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

Servei ofert per
Instituto de la Calidad, S.A.U.

Horari
dimarts de les 10 a les 13 hores

Horari
dijous de les 10 a les 13 hores

Correu electrònic
isotuv@elgremi.cat

Correu electrònic
isoeca@elgremi.cat

Tel. 972 393 156

Tel. 972 393 156

ASSESSORIA D’EIC (Entitat d’Inspecció i Control)
Servei ofert per
ECA - BV

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

Horari
dijous de les 10 a les 13 hores

Horari
dimarts de les 10 a les 13 hores

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 2:30 de la tarda
Vacances: de l'1 al 15 d'agost
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podem dir que hem rebut una molt bona notícia. Portàvem

morositat i amb la incompetència de les administracions,

pagaments que, en alguns casos, no arribaven mai.

d’empleats del nostre país–: la reforma de la Llei 3/2004 de

comercials es va fer, per fi, realitat. Ara toca esperar que
s’apliqui amb tota la seva força. Aquest canvi normatiu tan
necessari per al nostre sector, que està passant per

- Article de Juan Antonio Peón -

moments molt complicats, ha estat impulsat per la
Plataforma Multisectorial contra la Morositat –una iniciativa
que ha comptat amb la participació de FERCA, CONAIF i
FENIE, a les quals està integrat el Gremi– i recolzat políticament pel grup de Convergència i Unió. Les administracions
solien ser les primeres d’eternitzar els pagaments i, evidentment, no es volien obligar a si mateixes a pagar quan toca.
Més d’un milió d’autònoms i petits empresaris han estat
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demanant aquesta reforma durant anys. Des que va
començar la crisi econòmica molts companys han hagut de
plegar i moltes empreses s’han vist obligades a fer fora una
gran part dels treballadors. Fins a la data d’aprovació de la
llei, eren habituals terminis de pagament superiors a 180
dies, i això s’ha acabat. Des d’ara, les empreses disposaran
de més liquiditat i, per tant, generaran més oportunitats de
negoci i feina. Amb aquest canvi hi surt guanyant tothom.
Una bona nova que ens ajuda a afrontar la crisi d’una altra
manera. Des del Gremi seguirem treballant perquè arribin
més bones notícies com aquesta.

Pere Rodríguez
President del Gremi d’Instal·ladors de Girona

(
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FENIE Energía, la nova comercialitzadora
dels instal·ladors

La liberalització del mercat ha obert a les empreses instal·ladores la possibilitat
d'ocupar un espai en la comercialització d'energia i accedir a un negoci al qual entren
amb l'avantatge essencial de la seva proximitat als consumidors. És per això que la
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones
de España (FENIE) ha creat una empresa comercialitzadora d’energia: FENIE Energía.

(
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FENIE Energía es va constituir el 2 de març a

La posada en marxa de FENIE Energía implica

Madrid amb 5,4 milions d’euros de capital inicial

el naixement d’una alternativa a les comercialit-

i uns mil quatre-cents accionistes, entre empre-

zadores tradicionals, i té l’objectiu d’enfortir les

ses instal·ladores, associacions provincials i

empreses

inversors. Aquesta iniciativa pretén generar

d’explotar noves fonts d'ingressos i oferir-los la

noves opcions de negoci per complementar i

capacitat de fidelitzar el client amb un assesso-

enfortir la posició de les empreses instal·ladores

rament personalitzat. El Gremi, com a associat a

associades, millorant la seva posició com a

FENIE, i consegüentment tots els seus agremiats,

col·lectiu en un sector cada vegada més

treballadors i familiars, poden participar a FENIE

competitiu.

Energía.

instal·ladores,

donar-los

l’opció

(

tema

El seu funcionament és independent de la tasca
diària de la Federació, però serà gestionat i
controlat a semblança dels òrgans de govern
d’aquesta, de manera que es garanteixin els
interessos del col·lectiu i s'eviti el control minoritari mitjançant l'adquisició d’accions.
FENIE Energía està governada per un consell
d’administració amb un nombre de membres
que estarà comprès entre un mínim de vuit i un
màxim de setanta. El formen presidents i representants d’associacions d’instal·ladors i membres del comitè de FENIE. El comitè executiu
s’encarrega de complir el mandat del consell, i
està format per vuit persones.
Per què una comercialitzadora?

