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ASSESSORIA
LABORAL

ASSESSORIA DE
RECURSOS HUMANS

Servei ofert per
Còmput, consellers de gestió

Horari
dilluns de les 9 a les 14 hores

Correu electrònic
a.fiscal@elgremi.cat

Tel. 972 393 156 

Servei ofert per
Boada Corredoria d’Assegurances 

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

Correu electrònic
assegurances@elgremi.cat

Tel. 972 393 113

Servei ofert per
Casadevall i Associats 

Horari
dilluns de les 16 a les 19 hores

Correu electrònic:
a.juridica@elgremi.cat

Tel. 972 393 156

Servei ofert per
Carles Pastor

Horari
dilluns de les 16 a les 19 hores

Correu electrònic
a.tecnica@elgremi.cat

Tel. 972 393 157

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

Horari
dimarts de les 10 a les 13 hores

Correu electrònic
qualitattuv@elgremi.cat

Tel. 972 393 156

Servei ofert per
ECA

Horari
dijous de les 10 a les 13 hores

Correu electrònic
qualitateca@elgremi.cat

Tel. 972 393 156

Servei ofert per
ECA - BV

Horari
dijous de les 10 a les 13 hores

Tel. 972 393 157

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

Horari
dimarts de les 10 a les 13 hores

Tel. 972 393 157

Servei ofert per
Laborex Assessors Laborals

Horari
dimecres de les 9 a les 14 hores

Correu electrònic
a.laboral@elgremi.cat

Tel. 972 393 157

Servei ofert per
Grup Cosmos

Horari
dilluns de les 9 a les 14 hores

Correu electrònic
rrhh@elgremi.cat

Tel. 972 393 157

ASSESSORIA DE QUALITAT

ASSESSORIA
FISCAL COMPTABLE

ASSESSORIA
D'ASSEGURANCES

ASSESSORIA
JURÍDICA

ASSESSORIA
TÈCNICA

Servei ofert per
Prevenció Laboral Gironina, SL 

Horari
divendres de les 11 a les 14 hores

Correu electrònic
prevencio@elgremi.cat 

Tel. 972 393 156

Servei ofert per
Qnorm 

Horari
dimarts de les 16 a les 18 hores

Correu electrònic:
a.energetica@elgremi.cat

Tel. 972 393 156

Servei ofert per
Centre de Negocis

Horari
divendres de les 10 a les 13 hores

Correu electrònic
a.financera@elgremi.cat

Tel. 972 393 157

ASSESSORIA DE
PREVENCIÓ LABORAL

ASSESSORIA
FINANCERA
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ASSESSORIA D’EIC (Entitat d’Inspecció i Control)

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 2:30 de la tarda

Vacances: de l'1 al 15 d'agost

ASSESSORIA
ENERGÈTICA
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L’adaptació a la Llei Òmnibus s’ha materialitzat a Catalunya 

amb el Decret 30/2010 del departament d’Innovació, Univer-

sitats i Empresa de la Generalitat. Aquesta normativa, ja en 

vigor, suposa una nova etapa en la relació entre instal·ladors 

i administracions, amb la simplificació de tràmits com a eix 

central. 

Una de les novetats més interessants que aporta aquest 

decret és la declaració responsable, un compromís que tots 

els instal·ladors han d’assumir i mitjançant el qual declaren 

que la seva tasca s’ajusta a les normatives vigents. Amb això 

s’agilitza la feina dels professionals, no s’ha d’omplir cap 

més imprès ni aportar cap documentació addicional. A partir 

d’ara només hauran d’informar dels canvis que es produ- 

eixen en la seva activitat i, evidentment, aportar dades 

exactes i correctes. A més, els carnets ja no s’hauran de 

renovar, amb l’estalvi de temps i gestions que això suposa.

D’altra banda, i estretament lligada a la declaració respon-

sable, la unificació dels diferents registres en el RASIC és una 

notícia positiva, que contribueix a donar motius per  

l’esperança que l’activitat empresarial no topi una vegada i 

una altra amb impediments de les administracions, caracte-

ritzades sovint per una burocràcia excessiva, que fa alentir 

l’activitat econòmica i que resulta molt perjudicial especial-

ment en època de crisi.

Amb aquests canvis també s’obre la porta a la possibilitat 

que empreses estrangeres puguin treballar en el nostre 

territori, amb un mínim de gestions. Aquesta és la filosofia de 

la directiva de serveis de la Unió Europea, que no és altra que 

liberalitzar al màxim el sector de serveis, unificar normatives 

entre els diferents estats membres i igualar oportunitats entre 

els ciutadans d’arreu. No hem de veure, necessàriament, 

aquesta novetat com una amenaça, sinó que hi podem 

trobar algunes oportunitats: des d’ara els instal·ladors poden 

treballar en qualsevol país de la Unió.

Espero que aquests canvis siguin positius per a tots nosal- 

tres i contribueixin a millorar les expectatives de futur.
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El Gremi ha acordat amb l’assessoria de Recur-

sos Humans ACTIVA del Grup Cosmos unes 

condicions especials de contractació de perso-

nal per als agremiats. 

Durant aquests anys, el Grup Cosmos ha de- 

senvolupat una base de dades de treba- 

lladors/res del sector del metall per a totes les 

empreses agremiades.

������
��
El preu hora inclou tots els següents conceptes: 

selecció de personal, la formació de prevenció 

de riscos laborals, les absències per baixes la- 

borals i la indemnització per fi de contracte.

�������������
L’inconvenient principal és l’increment del 

cost/hora, que hem reduït considerablement 

amb aquest acord.

Oficial 1a/2a Oficial 3a Peó

Preu tarifa general ETT

Preu contractació Gremi

Preu contractació Gremi
(cobrament al comptat)

Contracte ETT

17,80

16,60

15,50

15,60

14,70

13,70

14,90

14

13

Oficial 1a/2a Oficial de 3a Peó

Preu hora conveni

Cost seguretat social (37,80%)

COST empresa

Contracte directe Empresa

10,04

3,80

13,84

8,85

3,35

12,20

8,47

3,20

11,67

Comparativa costos contractació ETT/directe empresa:
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gremi

En el cost de l’empresa només hi hem afegit el 

preu hora conveni i el cost de la seguretat social 

obviant altres conceptes que hem anomenat 

anteriorment (despeses selecció personal, 

formació en PRL i la indemnització per fi de 

contracte) i que poden suposar un cost afegit.

Podem afirmar que a partir d’ara la contractació 

de personal mitjançant el conveni Gremi-Grup 

Cosmos serà una opció a tenir en compte per 

contractes de curta i mitjana durada.

Grup Cosmos
Assessoria de Recursos Humans del Gremi
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Què suposa per a l’Associació acollir el 

Congrés de Conaif?

Per a nosaltres significa molt poder fer aquest 

Congrés. En primer lloc, perquè no ens ha resultat 

fàcil arribar fins aquí. Malgrat tot, ho hem aconseguit 

i treballem amb tota la il·lusió perquè aquest sigui un 

dels millors congressos de la història de Conaif. En 

segon lloc, perquè estem orgullosos del nostre 

territori, i amb el Congrés tenim l’oportunitat de 

donar a conèixer Tarragona als nostres companys 

de la resta de l’Estat espanyol.

Quines seran les principals temàtiques de les 

ponències?

Tindrà un protagonisme rellevant la directiva de 

serveis i la seva aplicació a casa nostra amb la 

Llei Òmnibus, a més dels efectes de l’actual crisi 

econòmica sobre les empreses del sector. A més 

d’aquests dos temes que ens vénen marcats per 

l’actualitat, també tindran el seu espai qüestions 

marcades pel seu caràcter tècnic, sempre 

d’interès per a l’instal·lador. Cal destacar també la 

taula rodona que es farà amb el comitè executiu 

de la GCI-UICP, que obre el congrés i li dóna per 

primera vegada un caràcter internacional.

Com animaria els instal·ladors d'arreu de 

Catalunya a participar-hi?

Per als que coneixen Tarragona, no calen 

arguments: ja saben que sempre val la pena visitar 

el nostre territori. Per als que no la coneixen, és 

una oportunitat que no poden deixar escapar per 

fer-ne un primer tast: segur que repetiran. A banda 

del territori, estem convençuts que el programa 

definitiu que presentarà el congrés serà força 

atractiu. A més, i per si no n’hi hagués prou, el 

nostre país és tan “petit” i gaudim de prou 

infraestructures com per dir que qualsevol racó del 

territori català queda a prop de Tarragona. Els dies 

18, 19 i 20 de novembre de 2010, Tarragona serà 

la capital dels instal·ladors: no hi poden faltar.

���������	�	��
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L’Associació de Gremis d’Instal·ladors de la 

Província de Tarragona serà l’amfitriona del XXI 

Congrés de CONAIF – Encuentro Empresarial 

2010, que es farà del 18 al 20 de novembre. 

Després de passar per Barcelona, on es va fer de 

forma conjunta amb Instalmat, CONAIF desplaça 

l’activitat a Tarragona, per celebrar-hi la segona 

part del seu congrés anual.

