus/ves treballadors/res amb la

sarials, i en queden exclosos els autònoms i els

finalitat de bonificar part o la totalitat dels costos de

funcionaris, així com qualsevol treballador/a en

formació a través de les quotes de la Seguretat

organismes públics no empresarials.

Social.

treballadors/res que té l’empresa i de la quantitat
cotitzada durant l’any anterior en concepte de
formació

professional

dels

seus/ves

Per poder demanar aquesta bonificació l’empresa
ha d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social i amb Hisenda.

treba-

La durada del curs no pot ser inferior a 6 hores,

lladors/res. És el resultat d’aplicar a la quantitat

excepte per a cursos vinculats a certificats de

ingressada per l’empresa en concepte de formació

professionalitat i mòduls formatius en àrees

professional durant l’any 2010 el percentatge de

prioritàries (de 4 a 6 hores); tecnologies de la

bonificació que en funció de la mida de les empre-

informació

ses s’estableix a continuació:

mediambiental i promoció de la igualtat.

Plantilla mitjana anual de l’empresa

i

la

comunicació,

sensibilització

Percentatge de bonificació

1-5

420 euros anuals

6-9

100 %

10-49

75 %

50-249

60 %

Més de 250

50 %
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Límits que afecten l’aplicació de la
bonificació

El Gremi d’Instal·ladors de Girona, com a
entitat organitzadora, pot tramitar tota la

La Fundación Tripartita para la Formación, la Cualificación y el Empleo estableix uns límits en funció de
la modalitat i nivell de formació i en funció del
nombre de treballadors i treballadores de les
empreses. En la formació impartida presencialment
els mòduls econòmics són:

hora i alumne

· Càlcul del crèdit bonificable disponible de l’empresa
· Tramitació telemàtica de tota la documentació

En el cas que hi estigueu interessats el repre-

L’empresa ha de fer una aportació privada en funció
de la plantilla, que pot ser econòmica –si el curs té
un cost més elevat que el màxim subvencionable– o
en hores de treball. Aquest percentatge ve determinat en l’Ordre Ministerial, i és el següent:

Plantilla mitjana anual de l’empresa

d’adhesió al Conveni d’Agrupació d’Empreses,
on hi ha especificades les obligacions de l’empresa

per hora i alumne

(
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oferim:

sentant de l’empresa signarà un document

· Formació superior: entre 13 euros i 14,30 euros

( 26

treballador/a en un curs. En aquest sentit, us

per demanar la formació bonificada

· Formació bàsica: entre 9 euros i 9,90 euros per
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documentació de manera gratuïta si inscriviu un/a

beneficiària i les obligacions de l’empresa organitzadora. Si l’empresa disposa de representació legal
dels treballadors, els seus membres n’han d’estar
informats. Si necessiteu més informació podeu
trucar-nos al 972 412 615.

Percentatge d’aportació privada sobre el cost total del curs

1-9

0%

10-9

10 %

50-249

20 %

Més de 250

40 %

(
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Data Inici

Població

· PRL nivell bàsic metall/construcció

10-01-11

Girona

· Elaboració de pressupostos

13-01-11

Girona

· Direcció i conducció d'equips de treball

18-01-11

Girona

· Comptabilitat bàsica

19-01-11

Girona

· Prevenció de riscos laborals per empresaris i directius

25-01-11

Girona

· Prevenció de riscos laborals per empresaris i directius

15-02-11

Girona

· Instal·lador/a - mantenidor/a d'instal·lacions tèrmiques en edificis

31-01-11

Girona

· Instal·lador/a de gas cat. B

31-01-11

Girona

Consulteu dates

Girona

· Bloc I: Assessor energètic I: el nou mercat elèctric

Consulteu dates

Girona

· Prevenció de la legionel·losi

Consulteu dates

Girona

· Actualització del curs oficial de prevenció de la legionel·losi

Consulteu dates

Girona

· Noves edicions: Mesures elèctriques

Consulteu dates

Girona

· Proves d'instal·lacions d'aigua i desaigües

Consulteu dates

Girona

· Ser Empresari

Consulteu dates

Girona

· LED; El futur a les teves mans

08-02-11

Girona

· Risc Elèctric

10-03-11

Girona

· Reorientació del negoci de l'instal·lador a assessor energètic - Ser Empresari

Consulteu dates

Girona

· Sistemes sense fils per gestionar i reduir el consum en la llar

Consulteu dates

Puigcerdà

· Disseny de quadres elèctrics. Especialista en distribució elèctrica

Consulteu dates

Blanes

CURSOS SUBVENCIONATS INTERSECTORIALS PER A
TREBALLADORS

CURSOS PER A L'OBTENCIÓ DE CARNETS

· Instal·lador/a elèctric cat. especialista

CURSOS OFICIALS

CURSOS RECICLATGE

JORNADES TÈCNIQUES

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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OFICINA CENTRAL

DELEGACIONS

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

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

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

(

professió

Obligació de rebre notificacions i comunicacions

administratives de l’AEAT per mitjans electrònics
Des del dia 1 de gener 2011, mitjançant el Reial