Els Punts d'Atenció al Client

• Perquè el mercat elèctric s’està transformant

Les empreses associades podran intervenir

i ara sorgeix una oportunitat de negoci en la

més activament en el funcionament de FENIE

venda d'energia elèctrica.

Energía, convertint-se’n en comercials o en Punt

• Perquè és un mercat afí i complementari al
treball diari de les empreses instal·ladores,
que assessoren i gestionen l'accés al
subministrament elèctric per part dels clients.

d'Atenció al Client. Això implica poder oferir
contractes de subministrament elèctric als seus
clients, rebre una comissió del benefici que
generi cada client captat, esdevenir el vincle de
la comercialitzadora amb aquests clients i,

• Perquè FENIE ja està realitzant aquesta

finalment, poder oferir altres serveis i descomp-

tasca sense cap benefici econòmic ni

tes que FENIE Energía pugui negociar per a tots

reconegut per part de les companyies

els clients.

elèctriques actuals.
• Perquè ofereix l’oportunitat d'enfortir la
imatge dels instal·ladors com a professionals,
oferint un millor servei als clients.
• Perquè FENIE Energía protegeix l’activitat de
les empreses energètiques tradicionals i
contribueix a millorar el futur de tots.

(
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Com es pot formar part de FENIE Energía?
Es pot fer mitjançant l’adquisició d’accions per

El Gremi va convocar el 15 de febrer tots els

un valor de 1.000 €, fins a un màxim del 5 % del

instal·ladors a una assemblea general extraor-

capital total. Aquesta participació dóna dret a

dinària, durant la qual l’entitat va acordar

rebre un percentatge d’una part del benefici que

l’adquisició d’accions de la nova comercialitza-

generi la societat anualment, de manera propor-

dora.

cional al nombre de participacions de què es
disposi.

Cada

empresa

associada

podrà

constituir-se com a comercial o en Punt d'Atenció
al Client, i podrà servir les ofertes de FENIE
Energía als seus clients. El servei de venda
d’energia, contemplat a baixa tensió per a clients
amb més de 15 kW de potència contractada, es
complementa amb l’assessorament energètic i el
manteniment.

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
La Bisbal d’Empordà
Santa Coloma de Farners
Blanes
Banyoles
Ripoll
Puigcerdà
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ADREÇA
Nord, 17
Espronceda, 1
Borrassà, 3 - local 1
Enric Granados, 4
Enric Vincke, 20
Plaça del Castell, 15
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
972 643 384
972 841 012
972 351 372
972 580 573
972 700 612
972 883 130

(

gremi

Tot a punt per al XXI Congrés Internacional de
CONAIF i InstalMAT 2010

L’eficiència energètica serà el tema destacat del vessant formatiu de la
trobada
El Saló Integral de Materials per a Instal·lacions, InstalMAT, i el Congrés Internacional
de CONAIF per a les Instal·lacions i l'Energia han unit esforços i celebraran la seva
primera edició de forma conjunta, que tindrà lloc del 12 al 15 de maig al recinte firal de
Gran Via de Fira de Barcelona.

(
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La unió d’Instalmat i CONAIF constitueix un

En aquest sentit, s’organitzaran jornades dirigi-

important punt de trobada dels professionals de

des a professionals de les instal·lacions, respon-

les instal·lacions, en una mostra que englobarà

sables de manteniment, gestors i propietaris

una oferta expositiva integral i un fòrum de

d'edificis industrials i del sector serveis, com ara

debat sobre els temes que marcaran el futur de

hotels, hospitals, oficines o instal·lacions espor-

les instal·lacions. Com a conseqüència d'aquest

tives, entre d'altres, centrades en la importància

acord de col·laboració, la zona d'estands del

de l'eficiència i l'estalvi energètic en el sector

Congrés passa a integrar-se en l'oferta exposi-

industrial i terciari. Les sessions, que inclouran

tiva d'InstalMAT i, per la seva part, el Congrés de

una desena de ponències i diversos casos

CONAIF es veurà enriquit amb la inclusió de les

pràctics, s'estructuraran a partir de dos blocs

jornades tècniques d'InstalMAT.