El programa d’activitats començarà el dijous 18 

amb la reunió de la junta directiva de CONAIF, i 

continuarà amb la inauguració oficial del 

congrés al Palau d’Exposicions i Congressos 

de Tarragona. A banda dels actes més oficials, 

el vessant tècnic del fòrum té un pes molt 

important en aquest congrés. Està constituït per 

ponències, conferències i xerrades al llarg dels 

tres dies, entre les quals destaca la taula 

rodona amb el comitè executiu de la Génie 

Climatique International – Union of Roofing and 

Plumbing Contractors, una associació que 

representa els interessos de 180.000 treballa-

dors dels sectors de la calefacció, la ventilació, 

l’aire condicionat i dels contractistes de plome-

ria de 23 països europeus, Austràlia, Canadà i 

els Estats Units.

La directiva de serveis i la situació d’empreses i 

autònoms davant la crisi econòmica actual 

també hi tindran un pes important.



L’INSTAL·LADOR / 130

Segon trimestre 2010

((
8

(
gremi

(
*�����������������+�	�����
��	����	����	

Com a serveis gratuïts es poden fer consultes 

relacionades amb els productes bancaris, resol-

dre dubtes, recomanar productes, orientació de 

condicions, etc. A més, l’assessoria pot realitzar 

una anàlisi d’idoneïtat i conveniència dels pro- 

ductes contractats i les alternatives en funció de 

les necessitats de cada agremiat.

Pel que fa als serveis de pagament, hi ha un 

servei de negociació de condicions; l’assessor 

es desplaça o es posa en contacte amb el banc 

o caixa per millorar els tipus d’interès o per 

rebaixar-li o treure-li comissions, i d’un servei de 

gestió de finançament; l’assessor prepara l’ex- 

pedient de línies de crèdit o descomptes i es 

desplaça al banc o caixa per renovar o aconse-

guir noves línies.

L’horari d’atenció personal a les oficines del 

Gremi és els divendres de 10 a 13 h. Podeu 

demanar informació al telèfon 972 393 157 o a 

l’adreça electrònica a.financera@elgremi.cat.

Amb la finalitat d’anar ampliant i millorant el servei a l’agremiat, des del dia 23 d’abril es 

pot disposar dels serveis d’assessoria financera

)�,����	������	�	���	��� ���	��	��-./.

La Federació d'Associacions d'Empresaris 

Instal·ladors de Catalunya, FERCA, va ser present 

a Instalmat 2010, el saló integral de materials per 

a instal·ladors, que es va celebrar al recinte firal 

de Gran Via de Fira de Barcelona entre el 12 i 15 

de maig. Més de deu mil professionals van visitar 

el saló i van poder conèixer la tasca de la Federa-

ció d'Associacions d'Empresaris Instal·ladors de 

Catalunya durant el 2010.

Entre les activitats que es van dur a terme durant 

Instalmat cal destacar el Dia de l'Eficiència Ener- 

gètica, l’objectiu del qual era mostrar mitjançant 

exemples i casos pràctics com reduir els costos 

energètics de les empreses per incrementar la 

seva competitivitat, tenint en compte l'actual 

context econòmic i la previsió d'un fort increment 

del preu de l'energia.

En el transcurs del saló, el president de FERCA, 

Xavier Carulla, va oferir una recepció als assis-

tents. A l'acte van assistir el president de CONAIF, 

José María Marcén, i el president d’Instalmat, 

Pere Miquel Guiu.
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El diari gironí La Lucha publicava el 22 juny de 1910 que la comissió organitzadora de la 

Cambra de Comerç convidava tots els empresaris de la ciutat a la reunió constitucional 

que s’havia de fer dos dies després. Naixia la Cambra de Comerç de Girona, una 

institució que porta cent anys agrupant i defensant els interessos del sector econòmic i 

industrial gironí, i al capdavant de la qual hi ha Domènec Espadalé

Quina valoració fa del seu darrer mandat?

Crec que la valoració del meu mandat l’han de fer 

els mateixos empresaris. Per la meva part estic 

satisfet d’haver col·laborat en la unió de tot 

l’empresariat gironí, patronals i cambres. Em vaig 

tornar a presentar per acabar d’aprofundir en la 

descentralització de les activitats de la Cambra i 

per continuar amb el pla de comunicació endegat 

ara fa quatre anys per tal de posar les activitats de 

la corporació a l’abast de totes les empreses, 

sigui quina sigui la seva dimensió o localització 

dins la demarcació de la Cambra. En aquest sentit 

continuarem impulsant l’ús de les noves tecno- 

logies tant a la Cambra com a les empreses. 

Quins són els objectius de la Cambra per als 

pròxims quatre anys?

El repte més important és intentar redreçar la 

situació de l’economia gironina. Ens cal un millor 

finançament i que les empreses rebin el recol- 

zament que necessiten per sortir de la crisi en 

què estem immersos. Per això us comentava la 

importància de poder establir lligams de comuni- 

cació amb les empreses per fer-los arribar infor- 

mació bàsica que els ajudi a prendre les millors 

decisions.

Ens pot explicar les ajudes que dóna la 

Cambra als empresaris per fer front a la crisi 

econòmica? Què pensa de les mesures que 

està aplicant l'Administració? En fan falta més?

La Cambra seguirà impulsant al màxim la 

internacionalització de les nostres empreses, tant 

les industrials com les turístiques i les proveïdores 

de serveis. Si a casa nostra el consum no 

s’anima, la solució passa per anar a buscar-lo a 

fora: les nostres empreses estan preparades per 

consolidar els mercats exteriors. 

Les nostres
empreses estan
 preparades per

consolidar els
mercats exteriors

“
’’
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El Gremi vol transmetre el seu més sentit condol a la família, als amics i als companys d’Antoni 

Hostench, que va presidir la Cambra de Comerç de 1991 a 2006. Home clau de l’associacionisme 

gironí, durant el seus mandats es van dur a terme projectes tan importants per a les nostres 

comarques com el Tribunal Arbitral de Girona, l’Escola d’Hostaleria de Vilamalla o el Girona 

Convention Bureau. Amb aquesta pèrdua deixem enrere un dels grans homes de l’empresariat gironí, 

que ha transmès una empremta personal i professional inesborrable.

Pel que fa a les mesures del Govern, crec que 

han arribat tard. Malgrat això, més val tard que 

mai. De tota manera calen més actuacions. Per 

tal de millorar la competitivitat calen quatre 

reformes molt importants: la reforma laboral, la 

reforma administrativa, la reforma financera i la 

reforma fiscal.

I de la recent pujada de l'IVA?

Les pujades d’impostos en moments de crisi no 

són mai adients. L’increment de l’IVA pot afectar 

negativament el consum.

Per on han d'anar les reformes del mercat 

laboral?

Cal potenciar la flexibilitat laboral i també la 

productivitat. Cal una reforma laboral amb me- 

sures concretes que afavoreixin la productivitat i 

la reducció de l’atur.

Com valora la celebració del centenari de la 

Cambra? Què en destacaria?

El més important és que són cent anys de servei 

del món empresarial gironí. De la commemoració 

voldria destacar el seu objectiu: volem que el 

Centenari de la Cambra serveixi per valorar la 

contribució de les empreses al desenvolupament 

de la societat. És per això que hem instal·lat a la 

façana de la nostra seu un gran panell amb la 

frase “Darrere el teu benestar hi ha l’empresa”, 

per recordar que el talent i l’audàcia de les nostres 

empreses obren les portes de les comarques 

gironines i dels seus ciutadans al món.

Quina relació té la Cambra de Comerç amb el 

Gremi d’instal·ladors de Girona?

La relació de la institució amb el Gremi 

d’Instal·ladors i amb els altres gremis de les 

comarques gironines és sempre molt positiva. En 

aquest sentit cal afirmar que la representació del 

Gremi al ple de la Cambra aporta una valuosa 

tasca dins dels treballs que desenvolupen les 

comissions.
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El Gremi vol fer sentir la seva veu i que aquesta arribi a tota la 

societat, i amb aquesta idea ha reforçat la tasca de relació amb 

els mitjans de comunicació a través de comunicats de premsa i 

articles d'opinió per tal que es difonguin a través dels mitjans 

d'informació general i dels especialitzats.

Durant el segon trimestre de l’any, la crisi econòmica i el procés 

d’implantació de la Televisió Digital Terrestre han estat els temes 

analitzats en els articles d’opinió.

�
�*���	���

Article d'opinió de Pere Rodríguez

publicat al diari El Punt el 14 d’abril de 2010

Article d'opinió de Pere Rodríguez

publicat al Diari de Girona el 19 d’abril de 2010
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Com cada any, el Gremi d’Instal·ladors té un 

horari diferent durant l’estiu. Al llarg dels mesos 

de juliol i agost les dependències restaran 

obertes de 8 del matí a 14.30 de la tarda. A més, 

us recordem que el Gremi tancarà per vacances 

de 2 al 15 d’agost.

És per això que recomanem als instal·ladors o 

empreses del sector que si necessiten qualsevol 

servei del Gremi facin la sol·licitud amb prou 

temps i tinguin en compte aquests canvis. Durant 

el període de vacances les tramitacions urgents 

es podran fer a l’OGE de la Cambra de Comerç 

(av. Jaume I  46) o als serveis territorials del 

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 

de la Generalitat (plaça de Pompeu Fabra 1).