Sistema de notificació: adreça electrònica

Decret 1363/2010, de 29 d’octubre, entra en vigor

habilitada

l’obligació de rebre per mitjans electrònics les
comunicacions i notificacions administratives de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
Persones o entitats sotmeses a l’obligació
L’obligació afecta les següents persones o
entitats, per raó de la seva forma jurídica:
• Societats, persones o entitats el NIF de les
quals comenci per A, B, N, W, U o V.
• Entitats inscrites en el Registre de Gran
Empresa.
• Entitats que hagin optat per la tributació en
règim de consolidació fiscal en l’impost de
societats.
• Entitats que hagin optat per la tributació en el
Règim especial de grup d’entitats de l’IVA.
• Persones o entitats que estiguin inscrites en
el Registre de devolució mensual de l’IVA.

Les notificacions es realitzaran segons el
següent procediment:
• L’Administració assignarà i habilitarà, d’ofici,
una adreça electrònica a cadascun dels
obligats tributaris.
• Els obligats tributaris tindran accés en tot
moment a la seva adreça electrònica per a
notificacions mitjançant el sistema de
signatura electrònica.
• Aquesta adreça electrònica serà el lloc on
l’Administració penjarà de manera
electrònica els documents que continguin les
notificacions o comunicacions.
• En cas d’actuar mitjançant representant,
previ apoderament a aquest efecte,
s’habilitarà una adreça electrònica per a aquest.
• Les notificacions per via electrònica es
podran practicar transcorregut el termini d’un

• Persones o entitats que tinguin autorització

mes des de la publicació de l’acord

del departament de duanes i IIEE per a la

d’assignació de l’adreça electrònica.

presentació de declaracions duaneres
mitjançant sistema de transmissió
electrònica de dades.

• Els obligats disposen d’un termini de 10
dies, a comptar des de la posada a
disposició de la notificació a l’adreça
electrònica, per accedir-ne al contingut.
• En cas de no accedir electrònicament a la
notificació en aquest termini, aquesta
s’entendrà rebutjada i, per tant, realitzada.
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Abast del sistema de notificacions
L’obligació fa referència a totes les notificacions

procediments tributaris, duaners i estadístiques

o comunicacions que efectuï l’AEAT en els seus

de comerç exterior, i en la gestió recaptadora
que

tingui

encomanada.

Hi

ha

algunes

excepcions a la notificació electrònica, quan
concorrin

determinades

condicions.

En

particular,

no

el

de

notificacions

s’utilitzarà
en

la

sistema

tramitació

de

les

reclamacions economicoadministratives.

Còmput Consellers de Gestió
Assessoria fiscal del Gremi

(
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El carnet d’instal·lador/a de gas categoria A
L’aparició en escena del nou reglament d’instal·lacions de gas, el 2006, va suposar una
sèrie de canvis tant en l’execució de les tècniques relacionades amb aquest
combustible com en aspectes procedimentals i de capacitació dels mateixos
interventors en les instal·lacions. Un dels canvis que més va afectar els instal·ladors va
ser el de les noves atribucions, ateses les categories que el nou reglament va instaurar;
abans hi havia els carnets IG-I-II-III-IV, les atribucions dels quals anaven creixent amb la
mateixa denominació del carnet
En particular, el carnet IG-III només augmentava

l’instal·lador quedava com algú que havia

les competències dels instal·ladors respecte de

efectuat una instal·lació per a la qual no estava

l’IG-II perquè feia referència a facultar els seus

autoritzat.

posseïdors per executar instal·lacions o trams
d’instal·lacions amb canonades soterrades. És
en aquest darrer aspecte que el reglament del
2006 va introduir una variació substancial: va fer
desaparèixer la categoria IG-III, en assimilar les
competències dels qui en disposaven a les de
l’actual carnet IG-B. Què preveia el nou
reglament pel que fa als trams soterrats? Doncs
que solament en poguessin efectuar els
instal·ladors

amb

la

categoria

més

alta

d’instal·lacions de gas.
El punt 2.1.1 de la Instrucció Tècnica ITC-ICG 09
especifica clarament les competències dels

provoca –sobretot en instal·lacions de xalets–
que no es pugui acceptar l’obra ja que segons
el reglament ningú no pot firmar una obra que
no

ha

fet.

Cada

vegada

els

mateixos

instal·ladors demaneu que se sigui el més
estricte

possible

en

l’aplicació

d’aquest

concepte.