temàtics: eficiència energètica en el sector

(

gremi

terciari i eficiència energètica en la gestió del

del futur del sector. El Gremi, com a organisme

fred industrial.

associat a CONAIF (Confederación Nacional de

El nou format permet als expositors participar en
un esdeveniment més ampli, on podran mantenir contactes comercials directes amb els usuaris i prescriptors dels seus productes, en bene-

Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas,
Calefacción, Climatización, Protección contra
Incendios, Electricidad y Afines), dóna suport a
aquesta iniciativa.

fici de tota la cadena de valor i, al seu torn, estar

Qui es vulgui acreditar pot fer-ho gratuïtament

presents en el fòrum on es debatran les claus

entrant a www.elgremi.cat.

(

gremi

LAMPISTERIA EMPORDANESA
· Nom de l’empresa: Lampisteria Empordanesa SL
· Adreça: Carrer Comerç 60, 17740 Vilafant
· Telèfon: 972 546 255
· Correu: emporlamp@terra.es
· Any de fundació: 1975
· Activitat: Instal·lacions i reparacions elèctriques,
d’aigua, de calefacció i de climatització
· Responsables: Àngel, Neus, Antonio i Francesc

Quan va néixer l’empresa?
L’empresa va néixer el 1975. Actualment
l’explotem quatre socis que alhora som
treballadors.

Quins van ser els factors que us van
impulsar a dedicar-vos a l’ofici

Hi ha hagut molts canvis al sector?

d’instal·lador?

Tants com vulgueu. En aquest sector sempre hi

Ens semblava que això de fer d’instal·lador era

ha molts canvis, tant dels materials com dels

un ofici que ens ompliria de satisfacció, i al llarg

reglaments, i això fa que sempre hagis d’estar

del temps hem pogut experimentar que ha estat

alerta per no quedar-te obsolet.

així, no només pels treballs en si, sinó també per
poder servir els nostres clients.

Des de quan esteu agremiats?
Des de sempre.

Com ha canviat l’empresa en tot aquest

( 10
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temps?

Com valoreu la tasca del Gremi?

De fet l’empresa no ha canviat gaire. Un dels

Al principi, molts anys enrere, abans que arribés

pocs canvis que hi ha hagut és que l’any 1999

la informàtica, semblava –i diguem semblava–

Lampisteria Empordanesa va passar a ser dels

que el Gremi no servia per a gran cosa. Ara s’ha

quatre treballadors que hi havia en aquell

de dir que està realitzant una tasca molt positiva:

moment, i un altre és l’adaptació constant a les

sempre t’estan posant al corrent de tot, i això per

noves tecnologies que han anat sorgint al llarg

a una empresa és molt important. Que podria fer

dels anys i que fan canviar una empresa, com és

més coses? Potser sí, per exemple ajudar-nos

natural.

més amb els impagats.

(

gremi

L’arbitratge, o com resoldre conflictes sense
haver de passar pels jutjats

És un procediment gratuït i àgil que serà obligatori per resoldre petites
reclamacions
Quan dues parts tenen un conflicte en l’àmbit del consum, poden optar per trobar-se en
un procediment extrajudicial per tal que un tercer resolgui la divergència. El Gremi vol
donar a conèixer aquesta possibilitat a tots els agremiats per tal de fomentar que hi
hagi acords fora dels jutjats.
Al nostre país, l’arbitratge està regulat per la

sota els principis de la imparcialitat i la

Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JAC),

independència.

una entitat que depèn del departament

( 12
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d’Economia i Finances. Es tracta d’un procedi-

Les sol·licituds d’arbitratge es poden descarre-

ment voluntari. N’hi ha prou presentant una

gar a www.consum.cat. Han de ser presenta-

sol·licitud i que l’empresa accepti el procés o

des i admeses a tràmit a la JAC, que només

estigui adherida al Sistema Arbitral de

estudiarà els conflictes sorgits entre consumi-

Consum. És gratuït –per si sol no té costos

dors i usuaris i les empreses o professionals

judicials–; executiu –té els mateixos efectes

derivats de la compra d’un producte o la

que una sentència judicial i no admet recurs–;

contractació

àgil –terminis curts– i objectiu, ja que actua

l’arbitratge contempla tres etapes: designació,

d’un

servei.