5
�	���������*

Juliol Tot el mes de 8.00 a 14.30 h

Agost
Del 2 al 15: tancat
Del 16 al 31: de 8.00 a 14.30 h
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· Nom de l’empresa: Instal·lacions DHORMA SL

· Adreça: C. Girona 46, 17430 Santa Coloma de Farners

· Telèfon: 972 546 255

· Correu: info@dhorma.com

· Any de fundació: 2000

· Activitat: Instal·lacions d’aigua, llum, calefacció, aire 
condicionat, domòtica i gas

· Responsables: Josep Durbau, Jaume Horta i Martí 
Garriga

Quan va néixer l’empresa?

L’empresa va néixer el 4 d’abril del 2000. Som 

tres socis fundadors i sis treballadors.

Quins van ser els factors que us van 

impulsar a dedicar-vos a l’ofici?

Vam començar d’aprenents, ens va agradar i 

vam continuar treballant-hi. L’any 2000 vam 

tenir l’oportunitat de fer-ho per compte propi, 

perquè així sabríem què era això de fer 

d’empresaris. La veritat és que no ha anat 

malament.

Com ha canviat l’empresa en tot 

aquest temps?

L’empresa ha anat canviat al llarg dels anys. Al 

començament érem pocs treballadors, però 

aviat la demanda de feina va canviar i vam 

haver d’ampliar força la plantilla. I ara, en 

aquests temps que corren, tornem a ser pocs.

Hi ha hagut molts canvis al sector?

Els canvis han vingut provocats per l’avenç de 

la tecnologia. Contínuament hem d’estar 

adaptant-nos als nous reglaments, al mateix 

temps que la manera de treballar també 

canvia.

Des de quan és del Gremi?

Des de la fundació de l’empresa.

El Gremi realitza una tasca per a tots 

els  associats. Com la valora?

Bé, però faltaria que poguéssim fer més força 

davant les companyies d’aigua, llum i gas a 

l’hora d’agilitzar tràmits. També creiem que a 

l’hora de redactar reglaments seria bo que 

tinguessin més en compte els instal·ladors, 

que, al cap i a la fi, són qui ho posen a la 

pràctica.
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La puresa de l’atmosfera de la Cerdanya nord-

catalana i la gran quantitat d’hores de sol de 

què disposa la zona van ser dos factors 

decisius perquè, a final dels anys seixanta del 

segle passat, comencessin en el petit poble 

d’Odelló les obres del que havia de ser el forn 

solar més gran del món. La construcció del forn 

solar va respondre, en primer lloc, als experi-

ments del químic Félix Trombe, que el 1946 va 

aconseguir fondre minerals i extreure materials 

de gran puresa mitjançant la concentració de la 

llum del sol en un punt concret. Després 

d’instal·lar un petit forn a la localitat propera de 

Montlluís, Trombe va decidir que calia plasmar 

Concentrar la potència de mil sols en una àrea de quaranta centímetres de diàmetre. 

Això és el que és capaç de fer el forn solar d’Odelló que, juntament amb el que hi ha a 

Taixkent (Uzbekistan), és el més gran del planeta. El forn d’Odelló és una instal·lació 

impressionant que només és a unes hores de les nostres comarques, i que al llarg de la 

seva història ha donat moltes respostes a la ciència

Rabatakeu
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els seus experiments en una instal·lació de 

grans dimensions.

La posada en marxa del forn d’Odelló va coinci-

dir, a més, amb l’esclat de la crisi del petroli, la 

qual cosa va fer que els investigadors orientes-

sin els seus esforços cap a la transformació de 

l’energia solar en electricitat. Fins i tot es va 

construir el Themis, una central solar tèrmica al 

poble de Targasona, a només tres quilòmetres, 

amb una potència de dos megawatts i 

dos-cents miralls reflectors que rebotaven els 

rajos de sol cap a un punt central. Aquesta 

instal·lació solar tèrmica va deixar de funcionar 

el 1986, tot i que encara segueix operativa com 

a laboratori d’assajos: s’hi han dut a terme 

nombrosos experiments i projectes. Darrera-

ment es parla d’una segona oportunitat per al 

Themis com a central solar tèrmica per a la 

producció d’electricitat, davant la crisi energè-

tica que s’acosta.

El funcionament de la instal·lació d’Odelló es 

basa en la concentració dels rajos del sol a 

través de diversos sistemes que sumen més de 

nou mil miralls. Una primera fila de miralls orien-

tables recull els rajos i els envia cap als miralls 

concertadors, que formen una enorme parà- 

bola a l’edifici principal. Els rajos convergeixen 

cap a la part superior de la torre, que s’encar- 

rega de concentrar-los cap a una superfície de 

només quaranta centímetres de diàmetre. És 

llavors quan la temperatura del nucli del 

sistema pot assolir la xifra de 3.400 graus 

centígrads.

Avui el forn solar d’Odelló és un equipament 

conegut a tot el món pels seus assajos sobre 

fenòmens solars a altes temperatures i l’èxit de 

les seves proves de comportament dels mate- 

rials en condicions extremes. La seva gestió i 

explotació va a càrrec de la Universitat de Perpi-

nyà i el Centre Nacional de Recerca Científica. 

Philipendula
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S’hi realitzen estudis tèrmics d’alta temperatura, 

de sistemes caloportadors, del comportament 

de materials i fins i tot recerca per a la indústria 

aeroespacial.

Odelló i Font Romeu són a menys de tres hores 

en cotxe de Girona. A banda del forn solar, a la 

zona hi ha atractius paisatges pirinencs, esta- 

cions d’esquí i l’aire suposadament més pur 

dels Pirineus, a més d’una completa oferta 

d’allotjaments rurals. Tanmateix, la forma més 

genuïna de conèixer a fons la Cerdanya fran- 

cesa és fent el recorregut des del pintoresc 

poble de Vilafranca de Conflent a la Tor de 

Querol amb el “tren groc”. Al llarg de 62,5 quilò-

metres, aquest tren de via estreta eminentment 

turístic ascendeix més de mil metres. El seu re- 

corregut comprèn la parada de Bolquera-Eina 

–la que està a més alçada de França,  a 1593 

metres– i transcorre per dinou túnels i viaductes 

considerats monuments històrics, com els ponts 

Séjourné i Gisclard. A l’estiu, dos vagons desco-

berts conviden a fer un agradable passeig en 

descapotable per la muntanya, tot i que és 

imprescindible protegir-se del sol. Podeu trobar 

informació, horaris i preus del tren groc a 

www.trains-touristiques.sncf.com 

Herbert Ortner

thierry llansades / Flickr





(
professió

L’INSTAL·LADOR / 130

Segon trimestre 2010

((
20

 ���	�!����*��	��
%����	�
��	��6���
�	�"
���1����	

�*����
������	�7������8*1�����	�*������	���

������8*���	�������%�	��9���	

L'energia que genera aquesta instal·lació servirà 

per carregar bateries de bicicletes i motos 

elèctriques, mòbils, i també per a il·luminació. La 

finalitat és oferir als alumnes un exemple pràctic 

del funcionament dels sistemes que aprofiten 

l'energia del vent per produir electricitat.

Aquest aerogenerador, de petites dimensions, 

generarà una potència de 2,2 kW, que vol dir que 

produirà uns 4.500 kW any. Si aquesta potència 

es produís en una central tèrmica, abocaria a 

l'atmosfera 2,7 tones de CO2 l'any, una quantitat 

que amb l'aerogenerador es redueix a zero.

Un dels aspectes més destacats és que 

l’aerogenerador està muntat sobre d’un edifici i 

no enmig d’un camp o del mar, com en altres 

casos. Abans de posar en marxa aquesta 

instal·lació van caldre uns estudis sobre els 

vents de la zona per identificar quina era la millor 

orientació per a l’aerogenerador i optimitzar-ne 

així l’ús. L'aerogenerador ha costat 12.000 euros 

i s'ha finançat amb recursos de l'escola.

Un aerogenerador és una màquina que permet 

transformar l'energia del vent en energia 

elèctrica. Històricament s'ha aprofitat l'energia 

del vent per a diferents usos, entre els quals cal 

destacar els molins de vent, que eren utilitzats 

en diferents zones per moldre gra i obtenir farina. 

A causa del baix preu d'altres fonts d'energia, els 

molins de vent es van anar abandonant, fins que 

darrerament la preocupació pel medi ambient i 

per l’efecte hivernacle han fet augmentar l'interès 

per les energies renovables, fins al punt que 

s’han recuperat energies pràcticament abando-

nades, com l’energia eòlica.

En el cas dels aerogeneradors, la força del vent 

és captada per un rotor, que transforma l'energia 

cinètica del vent en energia mecànica giratòria 

de l'eix principal. Mitjançant una caixa d’engra- 

natges, anomenada multiplicador, es transforma 

la velocitat de l'eix principal a la velocitat de gir 

adequada per al generador elèctric, que al seu 

torn transforma l’energia mecànica en energia 

elèctrica de corrent altern.

Normalment, per disminuir l'impacte ambiental i 

aprofitar millor les instal·lacions de transformació 

i d’evacuació de l'energia elèctrica, els aeroge-

neradors s’agrupen en parcs eòlics.

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona va instal·lar el mes de febrer 

un aerogenerador de set metres d'alçada a l'edifici PII del campus de Montilivi. 