Què no pot fer uns instal·lador IG-A?

ho pot executar tot (llevat d’algunes cosetes que

però no soldar. Per poder-ho fer ha de tenir

ja us explicaré).

una acreditació expressa –per exemple, la

segons quins llocs– una certa permissivitat en
trams petits (de tres a cinc metres) però
sempre “de resultes”. És a dir: mentre no
passés res tot anava bé, però si el dia de demà
hi havia alguna cosa que s’hagués de resoldre,

(
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canonada, per petit que sigui el tram, i això

• Soldar canonades de PE. Les pot instal·lar

2006 amb els trams soterrats? Hi havia –en

( 32
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Què passava fins l’aparició del reglament del
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Actualment això ha canviat. Un instal·lador

de Sedigas– i haver fet un petit curset.
• Posar en marxa d’aparells de gas del tipus
B o C de més de 24 kW.
• Posar en marxa vitroceràmiques de gas de
focs coberts.
• Canvis de famílies de gas.
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Les tres darreres situacions les poden fer amb

Recomano, doncs, que tots els que tinguin el

acreditació especial o bé si pertanyen al servei

carnet IG-B no es conformin i que es plantegin

tècnic del fabricant. Cal dir que això també és

accedir a la categoria superior: la inversió

vàlid per a les altres categories d’instal·ladors.

econòmica aviat quedarà amortitzada pels

En general es té el convenciment que el carnet
IG-A serveix fonamentalment per a dipòsits fixos
i que aquests són majoritàriament instal·lats per
les mateixes companyies subministradores. És
així, però sempre amb la signatura d’un

beneficis que comporta una ampliació de
mercat. I, quant a la inversió en temps i esforç,
estem

passant

uns

moments

en

què

malauradament disposem de més temps del
que seria desitjable.

certificat per part d’un instal·lador IG-A. Qui sap
si demà no treballarem per a una d’aquestes
companyies o haurem d’executar una xarxa
d’alta pressió?

Carles Pastor
Enginyer assessor del Gremi
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La indústria de material elèctric i electrònic
es reinventa a Matelec 2010

Sis-cents expositors i més de 1.700 empreses mostren la fortalesa del sector
La Fira de Madrid va acollir entre el 26 i el 29 d’octubre una nova edició de la mostra
Matelec, la fira industrial més gran de l’Estat. Al llarg de quatre dies es va donar a conèixer
l’oferta més completa de solucions i equips per als professionals del sector, a través de
gairebé mil dues-centes marques representades i 545 empreses participants
Seguint la tendència ja iniciada en anteriors
convocatòries, l’edició 2010 de Matelec va seguir
acumulant una notable representació de firmes
del segment de tecnologia de la instal·lació
elèctrica, electrònica i d’equipament industrial. De
fet, avui el sector es troba en una cruïlla definida
pels

nous

paradigmes

tecnològics,

com

l’eficiència energètica, l’estalvi, la seguretat,
l’accessibilitat, les energies alternatives, la domòtica, el vehicle elèctric... Si a això hi afegim que el
futur està clarament marcat per l’encariment de
l’electricitat, els professionals s’esforcen més que
mai a buscar solucions per consumir amb eficiència l’energia.
Entre les jornades que es van programar al saló va
destacar eDoceo, una exposició pràctica de
tendències en el sector de les instal·lacions, que
celebrava la seva segona convocatòria. Enguany
eDoceo recreava una ciutat a escala amb
instal·lacions reals, on poder difondre el present i
futur de les instal·lacions, aprofitant els nous desenvolupaments tecnològics del mercat i servint de
plataforma formativa per als instal·ladors, integradors i mantenidors. Finalment, cal destacar que a
Matelec es van celebrar dos concursos, destinats a
trobar els millors instal·ladors joves de l’Estat i
d’Europa.
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Juan Antonio Peón
Secretari tècnic de FENIE

El cotxe elèctric: una solució de futur
Encara que pugui semblar estrany, els primers

més, parlant des un punt de vista energètic, és

cotxes es van dissenyar i construir cap al 1834.

un

Tot i el temps que ha passat des de la creació

combustible, tenint en compte que la seva

del primer automòbil, tot i que ara es parla molt

utilització avui dia és intensiva en diversos

del vehicle elèctric i amb tot el que ha avançat la

productes. Això el converteix en un problema

tecnologia, tenim els mateixos problemes: la

que cal resoldre d’aquí a uns anys, quan

durada de la bateria, o, el que és el mateix,

efectivament s’esgoti. A més, hi ha la imperiosa

l’autonomia del vehicle. A això cal afegir-hi la

necessitat de millorar l’eficiència en el consum

seguretat de la instal·lació necessària per

energètic i de reduir les emissions de CO2 a

recarregar el vehicle, la font d’energia per al

l’atmosfera.

subministrament efectiu i, sobretot, el cost de tot
el procés i del producte.
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problema

Desenvolupem,

utilitzar-lo

doncs,

només

aquesta

com

a

segona

necessitat. Un motor de combustió tradicional

La pregunta que ens podria venir al cap és la

de benzina té un rendiment del 25 % de mitjana,

següent: per què ara hauria de ser diferent?