El

procés

de

(

gremi

audiència, proves i laude. Per la seva part,

es pot recórrer. Si una de les dues parts incom-

formen el tribunal d’arbitratge dos jutges, un

pleix el laude, l’altra pot instar-ne el compliment

secretari i un àrbitre que ha de tenir coneixement

forçós, sol·licitant l’execució davant dels jutjats

de l’àmbit del tema de què s’està tractant. Amb

de primera instància de la localitat on s’hagi

l’òrgan arbitral designat, se citen totes les parts

emès el veredicte. Fins ara, ja s’han donat

un dia i hora concrets per fer l’audiència.

casos en què el laude de l’arbitratge és favora-

Si ho prefereixen, les parts implicades poden

ble a l’instal·lador agremiat.

designar un representant legal per tal que hi

Precisament, el consell de ministres del govern

assisteixi en el seu lloc. A l’acte d’audiència, les

espanyol va aprovar a final de febrer l’avant-

parts han d’aportar totes aquelles proves que

projecte de reforma de la llei d’arbitratge. El text

recolzin les seves al·legacions. L’arbitratge

estableix que serà preceptiu començar un litigi

finalitza amb el laude, que és la resolució que

amb una mediació en el cas de reclamacions de

dóna per finalitzat tot el procés. La decisió no

quantitats inferiors a sis mil euros.

(

entrevista

Entrevista a Josep Agustí, president

de la Unió d’Empresaris de la Construcció

“

Cal una injecció
econòmica i moral
del govern cap
a la construcció

Josep Agustí és el responsable de l’empresa Agustí y
Masoliver SA, i des del gener passat és el president de la
Unió d’Empresaris de la Construcció, una entitat que aplega
més de mil empreses del sector a les comarques gironines.

Quina

és

la

història

de

la

Unió

la tramitació de permisos, els sistemes

d’Empresaris de la Construcció?

d’edificació, la prevenció de riscos, la higiene i

Fa cosa d’un parell d’anys vam celebrar els 30

la seguretat... En aquests moments la

anys de la fundació de la UEC, que té el seu

prevenció laboral és la nostra principal missió.

origen en el sindicat vertical, l’antic “Sindicato de

Disposem d’una entitat de prevenció tutelada

Albañilería”. La gran empenta, però, la vam

pel Gremi, Prevenció Laboral Gironina. És una

donar a la dècada dels noranta del segle passat,

entitat que es dedica a assistir els treballadors

quan vam condicionar la seu actual, i vam

dels diferents agremiats en temes de sanitat,

promoure la creació de Prevenció Laboral

correcció de mesures de seguretat, simulació

Gironina. A més, farà tres o quatre anys es van

de riscos laborals...

comprar els terrenys de Palol de Revardit, on ara
hi ha el Centre de Formació de la Unió, un dels

En quin estat es troba el sector de la

equipaments de formació més importants de

construcció a les comarques gironines?

Catalunya.

Molt aixafat. Em fa l’efecte que tardarem a
aixecar les orelles. Tant de bo d’aquí a tres o

( 14
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Quines són les principals tasques de la

quatre anys puguem dir que això està arreglat o

institució que presideix?

es comença a arreglar, però ara està molt

La principal tasca és la que podria tenir un

malament. L’any passat encara s’acabaven

gremi del sector de la construcció, amb uns

obres de la crisi de 2007 i 2008 i es continuaven

associats emparats pel que fa a temes legals

els projectes, però ara no n’hi ha, i la gent no és

amb l’advocat que ens assessora. També hi ha

valenta per fer noves promocions.