L'aparell, amb una hèlice de 3,5 metres de diàmetre, serveix perquè els estudiants 

puguin conèixer de primera mà l'energia eòlica

UdG
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La Directiva 1999/44/CE, del PE i del Consell, 

de 25 de maig va crear un ordenament comú 

als diferents països de la Unió Europea en 

matèria de garanties. Pel que fa a l’Estat espa- 

nyol, aquesta directiva es va desenvolupar per 

la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en 

la venda de béns de consum, posteriorment 

inclosa en el Reial Decret legislatiu 1/2007, de 

16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 

de la LGDCU i d’altres lleis complementàries.

Aquestes són les característiques principals 

d’aquesta normativa:

  consumidor: persona física o jurídica que actua en un  

  àmbit aliè a una activitat empresarial o professional

  productes

  venedor respon de les manques de conformitat  dels  

  béns venuts. El bé ha de complir amb les   

  expectatives del consumidor. El bé és conforme si:

  - S’ajusta a la descripció feta o presentada   

   (model o mostra)

  - És apte per a l’ús ordinari o pel pactat

  - Té les qualitats i prestacions habituals, així com  

   les publicitades o indicades en l’etiquetatge

  venedor o es fa sota la seva responsabilitat o pel  

  consumidor seguint les instruccions que se li hagin  

  donat

La manca de conformitat pot donar lloc a la reparació,  

  a la substitució del bé, a la rebaixa del preu o a la  

  resolució del contracte. Les indemnitzacions per   

  danys i perjudicis es regulen pel Codi Civil

  negligència del comprador (mal ús), si la manca  

  de conformitat era coneguda pel consumidor o si  

  es deu al material facilitat pel consumidor

  lliurament del bé. Durant els primers sis mesos, la  

  manca de conformitat es presumeix en origen.

  circumstàncies del cas (respecte al concepte de  

  conformitat), desproporcionada, despeses que no  

  siguin raonables, considerablement més elevades  

  (respecte a quan correspon reparació o substitució),  

  termini raonable, sense majors inconvenients (pel  

  que fa a com s’ha d’atendre la reparació o la   

  substitució), escassa importància (en relació a la  

  manca de conformitat per demanar la resolució del  

  contracte), etc. Tot això fa que en molts casos calgui  

  una interpretació de la norma per part dels òrgans  

  competents en la seva aplicació.

A banda de la garantia legal de dos anys, els 

fabricants, importadors o venedors poden 

donar una garantia addicional, anomenada 

garantia comercial. Aquesta garantia no subs- 

titueix la legal, sinó que la complementa: el 

consumidor podrà optar, en qualsevol cas, per 

exigir la legal o la comercial.

Per a més informació us podeu dirigir a 

l’Agència Catalana de Consum (plaça Pompeu 

Fabra 1, 17002 Girona, telèfon 872 975 000) o 

consultar el web www.consum.cat. 

Joan Surós
Cap de la Secció de Consum del Departament 

d’Economia i Finances a Girona



(

professió

L’INSTAL·LADOR / 130

Segon trimestre 2010

((
23

������������������	%	��

En vista de les circumstàncies actuals de crisi 

econòmica global i en especial en el sector de la 

construcció –i, per tant, també del sector dels 

professionals instal·ladors–, des del nostre 

despatx i a través del Gremi d’Instal·ladors de 

Girona es va impartir una jornada sobre aquesta 

matèria, juntament amb el representant del 

Departament de Consum de la Generalitat, que 

va tractar la qüestió de les garanties, i que va 

tenir gran acceptació i assistència.

En essència, en aquesta jornada es va insistir 

especialment en la necessitat de deixar sempre 

ben documentades totes les gestions i ope- 

racions, des de l’inici fins al final de l’encàrrec 

rebut, establir molt clarament les condicions de 

pagament en el moment de formalitzar l’ope- 

ració comercial, aconseguir sempre que sigui 

possible que el client signi pagarés, lletres o 

xecs per obtenir així un crèdit documentat, i fixar 

sempre uns límits de risc. També és important a 

l’hora de signar un contracte tenir en compte 

que la feina que ens encarreguen sigui assumi-

ble sense que signifiqui el bloqueig de tota la 

capacitat productiva: cal evitar dependre d’un o 

dos clients.

Per altra banda, és imprescindible per contrac-

tar una obra o servei conèixer les garanties i 

solvència de la part que encarrega la feina. No 

podem permetre que quan es produeixi el 

problema haguem d’investigar si realment el 

morós o deutor podrà o no atendre els serveis 

que li hem prestat. Així mateix, és del tot 

recomanable exigir sempre provisió abans 

d’executar cap encàrrec i determinar contractu-

alment que els materials només es demanaran 

previ pagament per part del client, perquè en 

moltes ocasions apareix el problema afegit que 

els nostres clients, a més, acaben essent 

deutors dels proveïdors.

Pel que fa al conjunt de factures no previstes en 

el contracte o pressupost i que efectivament 

corresponen a millores, per altra banda normals 

en l’execució de qualsevol instal·lació, que 

denominem habitualment com a “extres”, cal 

ser conscients que les desviacions de pressu-

post requereixen prèviament la petició de la 

propietat i certificació del facultatiu director de 

l’obra amb definició dels nous imports. En cas 

contrari resultarà realment difícil poder exigir 

amb garanties el seu pagament.

Alexandra Casas Nogué

Casadevall Associats
Assessoria jurídica del Gremi
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ormació

Des del 2003, el Gremi ha format 9.600 perso-

nes. D’aquesta manera es confirma el progrés 

dels professionals del sector i l’aposta per la 

formació i el reciclatge professional duta a terme 

pel Gremi. El 2009, concretament, van ser 1.467 

alumnes els que van participar en algun dels 83 

cursos i jornades que es van organitzar, dividits 

de la següent manera: 943 participants als 59 

cursos, per un costat, i 524 assistents al llarg de 

24 jornades, per l’altre.

Us presentem un complet resum del 2009, tot un 

any de formació, amb les estadístiques de cada 

modalitat de curs i gràfics que ajuden a enten- 

dre la intensitat de la tasca del Gremi d’Ins- 

tal·ladors de Girona, a través de les diferents 

tipologies d’accions formatives: cursos de reci- 

clatge, cursos oficials, cursos de carnet d’ins- 

tal·lador/a, cursos pràctics, cursos subvencio-

nats per a treballadors/es, formació ocupacio-

nal, cursos en col·laboració amb diferents ajun- 

taments i jornades tècniques.
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El gas va ser el protagonista dels tres cursos de 

reciclatge que es van fer. Concretament, 11 pro- 
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fessionals van assistir al curs d’agent de posada 

en marxa d’aparells de gas, mentre que les dues 

edicions de repàs per al mateix curs van comp-

tar amb 13 participants.
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Es van programar sis cursos oficials, centrats 

tots ells en la prevenció de la legionel·losi. En 

aquest sentit, es van dur a terme tres edicions 

del curs oficial de prevenció de legionel·losi, 

amb un total de 47 alumnes, i tres més del curs 

d’actualització, que serveix per posar al dia els 

coneixements dels que han fet el curs, amb 43 

assistents. 
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Dos-cents vint-i-vuit instal·ladors van participar 

en algun dels 11 cursos de carnet d’ins- 

tal·lador/a que es van fer al Centre de Formació. 

Una major part dels quals, 120, van fer els 

cursos de formació complementària teòric-

pràctic per convalidar el carnet IMCA pel nou 

ITE, al llarg de cinc edicions. La baixa tensió (33 

alumnes en dues edicions), l’aigua (un curs i 25 

participants) i el gas en tres cursos de les 

categories A (18 alumnes), B (18) i C (14) van 

acabar de completar l’oferta formativa en 

matèria de carnets.

També es van fer classes de reforç de tots 

aquests carnets, amb cinc edicions i la partici-

pació de 93 persones. Finalment, les classes de 

repàs dels carnets de gas categoria C i 

d’instal·lador/a de baixa tensió van reunir sis 

alumnes.
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La soldadura autògena i la refrigeració comer-

cial i industrial van ser les dues temàtiques que 

van centrar els cursos pràctics, amb 9 i 11 alum-

nes respectivament.
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El reciclatge professional és clau per a tots els 

treballadors per tal d’adaptar-se als nous temps. 