i un motor dièsel del 32 % de mitjana (comparat

Doncs bé, la resposta és precisament la part de

amb l’energia acumulada en el dipòsit). Pel que

l’èxit del vehicle elèctric. D’una banda, hi ha la

fa als motors elèctrics i la seva transformació en

necessitat

fonts

energia mecànica, el rendiment entre l’energia

d’energia que s’acabaran esgotant, com el

en borns de bateria i la que acaba esdevenint

petroli, tant si li queden vint com cent anys; a

útil en eix mecànic ronda el 64 %. Amb això es

d’una

independència

de

(
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Yukino Miyazawa / Flickr

veu clarament que els motors elèctrics són més

cent quilòmetres. Per fer aquest càlcul no s’han

eficients que els motors de combustió. Es podria

tingut en compte les pujades de preu de la

incloure l’eficiència en la generació i el transport

benzina i de l’electricitat.

d’energia elèctrica per a la seva utilització com a
combustible, que es poden estimar en un 44 %
de mitjana a l’Estat, però s’hauria de comparar
amb les pèrdues de l’extracció, la transformació i
el

transport

dels

combustibles:

aquesta

comparació només aprofundiria en una major
separació dels valors de rendiment.

Amb els avenços tecnològics s’ha aconseguit i
s’està aconseguint augmentar la producció dels
vehicles elèctrics, i fer que siguin més
competitius enfront dels vehicles tradicionals,
abaratint el cost de les bateries o establint
sistemes de lloguer. Una major producció
facilitarà l’economia d’escales, de manera que

Es podria dir que per moure un cotxe elèctric

encara resultaran més barats.

durant 100 quilòmetres fan falta 31 kWh de
Què fem? Llencem els nostres cotxes vells i ens

despesa per fer el trajecte en uns 3,72 euros.

passem als elèctrics? La veritat és que cal anar

Aquest valor és un valor de cost, de manera que

substituint el parc automobilístic de mica en

el ciutadà en realitat pagarà menys per aquests

mica. Per aconseguir-ho són útils iniciatives com

quilòmetres. Gairebé cap vehicle estàndard pot

el Pla Movele o el VIVE II, impulsades pel

arribar a aquesta eficiència, que, traduïda a

ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç del

benzina, implicaria un consum de 3 litres cada

Govern espanyol. El que encara no s’ha acabat
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de resoldre és la problemàtica de l’autonomia, i

Dr Jaus / Flickr

no hi ha consens en la indústria, perquè els
diferents fabricants d’automòbils fan propostes
segons els dissenys i els sistemes de recàrrega
que han anat implantant. Hi ha vehicles que es
recarreguen en endolls convencionals i altres
vehicles que necessiten una estació de
recàrrega. A més requisits, més problemes
apareixen per satisfer la necessitat de mobilitat
dels usuaris. Hi ha fabricants que proposen
sistemes de substitució de les bateries, cosa
que permetria allargar l’autonomia del vehicle;
però per a això cal que hi hagi un estàndard en
el sistema de les bateries, perquè si no resultaria
incompatible per a segons quins vehicles, caos
que faria que aquest model energètic acabés
morint per falta d’ús.
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Des del meu punt de vista, ens queda un temps

xarxes elèctriques no s’ha d’oblidar que caldria

durant el qual els vehicles elèctrics i els vehicles

entrar en el problema de la legislació per poder

propulsats per combustible fòssil hauran de

vendre energia a les xarxes sense haver de

conviure, amb una transició suau d’un sistema a

donar-nos tots d’alta en el règim especial.

l’altre. Per exemple, utilitzant els vehicles

També cal tenir en compte el problema que

elèctrics per a la mobilitat urbana i deixant els

suposa la càrrega i descàrrega de les bateries,

vehicles de combustible fòssil per als viatges

pel que fa a l’efecte memòria o la histèresi

més llargs o per als grans transports. A nivell

d’aquestes. De fet, des de l’any passat

normatiu hi ha un interès clar per part de tots els

qualsevol usuari pot instal·lar un punt de

agents, però caldrà esperar que s’assoleixin

càrrega

situacions de consens i estàndards que

comunicant-ho prèviament a la comunitat de

permetin utilitzar la potencialitat dels vehicles

propietaris. Això sí, l’usuari haurà d’assumir el

elèctrics, i es comencin a utilitzar en massa.

cost de la instal·lació.

Respecte als punts de recàrrega i a la

El que implica tot això és que aviat tindrem més

interoperabilitat

de

càrrega de treball, tot i que caldrà creuar els dits

comunicació, tot i que es planteja el vehicle

perquè s’arribi a un consens i que no tornem a

elèctric com un element de compensació de les

quedar parats com fa més de cent anys.

amb

diferents

xarxes

del

vehicle

elèctric

només
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Servei de missatgeria gratuït
El Gremi d’Instal·ladors vol recordar als seus

prop, i l’empresa de missatgeria s’encarregarà de

agremiats que si han de fer arribar qualsevol docu-

fer-los arribar al Gremi. La cobertura d’aquest

ment a la seu poden utilitzar els serveis de missat-

servei comprèn tota la demarcació.

geria de l’empresa MRW sense cap cost, gràcies a
l’acord vigent entre aquesta empresa i el Gremi.

El servei només és gratuït per als agremiats que

Els interessats només han de deixar els docu-

portin la documentació als punts de recollida: el

ments a la franquícia de MRW que tinguin més a

servei de recollida a domicili no està inclòs.