’’

(
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Era inevitable que esclatés la bombolla?
Molta gent ja deia que explotaria, però és clar,
quan en un país no et volen escoltar... Això és
com una bola de neu: cada vegada es fa més
grossa, fins que arriba a baix i s’emporta un
poble. Doncs aquí ha passat el mateix.
Almenys, a la UEC tenim la gran sort que molt
pocs agremiats s’han donat de baixa.
però aquesta vegada és una cosa general.
Quan arribarà la recuperació?

Això de la globalització és una mala eina,

Si tinguéssim una bola de vidre t’ho podria dir. Jo

perquè quan a Europa algú esternuda agafem

no crec en els brots verds, perquè si el govern

tots plegats un refredat molt fort.

espanyol creu que apostant per les noves
tecnologies hi haurà brots verds... Almenys cal

Quina relació tenen els empresaris de la

esperar deu anys perquè es comencin a veure els

construcció amb els professionals de les

resultats, per veure que tota la tecnologia es

instal·lacions?

comença a desenvolupar, perquè això no és com

Amb els instal·ladors compartim dues coses: la

fer una casa. El govern hauria d’ajudar les

previsió i l’assessoria laboral, que van a càrrec

constructores

verds

de Joan Casadevall, que al mateix temps és el

immediatament, perquè es donaria feina als

portaveu de la Unió. Estem en molt bona

treballadors de la construcció que han quedat a

harmonia amb el Gremi d’Instal·ladors. No fa

l’atur, que solen ser obrers poc qualificats. Cal una

pas gaire vaig visitar la sala d’actes, i és una

injecció econòmica i moral del govern cap a la

cosa espectacular! Quedes bocabadat de tan

construcció. Nosaltres demanem ajudes puntuals,

bé com s’han fet les coses: és un exemple del

i que no ens fregeixin tant amb inspeccions. En

que pot fer un Gremi.

i

així

sortirien

brots

temps de penúria, encara ens passen l’adreçador

Què poden aprendre els constructors
d’aquesta crisi tan important?
Els constructors, i sobretot els que tenim una
certa edat, ja hem passat per tres crisis, però
com aquesta no n’hi havia hagut cap. Aquesta
és financera, i ha afectat molt les famílies.
Abans eren crisis per sectors o per comunitats,

El Gremi d’Instal·ladors de Girona i el seu
president volen fer arribar el seu condol a la
família, amics i coneguts de Francesc Sitjas i
Puig, qui fou fundador i president executiu de
la Unió d’Empresaris de la Construcció. Sitjas
també va ser cofundador de la patronal CEOE
i membre del ple de la Cambra de Comerç de
Girona durant deu anys. Amb la seva
desaparició perdem un dels emprenedors
més destacats de les comarques gironines i
un dels homes que va contribuir més a
desenvolupar l’associacionisme empresarial
gironí. Que descansi en pau.

( 15
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S’aprova la modificació de la llei contra
la morositat

El Congrés dels Diputats va aprovar el 23 de

casos– el període transitori també s'estén fins a

març la proposició de llei presentada per

2013, de manera que des de l'entrada en vigor

Convergència i Unió per la modificació de la Llei

de la llei i al llarg del 2011 el termini serà de 85

3/2004 de mesures contra la morositat a les

dies, de 75 durant el 2012, i de 60 dies a partir

operacions comercials, una proposta que té el

del 2013. Per aconseguir això caldrà modificar

seu origen en les reclamacions de la Plataforma

la Llei de contractes del sector públic.

Multisectorial contra la Morositat, de la qual
formen part FERCA, CONAIF i FENIE, a les quals
està associat el Gremi. D’aquesta manera, les
empreses podran cobrar més ràpidament les
quantitats que els deuen les administracions
públiques i d’altres empreses privades.

un límit del 15 % per deutes superiors a 30.000
euros. De la mateixa manera, es legitima els
proveïdors per exercir accions col·lectives

a 60 dies i, pel que fa a les empreses públiques,

manera habitual” els terminis de pagament.