En aquest sentit, els agremiats van disposar de 

set cursos subvencionats sectorials diferents, 

que van agrupar 84 treballadors: el de la regla-

mentació RITE (3 edicions i 36 alumnes), el 

d’energia solar tèrmica (2 edicions i 24 assis-

tents), el del codi tècnic de l’edificació (12) i el 

del nou reglament del gas (12). Pel que fa a la 

formació subvencionada intersectorial, 17 

persones van assistir al curs de gestió de clients 

i 20 al de prevenció de riscos laborals.
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La millora de les capacitats professionals 

mitjançant la formació és molt important per 

trobar feina, i més en aquests temps de crisi. És 

per això que la formació ocupacional té cada 

any un pes important en el programa de cursos 

que ofereix el Gremi. En el còmput global de 

l’any passat van ser 278 les persones que van 

fer algun d’aquests cursos. Pel que fa als 

d’energia solar, van comptar amb l’assistència 

de 64 alumnes entre les accions formatives de 

tècnic/a de sistemes d’energies renovables, 

d’instal·lacions solars fotovoltaiques i els 2 
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d’instal·lador/a d’energia solar tèrmica. D’altra 

banda, es van formar 100 alumnes als 5 cursos 

del pla de fred i climatització. Finalment, les 6 

accions formatives del pla d’electricitat van ser 

cursades per 114 alumnes.
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El Gremi ha iniciat un període de col·laboració 

amb alguns ajuntaments de les comarques 

gironines, que promouen accions de formació 

dirigida a persones sense feina. Concretament, 

es van fer sis cursos amb la participació de 83 

persones. A Girona es van fer dues edicions del 

curs d’aprenent d’instal·lacions bàsiques (24 

participants) i una del d’energies renovables 

(15). Al Centre de Formació del Gremi es va dur 

a terme un curs d’instal·lacions de calefacció i 

aire condicionat, amb l’assistència de 15 alum-

nes. Finalment, es van fer edicions del curs de 

persona instal·ladora elèctrica i de persona 

instal·ladora d’aigua a Celrà, amb un total de 29 

alumnes.
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Un any més les interessants jornades tècniques 

que el Gremi programa amb la col·laboració de 

les assessories del gremi i d’empreses col·la- 

boradores van demostrar el seu poder de 

convocatòria, amb l’assistència de més de 

cinc-cents alumnes. Entre les prop de vint jorna-

des que es van organitzar al llarg de l’any, cal 

destacar la de novetats regulatòries del sector 

energètic, amb 179 participants. També van 

tenir força èxit la del Pla Renova’t d’Enllumenat, 

el sistemes de refrigeració amb el nou RITE, la 

de geotèrmia i energia solar, la de calderes i 

energia solar i, finalment, la de les tarifes de 

discriminació horària.
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Cursos de convalidació del carnet IMCA-IMCL

Falta menys d’un any perquè s’acabi el termini per 

convalidar els carnets d’instal·lador/a mantenidor/a 

de calefacció i ACS (IMCA) i d’instal·lador/a de 

climatització (IMCL) pel nou carnet d’instal·lador/a 

d’instal·lacions tèrmiques en edificis (ITE). El Gremi 

vol recalcar la importància de les tres edicions dels 

cursos de convalidació de 120 hores que s’han dut 

a terme fins al 18 de juny, i que es repetiran durant 

el segon semestre. Aquests cursos únicament van 

destinats als instal·ladors que posseeixen un dels 

dos carnets. El nou carnet ITE reconeix al seu 

portador la capacitat d’instal·lar, mantenir i reparar 

instal·lacions tèrmiques en edificis, sempre i quan 

l’empresa estigui inscrita al registre corresponent.

Mòdul formatiu de Servigas i acreditació 

APMR

Aquest 2010 s’ha fet per primera vegada al Gremi el 

mòdul formatiu de Servigas, un curs destinat als 

instal·ladors dels centres col·laboradors de l’em- 

presa Gas Natural Fenosa. Com que les edicions 

de març, abril i maig van tenir molt bona accepta-

ció, ja s’està treballant per organitzar-ne de noves. 

D’altra banda, al llarg dels mesos d’abril i maig 

també s’han preparat professionals per a l’obtenció 

de la certificació APMR, una acreditació necessària 

per als que treballen amb aparells de gas conduïts 

de tipus B i C de potència útil superior a 24,4 kW, o 

bé vitroceràmiques a focs coberts amb potència útil 

fins a 70 kW.

Curs de mesures elèctriques i curs de prepa-

ració per a l’obtenció del carnet d’especialista 

de baixa tensió

El Gremi segueix organitzant cada mes el curs de 

mesures elèctriques, amb edicions a Girona i 

Blanes. Es tracta d’un dels cursos amb més accep-

tació durant aquest primer semestre, que ha tingut 

un important èxit de convocatòria. L’objectiu del 

curs és ensenyar a fer correctament les mesures 

elèctriques segons el que preveu el Reglament 

Elèctric de Baixa Tensió, mitjançant classes 

teòriques i pràctiques. A més, durant els mesos 

d’abril i maig s’ha dut a terme el curs teòric i pràctic 

de preparació per a l’obtenció del carnet d’ins- 

tal·lador/a de baixa tensió (categoria especialista). 

El 21 de maig, després de les 40 hores correspo-

nents de curs, els alumnes es van examinar davant 

l’organisme competent.
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Cursos de convalidació
del carnet IMCA-IMCL

Mòdul formatiu de Servigas Curs de preparació per a l’obtenció
del carnet d’especialista de baixa tensió
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Actualització del curs oficial de prevenció de 

legionel·losi

Les instal·lacions de calefacció i aigua calenta 

sanitària necessiten un manteniment curós, espe- 

cialment per evitar la proliferació de la legionel·losi. 

Els professionals que tenen el certificat acreditatiu 

del curs oficial de prevenció de legionel·losi han 

d’actualitzar cada cinc anys la seva formació sobre 

la matèria, que pot haver quedat obsoleta pels 

avenços científics. L’actualització del curs oficial de 

prevenció de legionel·losi es va fer al mes d’abril 

durant deu hores lectives.

Curs gestió de clients 

Cada dia la relació amb els clients pren més 

importància, en especial a les empreses petites. 

Aprendre a gestionar bé els clients és una habilitat 

molt important en època de crisi, amb constants 

ofertes i rebaixes de preu. És per això que s’ha dut 

a terme un curs de gestió de clients adreçat priori-

tàriament a treballadors/es ocupats/des de tots 

els sectors, subvencionat pel Consorci per a la 

Formació Contínua de Catalunya i cofinançat pel 

Fons Social Europeu. La Federació d’Orga- 

nitzacions Empresarials de Girona juntament amb 

el Gremi han desenvolupat aquesta iniciativa. 

Durant 60 hores els alumnes han après la 

conducta del consumidor, el concepte de 

segmentació, els nous enfocaments organitza-

tius, la fidelització i la millora de la qualitat en tot 

allò que afecta a la relació amb el client.

Cursos de prevenció de riscos laborals

La prevenció de riscos laborals és cada vegada 

més important a tots els nivells professionals. 

Aquests cursos anaven adreçats prioritàriament 

a treballadors/es ocupats/des del sector del 

metall a Catalunya, dins els contractes pro- 

grama d’Unió Patronal Metal·lúrgica, subvencio-

nats pel Consorci per a la Formació Contínua de 

Catalunya, amb el cofinançament del Fons 

Social Europeu. Es va fer especial incidència en 

la prevenció d’accidents i en els costos que 

aquests suposen per a tots, i en la importància 

de saber identificar els riscos més freqüents i 

evitar-los. La realització d'aquests cursos per- 

met sol·licitar la Targeta Professional del Sector 

del Metall, sense la qual no es podrà entrar en 

una obra a partir del 31 de desembre de 2011. 

Durant aquest any s'ha dut a terme una edició 

del curs de nivell bàsic de prevenció de les 

activitats del metall en la construcció i dues 

edicions del curs PRL 2º cicle M/C: directius 

d'empreses. 

Actualització del curs de legionel·losi Curs gestió de clients Curs de PRL 2º cicle M/C:
directius d’empreses
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Els nous sistemes de seguretat

La seguretat és un dels sectors que ha experimen-

tat un creixement més elevat els darrers anys. El 13 

d’abril l’empresa Simon va celebrar una jornada 

destinada als instal·ladors que volien més informa-

ció de l’oportunitat de negoci que suposa la 

instal·lació de sistemes de seguretat com el Simon 

Alert, gràcies al qual els instal·ladors elèctrics 

poden realitzar instal·lacions de seguretat sense la 

necessitat de disposar d’un carnet específic. El 

control d’accessos, la vigilància per CCTV i els 

sistemes antiintrusió van ser alguns dels temes que 

es van exposar.

Noves tendències en refrigeració

El gas R-22 no es pot utilitzar a les instal·lacions de 

refrigeració des de l’1 de gener de 2010, data en 

què va entrar en vigor la normativa europea que 

prohibeix les substàncies que contribueixen al 

canvi climàtic. Els gasos R427A, R417A i R422A 

són les alternatives a l’R-22, i això és el que va 

explicar el ponent de l’empresa Salvador Escoda a 

la jornada tècnica de refrigeració que es va fer al 

Gremi el 22 d’abril. Es van comentar els procedi-

ments que cal seguir per tal de fer el canvi de gas, 

es va incidir en les noves tendències en refrigeració 

i es van exposar exemples pràctics de càlcul 

d’instal·lacions de refrigeració.

La geotèrmia i els terres radiants 

El terra radiant és un dels sistemes més eficients i 

còmodes a l’hora d’instal·lar calefacció en un 

habitatge. Si a això hi podem afegir l’ús d’energies 

renovables com la geotèrmia o la solar tèrmica, 

ambdues en clar estadi de creixement al nostre 

país, ens trobem davant d’una combinació molt 

adequada. Aquest va ser el principi de la jornada 

que la tècnica Arantxa Elorza, de l’empresa 

Rehau, va dur a terme en dues edicions, el 12 de 

març i el 18 de juny. Els assistents van conèixer de 

primera mà els esquemes de funcionament dels 

terres radiants, els components d’un sistema 

d’energia geotèrmica i les instal·lacions solars 

tèrmiques.
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Jornada de refrigeració Jornada de geotèrmia i terres radiants
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El potencial de la biomassa

Una de les jornades més interessants que s’han 

organitzat aquests mesos ha estat la de biomassa 

per a usos tèrmics, que es va fer el 18 de maig, i a 

la qual van participar representants de l’Institut 

Català de l’Energia, l’Instituto para la Diversifica-

ción y el Ahorro Energético, el Consorci Forestal de 

Catalunya i Qnorm. Es tractava de donar a conèixer 

entre els tècnics i els instal·ladors una de les fonts 

més eficients i barates per produir energia per a la 

calefacció d’habitatges.