PUNTS DE RECOLLIDA
POBLACIÓ
La Jonquera
Roses
Figueres
Olot
Palamós
Santa Coloma de Farners
Blanes
Banyoles
Ripoll
Puigcerdà

ADREÇA
Nord, 17
Espronceda, 1
Borrassà, 3 - local 1
Enric Granados, 4
Enric Vincke, 20
Plaça Europa, 1 - local 1
Alhambra, 4 - baixos
Guèmol, 24-26
Canigó, 2
Avinguda del Segre, 46

TELÈFON
972 554 505
972 255 084
972 675 555
972 265 858
972 317 711
972 841 012
972 351 372
972 580 573
972 700 612
972 883 130

(

professió

Entra en vigor el nou conveni
del metall

El dia 30 de novembre de 2010 es va firmar el nou conveni col·lectiu per a les indústries
metal·lúrgiques de la circumscripció de Girona, corresponent al període 2010-2013. Les
modificacions més importants respecte de l’anterior conveni són les següents:

Es manté la mateixa jornada laboral que en el conveni anterior, és a dir, 1.742 hores anuals.
Compensació i absorció: diferenciació entre els conceptes absorbibles i els no absorbibles. Caldrà
adaptar les nòmines per poder aplicar bé la compensació i l’absorció. El 31/12/2012 és la data límit per
portar a terme aquesta adaptació.
Flexibilitat horària
• Passa d’una hora i mitja a dues hores la possibilitat d’ampliació o reducció de la jornada diària
quan es necessiti flexibilitzar-la.
• La flexibilitat horària haurà de quedar compensada abans del 31/12/2013.
• En cas que l’extinció del contracte es produís per causes alienes a la voluntat del treballador i
existís un còmput d’hores a favor de l’empresa no es podran descomptar de la corresponent
quitança.
• La distribució irregular de la jornada no afectarà la retribució ni les cotitzacions dels treballadors.
Prestació per invalidesa o mort: es passa de 15.000 a 17.000 euros.
Llicències
• L’ampliació a quatre dies per desplaçament en cas de malaltia greu o hospitalització es produirà
quan aquest sigui superior a 150 quilòmetres, excepte quan es tracti de pares, fills o cònjuges.
• De les 16 hores de disponibilitat per assistència a consulta de metge especialista, 8 hores es
podran comptar per acompanyar fills menors de 12 anys o persones amb discapacitat que
convisquin amb el treballador.
• S’han inclòs els permisos de paternitat i lactància.
• Els treballadors tindran dret a 16 hores anuals de llicència sense retribució per a assumptes
propis, sempre que avisin l’empresa amb set dies d’anticipació.
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Els augments de les taules salarials seran els següents:
• 2010: 1 %
• 2011, 2012 i 2013: 2 %
Revisió salarial: els increments salarials i la seva corresponent revisió, si s’escau, estan reflectides i
incorporades a les taules salarials de cada any. Es garanteix que al final del recorregut del conveni les
taules salarials s’incrementaran amb l’IPC real dels quatre anys més un 1 %.
Podeu consultar el conveni a www.elgremi.cat

Laborex
Assessoria laboral del Gremi

Quadre de retribucions salarials (en vigor des de 01/01/2011 fins a 31/12/2011)
Grup

Salari anual

Salari mensual

1

32.238,17

2.302,73

-

18,51

2

27.740,36

1.981,45

-

15,92

3

22.847,36

1.631,94

-

13,12

4

20.175,82

1.441,13

-

11,58

5

18.021,62

1.287,26

42,40

10,35

6

15.890,95

1.135,07

37,39

9,12

7

15.209,29

1.086,38

35,79

8,73

Valor hora descompte

Salari anual Salari mensual Salari diari

Valor hora descompte

Formació 1r any o
marmitó/grum/aspirant
16 anys

9.106,97

650,50

21,43

5,23

Formació 2n any o
marmitó/grum/aspirant
17 anys

9.660,42

690,03

22,73

5,55

Formació 3r any

11.146,67

796,19

26,23

6,40
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Altres conceptes econòmics (en vigor des de 01/01/2011 fins a 31/12/2011)
Plus per a treballs excepcionalment penosos, tòxics o perillosos (article 37)
1 circumstància

2 circumstàncies

3 circumstàncies

Mitja jornada

2,30

2,91

3,48

Jornada completa

4,62

5,76

6,88

Valor preu punt (article 26)
Grup

Centèsim

Bedaux

5

0,056

0,093

6

0,041

0,068

7

0,041

0,068

Import PUC per a les antigues categories professionals (disposició transitòria)
- contractacions anteriors a l’1 de gener de 2001 Grup
3

5

6

Categoria

Import PUC anual

Import PUC mensual

Import PUC diari

Delineant projectista

54,02

3,86

-

Projectista

54,02

3,86

-

Dibuixant projectista

54,02

3,86

-

Graduat social

988,60

70,62

-

Cap de taller

988,60

70,62

-

Cap 1a administratiu

988,60

70,62

-

Oficial 1a d’ofici

638,07

-

1,50

Oficial 1a administratiu

2.153,27

153,81

-

Xofer de turisme

1.248,98

89,21

-

Capatàs d’especialista

1.248,98

89,21

-

Oficial de 3a

1.248,98

-

2,94

Dietes
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Mitja dieta

13,24

Dieta completa

72,16
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Protecció dels treballadors autònoms per
cessament de l’activitat

El 6 d’agost es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 32/2010, per la qual s’estableix un
sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms. Amb aquesta
llei s’estableix un sistema específic per protegir aquells treballadors autònoms que, podent i volent
exercir una activitat econòmica o empresarial, hagin cessat de fer-la.