Com evitar responsabilitats a la feina?

Saber fins a on arriba la responsabilitat d'un 

instal·lador en la seva feina diària és clau per 

garantir la qualitat d'un bon servei i evitar malde-

caps. Com s'han de fer els pressupostos? Quina 

garantia ha de tenir la feina del professional? Com 

es poden resoldre els conflictes amb els clients? A 

aquestes i a d'altres preguntes va donar resposta la 

jornada sobre les garanties que ha de donar el 

professional instal·lador, que també va tractar la 

problemàtica dels impagats, centrant-se en la 

millor manera de prevenir-los i en les diferents vies 

per solucionar-los.

Jornada Primagas

Seguint amb la voluntat de desplaçar la formació 

arreu de les comarques gironines, l'aula Comercial 

Elèctrica d'Olot va acollir el 22 d'abril la jornada de 

Primagas, una empresa que es dedica a la produc-

ció i el subministrament de gas propà, un gas liquat 

del petroli.

Els efectes del reglament del gas i les noves 

oportunitats que aquest suposa per als ins- 

tal·ladors, juntament amb els dipòsits de GLP 

soterrats i la nova bombona de 400 quilos, van ser 

alguns dels aspectes que es van tractar durant la 

jornada.

Jornades tècniques informatives del distintiu 

de qualitat del Gremi

Quins beneficis aporta la implantació del distintiu 

de qualitat del Gremi? Quins requisits s'han de 

complir per obtenir-lo? Com es pot divulgar 

l'assoliment del certificat? Aquestes van ser 

algunes de les qüestions que es van plantejar 

durant les jornades del distintiu de qualitat, que es 

van fer a Ripoll, Puigcerdà i Girona. Les explicaci-

ons van anar a càrrec de Jordi Sanjuan, d'ECA, i de 

Joan Espunya, de TÜV Rheinland.

f

Jornada de biomassa Jornada de Primagas
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GironaConsulteu dates

GironaConsulteu dates

Girona

Girona

Girona

Blanes

Figueres

Consulteu dates

Consulteu dates

GironaConsulteu dates

GironaConsulteu dates

Consulteu dates

21-09-10

Girona27-09-10

Girona24-09-10

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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CURSOS FORMACIÓ OCUPACIONAL

· Instal·lador/a de climatització

· Tècnic/a de sistemes d’energies renovables

CURSOS CARNETS INSTAL·LADOR/A

· Convalidació del carnet IMCA / IMCL pel nou ITE

· Curs per a l’obtenció del carnet d’instal·lacions

 tèrmiques en edificis (ITE)

· Curs per a l’obtenció del carnet d’instal·lador/a d’aigua (IA)

· Curs per a l’obtenció del carnet de gas categoria A (IGA)

CURSOS OFICIALS

· Prevenció de la legionel·losi

· Actualització del curs oficial de prevenció de la

 legionel·losi

CURSOS RECICLATGE

· Mesures elèctriques

JORNADES TÈCNIQUES

· Geotèrmia, energia solar tèrmica i superfícies radiants

· Presentació FENIE Energia

Blanes

Girona

Ripoll

Girona

Figueres

05-10-10

Consulteu dates
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El Gremi ha signat convenis de col·laboració 

amb diferents empreses: Filtrovent, Iglésies 

Associats i Qnorm.

Pere Cañadas, secretari del Gremi, amb Francisca
Borrell, de l’empresa Filtrovent SL

El president del Gremi, Pere Rodríguez, amb
Toni Iglésies, director d’Iglésies Associats SL

El president del Gremi, Pere Rodríguez, amb Xavier
Sors, director de Qnorm, Qualitat i Medi Ambient SLU
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Aquest préstec està pensat per a l’adquisició 

d’una nau o local, maquinària productiva o 

vehicles d’un import no superior a 24.000 

euros IVA inclòs. Es pot finançar la totalitat de 

la inversió, amb un màxim de dos milions en 

una o diverses operacions.
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Els destinataris són les microempreses 

creades a partir del gener de 2009 i els 

autònoms donats d’alta a l’IAE en el mateix 

temps. Com en el cas anterior, la Línia ICO 

Emprenedors va dirigida a la compra de 

locals, maquinària o vehicles però, a més, pot 

cobrir les despeses de constitució d’una 

societat fins a un màxim del 10 % del projecte. 

El límit del préstec és de 300.000 euros per 

any i client, en una o més operacions.
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Aquesta línia s’ha creat per tal que es puguin 

afrontar les despeses corrents, fins a un màxim 

de dos milions.

Si necessiteu finançament per a altres 

partides, voleu obtenir o incrementar el des- 

compte comercial o millorar les condicions de 

què disposeu actualment, us podem ajudar. 

Centre de Negocis

Assessoria financera del Gremi

L’ICO ha posat en marxa una sèrie de línies de finançament destinades a treballadors 

autònoms i empresaris que necessitin liquiditat per al seu negoci o bé vulguin comprar 

maquinària o vehicles. Hi ha tres modalitats de préstec: Inversió, Emprenedors i Liquiditat
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Les empreses que siguin contractades o 

subcontractades habitualment per a la 

realització de treballs en obres del sector de la 

construcció han de comptar amb un nombre 

de treballadors contractats indefinidament no 

inferior al 30 % des del 20 d’abril. Això és el 

que estableix el Reial Decret 1109/2007, del 24 

d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 

32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció. 

Per al còmput del percentatge de treballadors 

indefinits es té en compte l’art.11.3 del Reial 

Decret:

Es prenen com a període de referència els 

12 mesos naturals complets anteriors al 

moment del càlcul. En cas d’empreses de 

nova creació, es prenen com a referència els 

mesos naturals complets transcorreguts des 

de l’inici de l’activitat fins al moment del càlcul.

La plantilla de l’empresa es calcula dividint 

per 365 el nombre de dies treballats durant el 

període de referència per tots els treballadors 

per compte aliè de l’empresa.

El nombre de treballadors indefinits es 

calcula dividint per 365 la quantitat de dies 

treballats per treballadors indefinits durant el 

període de referència, inclosos els fixos 

discontinus.

Els treballadors a temps parcial es 

computen en la mateixa proporció que repre- 

senti la seva jornada de treball respecte de la 

d’un treballador a temps complet comparable.

Per computar els dies treballats es 

comptabilitzen, a més dels dies efectivament 

treballats, els de descans setmanal, els 

permisos retribuïts i els dies festius, les 

vacances anuals i, en general, els períodes en 

què es mantingui l’obligació de cotitzar.

A les cooperatives de treball associat es 

computen tant els treballadors per compte aliè 

com els socis treballadors. Aquests últims 

seran computats de manera anàloga als 

treballadors per compte aliè atenent els 

següents criteris: la duració del seu vincle 

social, el fet de ser soci treballador a temps 

complet o a temps parcial i la constància que 

hagin superat la situació de prova o no.

L’incompliment d’aquesta obligació constitueix 

una infracció molt greu sancionable amb multa 

de 6.251 a 187.515 euros, segons el Reial 

Decret Legislatiu 5/2000.

Laborex
Assessoria laboral del Gremi
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D’acord amb la reforma de l’article 91 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el 

Valor Afegit, des del 14 d’abril d’enguany fins al 31 de desembre de 2012 s’aplica una reducció de 

l’IVA a les obres de reparació i renovació. L’impost passa del 16 % actual al 7 % (només fins al 30 

de juny), i es quedarà en el 8 % a partir del primer dia de juliol. Aquesta reducció s’aplicarà 

sempre que es compleixin els següents requisits:

Que el destinatari sigui persona física i no actuï com a empresari o professional, i utilitzi   

  l’habitatge on es fan les obres com a residència particular. Les comunitats de propietaris   

  també poden acollir-se a aquest tipus de reducció.

Que l’habitatge tingui com a mínim dos anys d’antiguitat, i no es podran revisar les   

  rehabilitacions que tinguin menys de dos anys.

  material per a l’execució de l’obra.

A causa de les consultes referents al tipus impositiu d’IVA del 7 % per a les execucions d’obra de 

renovació i reparació, i per evitar possibles dubtes entre l’empresa i el consumidor final, 

recomanem que al final de la factura s’afegeixi la següent anotació:

Còmput consellers de Gestió
Assessoria fiscal i comptable del Gremi

“El destinatari es declara persona física i no actua com a empresari o professional, i 

utilitza l’habitatge per a ús particular”.