Àmbit de protecció
• Treballadors autònoms o per compte propi.
• Treballadors agraris per compte propi (pendent de desenvolupament normatiu).
• Treballadors inclosos en el Règim Especial del Mar (REM).

Acció protectora
• Prestació econòmica per cessament total, temporal o definitiu.
• Abonament de la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes, per l’òrgan gestor,
mentre duri la prestació.
• Mesures de formació, orientació professional i promoció emprenedora.

Requisits per rebre la prestació
• Estar afiliat i en situació d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o al REM.
• Tenir cobertes les contingències professionals d’accident de treball i malaltia professional.
• Tenir cobert el període mínim de cotització de 12 mesos.
• Estar en situació legal de cessament d’activitat.
• No haver complert l’edat ordinària de jubilació contributiva (excepte el cas de no tenir
contribucions suficients).
• Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
• En cas de tenir treballadors a càrrec, acreditar el compliment de les garanties, obligacions i
procediments amb aquests.

Causes de cessament d’activitat per a autònoms
• Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius (si es tracta d’un establiment obert al
públic, se n’exigirà el tancament).
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• Pèrdues durant un any complet superiors al 30 % dels ingressos o del 20 % en dos anys
consecutius.
• Execucions judicials per deutes (mínim del 40 % dels ingressos).
• Declaració judicial de concurs que faci impossible l’activitat.
- Per força major.
- Per pèrdua de llicència administrativa (sense culpabilitat).
- Per violència de gènere.
- Per divorci o acord de separació, quan l’autònom divorciat o separat exerceixi funcions d’ajuda
familiar en el negoci.

Causes de cessament d’activitat per a Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents
(TRADE)
Els TRADE que cessin per extinció de contracte amb el client del qual depenguin
• Per finalització del temps convingut, de l’obra o del servei.
• Per incompliment contractual greu del client (justificat).
• Per rescissió contractual (injustificat).
No es consideren en situació legal de cessament d’activitat
• Aquells que cessin o interrompin voluntàriament la seva activitat.
• Aquells que després de cessar l’activitat i percebre la prestació tornin a contractar amb el mateix
client durant el termini d’un any (hauran de reintegrar la prestació).

Sol·licitud i naixement de la protecció
Es durà a terme davant la mútua de AT-MP amb la qual es tingui coberta la protecció d’AT-MP. En el
cas de tenir coberta aquesta protecció mitjançant una entitat gestora de la Seguretat Social, la gestió
es farà davant l’Institut Social de la Marina o el Servei Públic d’Ocupació Estatal. Es podrà iniciar fins
a l’últim dia del mes següent al cessament.
• La prestació econòmica s’inicia el primer dia després del segon mes següent al cessament d’activitat.
• L’òrgan gestor es farà càrrec de la quota de la Seguretat Social per contingències comunes a
partir del mes immediatament següent al del cessament.

( 46

L’INSTAL·LADOR / 132

(

Quart trimestre 2010

(

professió

Durada de la prestació

Període de cotització

Varia en funció dels períodes de
cotització efectuats dins dels 48
mesos anteriors al cessament
d’activitat, dels quals almenys 12
hauran

de

ser

immediatament

continuats
anteriors

i
al

cessament, d’acord amb aquesta
escala:

Període de protecció

A partir de 60 anys

12 a 17 mesos

2 mesos

2 mesos

18 a 23 mesos

3 mesos

4 mesos

24 a 29 mesos

4 mesos

6 mesos

30 a 35 mesos

5 mesos

8 mesos

36 a 42 mesos

6 mesos

10 mesos

43 a 47 mesos

8 mesos

-

43 mesos en endavant

-

12 mesos

48 mesos en endavant

12 mesos

-

Quantia de la prestació
• El 70 % de la base reguladora de la prestació econòmica per cessament d’activitat (mitjana dels
12 mesos anteriors cotitzats).
• La quantia màxima serà del 175 % de l’ IPREM (200 % amb un fill a càrrec o 225 % amb més d’un fill).
• La quantia mínima serà del 80 % de l’IPREM sense fills a càrrec o 107 % amb fills a càrrec.
La base de cotització per cessament d’activitat es correspondrà amb la base de cotització que
s’hagués escollit del règim especial dels treballadors autònoms per compte propi o bé del REM.
Quant al tipus de cotització per cessament d’activitat, serà del 2,2 %, aplicable a la base determinada
en l’apartat anterior.

Altres aspectes
• Infraccions: en matèria d’infraccions i sancions s’atendrà al que estableixi aquesta llei i la Llei
sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
• Reducció de la cotització per contingències comunes: els autònoms acollits a aquesta prestació
tindran una reducció de 0,5 % en la cotització per ITCC.
• Socis treballadors de cooperatives de treball associat: els serà d’aplicació aquesta normativa
segons la disposició addicional sisena de la llei.
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• Treballadors autònoms que exerceixen la seva feina de forma conjunta: la protecció inclou tot el
conjunt, sigui quina sigui la forma jurídica que els agrupi, i no és necessari el cessament total
d’activitat ni dels socis, ni el tancament de l’establiment.
• Prestació no contributiva: els autònoms que haguessin cessat a partir de l’1 de gener de 2009 i
que no percebin cap ajuda o prestació tindran dret a una prestació de 425 euros, durant un
màxim de 6 mesos (dret vinculat a la recerca activa d’ocupació).
Aquesta normativa va entrar en vigor el 6 de novembre passat. Cal recordar que aquells que no
tinguin coberta la protecció per contingències professionals poden optar-hi abans del 6 de febrer. Per
a informació detallada podeu trucar els dimecres al matí al 972 393 157 (Roser).

Laborex
Assessoria laboral del Gremi
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Tot sobre l’energia solar tèrmica: a la recerca
d’una font energètica segura i econòmica
Una instal·lació solar tèrmica permet transformar

tipologia: la bomba solar, el got d’expansió i les

les radiacions solars incidents sobre la superfície

vàlvules de seguretat.

contaminant i amb l’estalvi que representa la no
utilització de fonts energètiques tradicionals.
L’energia produïda d’aquesta manera es capta,
generalment, en forma d’aigua calenta. La

Quan la irradiació solar no és suficient, la instal·lació
solar segueix proporcionant energia útil per escalfar
l’aigua entrant al generador d’ACS (caldera o
escalfador). El resultat és un notable estalvi d’energia.

tecnologia solar tèrmica és útil sobretot per a la

La configuració òptima d’una instal·lació solar

generació de calor a baixa temperatura, destinada

tèrmica està determinada per les necessitats dels

a la producció d’aigua sanitària i a la calefacció de

seus usuaris, per la ubicació geogràfica i per les

baixa temperatura.

condicions climatològiques en el lloc d’instal·lació.

Una instal·lació solar tèrmica estàndard consta de
diversos components, cadascun dels quals té una
funció específica. El nucli de la instal·lació és el
col·lector solar, que efectua la conversió de
l’energia solar en calor. L’element principal del

Actualment gairebé la totalitat de les instal·lacions
solars tèrmiques existents es realitzen en forma de
circuit

tancat.

Aquestes

instal·lacions

subdivideixen en dues tipologies:
• instal·lació de circulació forçada: sistema adequat

col·lector és l’absorbidor, constituït per una prima

per a instal·lacions de mida mitjana o gran i

planxa de metall termoconductor, que s’encarrega

que es preveuen utilitzar durant tot l’any.

d’absorbir

Aquesta solució garanteix una millor integració

les

radiacions

solars

i

de

transformar-les en calor. Aquesta calor es
transfereix a un fluid caloportador, que recorre uns
tubs fixats per a tal fi en la cara posterior de
l’absorbidor. Les condicions locals determinen la
variant de muntatge dels col·lectors (inclinació
respecte a l’horitzontal i orientació). Els col·lectors
solars admeten diferents tipologies: instal·lació

se

arquitectònica i un resultat estètic òptim.
• instal·lació de circulació per gravetat: es
tracta d’una solució totalment exterior, senzilla,
compacta i econòmica, adequada per a
instal·lacions petites, ubicades en zones de
clima suau i d’ús preferentment estival.

vista sobre la teulada, instal·lació integrada a la

Les aplicacions de les instal·lacions solars són la

teulada i instal·lació a la façana de l’edifici.

producció d’aigua calenta sanitària, com a suport

L’altre element fonamental d’una instal·lació solar
tèrmica és l’acumulador, que té la finalitat
d’emmagatzemar la calor cedida pels col·lectors,
per posar-la a disposició sempre que convingui.
La

instal·lació

es

completa

amb

altres

components, que varien en funció de la seva

a una instal·lació de calefacció amb sistema de
terra radiant, a més de la climatització de piscines.
A més, aquests col·lectors poden muntar-se en
qualsevol part exterior de l’edifici, fins i tot en
posició totalment vertical.