Signat:

Client

RUDEWORKS / Flickr
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En els darrers anys, els sistemes radiants han 

experimentat un rellançament gràcies a l'ús de 

les noves tecnologies, als moderns mètodes 

de càlcul i als materials polimèrics de nova 

generació. Partint del tradicional terra radiant, 

actualment es disposa d'una gamma més 

àmplia de solucions que ofereixen la pos- 

sibilitat d'instal·lar el sistema també en parets i 

sostres. 

Els sistemes radiants són actualment capaços 

de garantir el màxim confort i de reduir el 

consum energètic anual; a més, els espais de 

les habitacions guanyen en estètica. La 

distribució homogènia de la calor, típica dels 

sistemes radiants, permet assolir un equilibri 

tèrmic entre el cos humà i l'entorn climatitzat, 

fet que permet augmentar d'aquesta manera la 

sensació de benestar. En règim de refres- 

cament s'eviten de manera més eficient els 

corrents d'aire fred, que podrien pertorbar la 

sensació de confort. Gràcies a la integració 

del deshumectador es manté també el nivell 

òptim d'humitat de l'aire (55-60 %). Per com- 

pletar les prestacions en confort, el sistema 

radiant té també present el perfil tèrmic en 

règim de calefacció per a l'hivern. Els sistemes 

de calefacció per terra radiant garanteixen, per 

la seva banda, un òptim perfil tèrmic molt pro- 

per a l'ideal. 

A més, els sistemes radiants milloren 

l'aïllament tèrmic gràcies al fet que la col·lo- 

cació dels tubs es realitza per sobre d'una 

capa d'aïllant adjunta, per garantir un major 

rendiment d'emissió de calor. Els sistemes 

radiants combinen a la perfecció amb els 

sistemes d'energia solar tèrmica, bombes de 

calor, geotèrmia i calderes de condensació. 

L'energia solar tèrmica garanteix una bona 

cobertura de la calefacció radiant durant els 

mesos menys freds i un excel·lent rendiment 

en els mesos menys calorosos. 

D'altra banda, les bombes de calor geotèr- 

miques treballen sempre de manera eficaç, 

amb coeficients de rendiment (COP) molt ele- 

vats. 

El sistema radiant pot emprar-se tant en sòls 

com en parets o sostres. En aquest sentit, els 

sostres radiants estan guanyant cada vegada 

més adeptes perquè són la solució ideal per a 

edificis d'ús comercial i rehabilitacions. Pel que 

fa als tubs, el material més emprat i que ofereix 

més garanties de durada és el polietilè reticulat 

de classe A, més conegut com PE-Xa. Es 

tracta d'un material particularment indicat per la 

seva llarga vida útil i la facilitat de manipulació 

que ofereix, fins i tot a baixes temperatures.

Rehau

www.seldostrade.ru





(
professió

L’INSTAL·LADOR / 130

Segon trimestre 2010

((
44

0������
�	�������*�	�����	�!�	����������%�	

�
�	���1����	

Abans de començar, el primer que hem de tenir 

clar és la ubicació i l’ús de l’edificació, ja que 

segons la zona i l’ús sabrem quina és la 

demanda que hem de considerar i també la 

cobertura mínima que ens haurà de cobrir la 

instal·lació. Seguidament, hem de trobar la 

normativa que cal seguir. Ens podem trobar tres 

nivells de normativa: el Codi Tècnic de l’Edi- 

ficació (CTE) a escala estatal; el Decret d’eco- 

eficiència en l’àmbit autonòmic i, en alguns 

casos, ordenances en l’àmbit municipal. Sempre 

hem de tenir en compte tots tres nivells i consi-

derar la normativa que sigui més restrictiva.

Entrant ja en el càlcul de la instal·lació, el primer 

que hem de conèixer és l’espai disponible per als 

col·lectors. Un cop  ubicats ja podrem corregir els 

valors de radiació sobre superfície horitzontal 

segons l’orientació i la inclinació real que tinguin. 

En aquest punt també s’han de considerar els 

obstacles que poguessin fer ombra i valorar les 

pèrdues que provoquen. També cal utilitzar les 

expressions establertes al document HE4 del 

CTE per valorar les pèrdues per orientació i 

inclinació. Un cop obtingudes totes les pèrdues 

ens hem de remetre a la normativa per veure si 

complim els límits fixats: segons com disposem 

els col·lectors tenim diferents valors.

Per poder dimensionar la instal·lació cal conèixer 

la demanda, que, com s’ha dit al principi, s’obté a 

partir de les demandes de referència que 

apareixen a la normativa. Finalment, un cop 

escollit el tipus d’instal·lació i el producte adequat, 

utilitzem el full de càlcul per determinar el nombre 

de col·lectors i l’acumulació necessària. Existeixen 

diferents mètodes de càlcul, però el més utilitzat és 

el f-chart, que calcula l’aportació solar en funció de 

la demanda total de l’edifici. En definitiva, el que 

fem és calcular l’energia que es demanda i 

l’energia que podem captar amb els col·lectors de 

la total que es rep en aquella localitat, i fem un 

balanç energètic. D’aquesta manera obtenim el 

nombre de col·lectors necessaris per assolir la 

cobertura mínima que estableix la normativa.

Per seleccionar l’acumulació, primer s’ha 

d’escollir el tipus d’intercanvi, és a dir, si l’inter- 

canvi es realitzarà dins de l’acumulador per mitjà 

d’un serpentí o bé a l’exterior, utilitzant un 

intercanviador de plaques. Per aquest motiu s’ha 

de comprovar l’expressió:

Com que ja coneixem la superfície de captació, 

calculem la superfície d’intercanvi necessària. Amb 

aquest valor busquem l’acumulador que tingui 

l’intercanviador amb la superfície mínima. Per acabar, 

per comprovar que la superfície de captació té una 

acumulació adequada i que la instal·lació entra dins 

dels paràmetres establerts, utilitzem l’expressió:

A part dels col·lectors i l’acumulació dins la 

instal·lació també són molt importants el bon dimen-

sionament del vas d’expansió i que el cabal del 

circuit primari es deixi regulat segons el cabal de 

treball dels col·lectors. Si seguim aquests paràme- 

tres tindrem una instal·lació ben dimensionada i fun- 

cionant correctament.

Íngrid López
Enginyera

Departament de Prevenda d’Ariston Thermo España

Sint 0,15>Scap

V 18050 >< Scap
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El Departament d’Innovació, Universitats i 

Empresa (Oficina de Gestió Empresarial) i del 

Departament d’Economia i Finances (seccions 

d’Energia i Mines) ja són, des del 18 de maig, al 

nou edifici que acull la delegació del Govern de 

Catalunya, en ple centre de la ciutat.

L'antic Hospital Santa Caterina, construït a 

mitjan segle XVII, és molt més que un edifici de 

referència del centre de Girona. Fins el 2004, i 

durant més de tres-cents anys, va ser l’hospital 

més emblemàtic de la ciutat, tot i que la seva 

història havia començat al segle XIII, quan la 

confraria de Sant Martí va fundar el primer hospi-

tal per a refugi de pelegrins, orfes i malalts. Avui, 

la nova seu de la Generalitat combina els edificis 

antics amb les dependències de nova construc-

ció, i acull uns 850 treballadors públics.

Les noves dades de contacte són:

  Plaça Pompeu Fabra 1, 17002 Girona

  Telèfon centraleta 872 975 000

3	������	���	��������	��	����	��
�	���*�	����
�	



(
professió

L’INSTAL·LADOR / 130

Segon trimestre 2010

((
46

3����
�*���	��
�����
����*�	�
�������	

��	������	���	������
������	��
����*����

El dia 1 de maig de 2010 es va publicar l’Ordre 

TIN/1071/2010 sobre els requisits i dades que 

han de reunir les comunicacions d’obertura o 

de represa d’activitats als centres de treball, en 

la qual s’estableixen els següents punts:

La comunicació d’obertura de nou centre de 

treball d’una obra de construcció s’ha de 

presentar al departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya abans de començar els 

treballs per part dels contractistes (els recordem 

que ja no s’ha de presentar l’avís previ al 

departament de Treball de la Generalitat de 

Catalunya per part del promotor). La comunicació 

d’obertura de centre de treball segellada s’haurà 

d’exposar en un lloc visible de l’obra. 

Les comunicacions d’obertura de centre de 

treball en obres de construcció que s’hagin de 

realitzar a partir del 2 de maig de 2010 s’hauran 

de presentar amb el nou model publicat per 

la Generalitat de Catalunya (el podeu trobar a 

www.gencat.cat/treball a l’apartat de Seguretat i 

Salut Laboral). 

Juntament amb la comunicació d’obertura de 

centre de treball s’haurà de presentar el Pla de 

Seguretat i Salut, quan sigui exigible segons el 

RD 1627/1997, en el qual s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut a les 

obres de construcció, i a més a més haurà 

d’anar acompanyat de la seva aprovació per 

part del Coordinador de Seguretat i Salut. 

En el cas que no sigui exigible el Pla de 

Seguretat i Salut, s’acompanyarà de la corres- 

ponent avaluació de riscos laborals. 

En el cas que existeixin canvis no identificats a la 

comunicació inicial, el termini per actualitzar les 

dades a l’autoritat laboral és de 10 dies a comptar 

des que s’hagi produït el canvi. 