Rehau
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Calendari laboral 2011
El Departament de Treball de la Generalitat va emetre una ordre respecte al calendari oficial de festes
laborals corresponents a l’any 2011 que es va publicar al DOGC el 31 de maig. Així, l’any que ve
seran festes laborals a Catalunya els següents dies:
· 1 de gener (Cap d’Any)

· 15 d’agost (L’Assumpció)

· 6 de gener (Reis)

· 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)

· 22 d’abril (divendres Sant)

· 1 de novembre (Tots Sants)

· 25 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)

· 6 de novembre (Dia de la Constitució)

· 13 de juny (dilluns de Pasqua Granada)

· 8 de desembre (Immaculada)

· 24 de juny (Sant Joan)

· 26 de desembre (Sant Esteve)

A més de les festes esmentades, el Departament de Treball fixarà dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels ajuntaments.
Podeu consultar el calendari a www.elgremi.cat

Laborex
Assessoria laboral del Gremi
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Gas Natural i Alstom s’encarregaran de la

Zona de Desenvolupament Prioritari d'energia
eòlica de l’Alt Empordà

L’empresa Gas Natural Renovables, juntament amb Alstom Wind, ha estat l’adjudicatària
de la zona de desenvolupament prioritari (ZDP) de l’Alt Empordà. Amb una potència
prevista de 180 MW, la zona comprendrà set parcs a les localitats d’Agullana, Capmany,
Cantallops, Darnius, Espolla, la Jonquera, Masarac i Sant Climent Sescebes
Arreu de Catalunya, on s’han definit set ZDP, vint

als 720 MW que estan en tramitació. El Pla de

grups empresarials havien presentat 57 ofertes,

l’Energia de Catalunya 2006-2015 preveu assolir

que sumaven 5.707,3 MW, i proposaven inversi-

3.500 MW de potència eòlica instal·lada en

ons complementàries a l’execució dels parcs

l’horitzó de l’any 2015.

eòlics per valor de més de 260 milions d’euros.

Així, les altres ZDP que es preveuen per al conjunt

Els 769 MW de potència eòlica que han posat en

del país són la II (Segarra i Conca de Barberà), la

marxa les ZDP se sumen als 775 MW que ja estan

III (Alt Penedès i Alt Camp), la V (Ribera d’Ebre i

en servei a Catalunya, als 200 MW que estan en

Baix Camp), la VI (Segrià i Ribera d’Ebre), la VII

construcció, als 927 MW que estan autoritzats i

(Terra Alta) i la VIII (Anoia i Segarra).

Societat Catalana d'Ordenació del Territori - IEC
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Certificació del sistema de gestió de prevenció de
riscos laborals segons l’OHSAS 18001:2007
Les noves normatives, com la Llei 54/2003, que
modifica la Llei 31/1995 de prevenció de riscos

Procés de certificació d’una empresa
Qüestionari preliminar i sol·licitud

laborals, i el Reial Decret 604/2006, pel qual es
modifica el Reglament dels serveis de prevenció,
incorporen

canvis

importants

a

Auditoria inicial. Revisió documental

les

Informe

organitzacions, com la implantació del Pla de

Auditoria de certificació

prevenció i l’aprovació necessària per part de la
direcció,

l’assumpció

per

part

de

Informe

Pla d’accions correctores

tota

Auditoria extraordinària

l’organització i el seu coneixement per part de

Concessió del certificat

tots els treballadors de l’empresa. Per aconseguir
aquest objectiu és necessària la integració de la

Auditories de seguiment semestrals o anuals

prevenció de riscos laborals en tots els àmbits de
l’empresa.

Auditoria de renovació (cada 3 anys)

La millor eina per garantir a l’organització una
adequada gestió preventiva i un exhaustiu
compliment de la llei a l’empresa és la
implementació d’un sistema de gestió de
prevenció

de

riscos

laborals,

el

qual

desenvoluparà la política de seguretat i salut en el
treball en l’empresa i gestionarà els seus riscos,
cosa que afavorirà la seguretat i salut laboral.

(certificació del sistema de gestió de la qualitat) o
ISO 14001 (del sistema de gestió de medi
ambient); ara bé, si les té, disposarà de certes
facilitats i no haurà de fer un esforç tan elevat. La
certificació permet demostrar a tercers el
compliment de la legislació i els reglaments en
matèria de prevenció de riscos laborals, el
compromís de l’organització amb la prevenció de

Les empreses poden fer-se certificar, per part

riscos laborals, la integració de la prevenció al

d’una entitat acreditada independent, el seu

sistema,

sistema de gestió de la prevenció de riscos

avantguardista de l’empresa.

laborals,

conforme

compleixen

amb

les

exigències de la norma internacional OHSAS
18001, que es va publicar el 2007. Es tracta d’un
estàndard voluntari que proporciona a les
organitzacions un model de sistema per
gestionar la seguretat i salut en el lloc de treball.

i

l’enfocament

innovador

i

La certificació pot potenciar l’accés a nous
clients i socis empresarials, la millora en la gestió
de perills i riscos presents i futurs, la reducció de
costos de les assegurances de responsabilitat
civil

i

l’obtenció

d’avantatges

econòmics

mitjançant subvencions.

Per aconseguir la certificació amb l’OHSAS
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18001 no és necessari que una empresa hagi de

Prevenció Laboral Gironina SLU

tenir prèviament la certificació amb ISO 9001

Assessoria de Prevenció Laboral del Gremi