Les comunicacions d’obertura a les obres de 

construcció segellades entre el 24 de març del 2010 

i el 2 de maig del 2010 s’hauran de tornar a 

presentar amb el format nou abans del dia 15 de 

juny de 2010. En el cas de les obres que tinguin 

l’avís previ segellat abans del 24 de març del 2010 i 

la comunicació d’obertura de centre de treball estigui 

presentada abans del 2 de maig de 2010, només 

s’haurà d’actualitzar la comunicació d’obertura amb 

el model nou si hi hagués alguna modificació. 

Prevenció Laboral Gironina SLU

Assessoria de prevenció laboral del Gremi
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Després de l’entrada en vigor de la nova Llei 

de serveis de pagament 16/2009, de 13 de 

novembre (publicada al BOE el 14/11/2009), 

queden regulats els drets dels clients a donar 

ordre de devolució de càrrecs domiciliats. Com 

a novetat, es distingeixen dos terminis per 

donar l’ordre de devolució que s’aplicaran en 

funció de si el càrrec en compte estava o no 

prèviament autoritzat. D’altra banda, l’anterior 

normativa contemplava 30 dies naturals per 

tornar un rebut, que amb la nova llei s’amplien.

2����������)���'������������)�
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“El client [nom] autoritza els rebuts al 

cobrament presentats per l’empresa [nom] al 

seu compte [número].”

Amb aquest tipus d’autorització el client 

disposa de fins a 58 dies naturals (vuit 

setmanes) per ordenar la devolució del càrrec, 

en cas de no estar-hi conforme.

2����������)���'������������)���������

“El client [nom] autoritza el pagament del rebut 

de [quantitat en euros] de venciment de [data] 

referent a la factura [número], contra el seu 

compte [número]”. 

En aquest cas el client no té possibilitat 

d’ordenar la devolució per no estar-hi 

conforme, perquè ha autoritzat tots o els 

principals conceptes de l’acord de pagament.

2����������)������������������)

Si no tenim autorització el client té fins a 400 dies 

naturals (13 mesos) per ordenar la devolució en 

cas de no estar-hi conforme.

2�����������%���!�������������

Sense perjudici dels terminis anteriors, les 

entitats de crèdit podran tornar els rebuts 

domiciliats fins a un termini màxim de cinc dies 

per motiu “incorrent” o “disconforme”, que vol 

dir que no hi ha saldo suficient.

�������������

- Concretar al màxim les condicions d’auto- 

rització: a les autoritzacions s’aconsella que es 

manifesti que el signant té la capacitat suficient 

per atorgar l’autorització. Aquesta autorització es 

pot presentar al client juntament amb la factura

- En cas d’incertesa del pagament, es pot fer 

arribar a l’entitat pagadora (qualsevol sucursal) 

còpia de l’autorització del client per correu 

electrònic o fax, o bé portar-la directament i que 

ens segellin una còpia conforme els l’hem lliu- 

rada

Si com a instrument de pagament obtenim un 

pagaré, eliminem les possibilitats de devolució 

esmentades anteriorment. A més, obtenim un 

document executiu en cas d’impagament per 

falta de saldo.

Centre de Negocis

Assessoria financera del Gremi
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A principis de juny va entrar en vigor el Decret 

30/2010, pel qual s’aprovava el reglament de 

desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, 

de seguretat industrial. Els canvis més 

importants que implica el decret són dos: la 

creació del registre d’agents de seguretat 

industrial de Catalunya (RASIC), un registre que 

en el cas dels instal·ladors esdevé el substitut del 

REIC, i la introducció de la declaració respon-

sable, entesa com un compromís i una nova 

manera de relacionar-se amb l’administració.

La nova normativa s’aplica a totes les empreses 

instal·ladores i instal·ladors que treballen a 

Catalunya, per als quals estableix els requisits de 

competència professional i tècnica de què han 

de disposar. De fet, el RASIC és un registre en el 

qual s’inclouen els professionals i les empreses 

d’instal·lació, manteniment, reparació i operació 

d’instal·lacions i productes industrials. Tots ells, 

en el cas que vulguin desenvolupar la seva activi-

tat a Catalunya, hi han d’estar inscrits.

Les empreses instal·ladores agremiades que el 8 

de març tenien tots els registres en vigor no han 

de fer cap pas: automàticament han passat a 

estar inscrites al RASIC. En canvi, les de nova 

creació o que no tenien els registres vigents, han 

de fer el tràmit amb una comunicació prèvia i 

incorporar una declaració responsable.

Què implica signar la declaració responsable?

 Que l’empresa compleix tots els requisits que 

exigeix el RASIC i que es compromet a 

mantenir-los

Que l’empresa disposa de tota la documenta-

ció que acredita els requisits

Que l’empresa es responsabilitza que les 

seves tasques es duen a terme segons la norma-

tiva vigent, els reglaments tècnics i totes les 

instruccions aplicables

Què suposa el RASIC per a les empreses 

instal·ladores?

Si l’empresa desenvolupa l’activitat exclusiva-

ment en el sector de les instal·lacions ja no ha 

d’estar inscrita al REIC

Els registres ja no s’han de renovar

Què suposa el RASIC per als instal·ladors?

L’obligatorietat de comunicar l’inici de la seva 

activitat a Catalunya

Ja no cal renovar els carnets

Si ho desitgen, podran obtenir un nou carnet 

adequat a la nova normativa, sense foto ni 

període de vigència

Un dels aspectes més importants d’aquest nou 

marc normatiu és que tots els canvis que es 

produeixin s’han de comunicar immediatament 

al RASIC, especialment els que fan referència a 

les baixes dels professionals, la incorporació 

de noves titulacions, el canvi de la pòlissa de 

responsabilitat civil...

A més, tota la informació consignada a la de- 

claració responsable està subjecta a compro- 

vacions per part de les administrcions compe-
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tents: la inexactitud, l’omissió o la falsedat de 

les dades que hi figuren pot comportar sanci-

ons importants.

Què cal fer per obtenir un carnet?

S’ha de cursar la formació necessària, que 

continua sent la mateixa que hi havia fins ara.

L'acreditació dels coneixements teòrics i pràc- 

tics es pot realitzar a través de dues vies: realit-

zant un examen previ o justificant la possessió 

d'una determinada titulació.

Els instal·ladors de fora d’Espanya que vulguin 

operar a Catalunya hauran de superar un examen 

aportant, a més, la seva titulació homologada.

Tots aquests tràmits es poden fer des del 

Gremi. Si necessiteu més informació o teniu 

qualsevol dubte us podeu posar en contacte 

amb l’assessoria tècnica:

Assessoria tècnica del Gremi
Anna Frigola
972 231 566

enginyeria@elgremi.cat
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L’instal·lador, com altres professionals i empre-

ses vinculades al sector de la construcció, ha 

topat amb l’actual aturada econòmica i la crisi 

financera global d’una forma molt severa. Una 

alternativa a aquesta situació pot ser la contrac-

tació pública.  Com s’hi pot accedir?

L’entorn empresarial actual és crític i incert. De 

fet, alguns experts adverteixen que estem 

davant d’un canvi de cicle. La situació actual de 

crisi econòmica i financera profunda és alhora 

un moment que ofereix algunes oportunitats. La 

contractació pública és un dels reductes de 

contractació existents, tot i que no és un mercat 

de fàcil accés. La dificultat inicial d’accés a la 

contractació pública és regulatòria, és a dir, 

existeix una llei de contractació pública (Llei 

30/2007 de contractes del sector públic) que 

exigeix un determinat nivell de solvència a les 

empreses. Per accedir a les licitacions públi-

ques s’han de complir uns requisits que no se 

solen demanar en contractes privats. 

L’administració exigeix solvència tècnica i 

econòmica de les empreses a través de la 

classificació empresarial, i també valora el nivell 

d’organització de les empreses i la correcta 

gestió del medi ambient. Qualsevol administra-

ció que inicia procediments de licitació de 

contractes d’obres per un valor igual o superior 

a 350.000 euros i de contractes de serveis per 

un valor igual o superior a 120.000 exigeix la 

classificació empresarial a les empreses 

aspirants. Les empreses que volen obtenir la 

classificació empresarial han d’elaborar un 

expedient de classificació que acrediti la solvèn-

cia tècnica i econòmica segons l’activitat duta a 

terme als últims tres anys (serveis) o cinc anys 

(obres). Aquest expedient es tramita davant del 

Departament d’Economia i Finances o del 

Ministeri d’Hisenda, que són els òrgans compe-

tents per a l’atorgament de la classificació 

empresarial. Aquesta classificació defineix per a 

quines feines (grups i subgrups) i amb quins 

volums (categoria) l’empresa és solvent tècni-

cament i financera, i a partir d’aquest moment 

l’empresa pot optar a concursar en licitacions 

públiques dins l’abast de la seva classificació.

El passat 29 de juny el Gremi d’Instal·ladors de 

Girona va organitzar una jornada informativa 

sobre la classificació empresarial, la seva 

tramitació i el seu funcionament com a acredita-

ció necessària per a l’accés a l’obra pública.

David Pérez López
Direcció Consultoria QNORM

En una licitació d’obres d’urbanització a la 

Jonquera l’empresa contractista ha d’estar 

classificada en el grup d’instal·lacions 

elèctriques o subcontractar una empresa 

instal·ladora que ho estigui.

fidelramos / Flickr