a fer-ho a 30 dies a partir de l'any 2013, amb una

També destaca la declaració de nul·litat de totes

reducció progressiva de terminis. Durant el

les clàusules dels contractes que contravinguin

debat final al Parlament, el grup del PSOE va

el que disposa la llei o siguin considerades

voler incloure una clàusula perquè les empreses

"abusives". Així mateix, s'articularà un nou

que facturen 100 milions d'euros de facturació

procediment judicial de reclamació en el cas de

puguin pactar ajornaments de pagaments entre

les administracions públiques, i es crearà un

elles, però la iniciativa va ser rebutjada. La

observatori de morositat dependent del Minis-

votació final va obtenir com a resultat 20 vots a

teri d'Indústria en el qual participarà la Plata-

favor i 18 en contra, com a conseqüència del vot

forma Multisectorial contra la Morositat.

explicar que l'acord fixa un període transitori
perquè les administracions públiques redueixin
el seu límit de termini, que s'estén fins a 2013,
amb les següents escales: 50 dies per a aquest
any; 50 també per a 2011; 45 per a 2012, i 30
dies des de l'u de gener de 2013. En el cas de
les empreses privades, i exceptuant el sector de
l'alimentació i els productes peribles –que
estaran obligats a pagar en 30 dies en tots els

(
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ment, via reclamació judicial o financera, amb

contra les empreses que incompleixin “de

El portaveu de CiU, Josep Sánchez Llibre, va

( 16
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PRICSA confirma la qualitat de la seva tasca
amb l’obtenció de noves certificacions

L’empresa agremiada Projectes, Instal·lacions i

La 14001:2004 és una norma internacional que

Caldereria SA, PRICSA, amb seu al carrer Castell

poden obtenir les empreses que estableixen,

de Montgrí, de Girona, ha obtingut recentment

documenten, implanten, mantenen i milloren

les certificacions ISO 9001:2008 (gestió de la

contínuament un sistema de gestió ambiental.

qualitat), ISO 14001:2004 (medi ambient) i

L’OHSAS 18001:2007, en canvi, és una certifica-

OHSAS 18001:2007 (salut i seguretat a la feina).

ció que avalua aspectes relacionats amb la

Aquestes certificacions ha estat atorgades per

seguretat i la salut a l’entorn laboral per a emple-

Bureau Veritas Certification, una de les entitats

ats, clients i públic en general.

més importants de l’Estat en aquesta matèria.
L’ISO 9001:2008 certifica la qualitat dels serveis

Animem totes les empreses a aconseguir,
mitjançant l’obtenció de certificacions

d’instal·lació i reparació d’electricitat, fontaneria,

com aquestes, l’excel·lència en els seus

gas, climatització, telecomunicacions, saneja-

serveis. A més, volem recordar que si una

ment, ventilacions, sistemes de detecció i

empresa s’ha dotat d’alguna certificació

extinció d’incendis i instal·lacions d’energies

pot posar-se en contacte amb el Gremi

renovables que PRICSA presta als seus clients.

perquè la notícia surti a la revista.

(

gremi

Nova assessoria energètica del Gremi
Dins el marc actual, la capacitat de diferenciació i
d’innovació són elements que permeten millorar la
competitivitat de les empreses i la seva supervivència. El Gremi és conscient que el mercat de les
energies renovables i el binomi estalvi + eficiència
energètica ofereixen un mar d’oportunitats immens
per a les empreses instal·ladores, i és per això que
vol donar resposta a aquestes noves necessitats,
oferint serveis i propostes encaminades a la consecució d’aquests objectius. Les empreses, per la
seva part, s’hauran d’adaptar a aquests nous
mercats millorant la seva formació i capacitació i
disposant de serveis de consulta i de suport que els
permetin emprendre, amb el menor cost possible,
la seva adaptació.
Per donar resposta a això, el Gremi d’Instal·ladors
va signar el febrer passat un acord de col·laboració
amb l’empresa Qnorm per recolzar l’instal·lador
agremiat en la millora del seu servei i de la seva
competitivitat, oferint eines i propostes que facilitaran l’entrada a nous mercats i a l’oferiment de noves
propostes. En aquest sentit, Qnorm – Qualitat i
medi ambient és una empresa que té dividit el seu
negoci en dues activitats clarament diferenciades:
la consultoria i l’enginyeria mediambiental i energètica. Ambdues interaccionen en funció de la necessitat i dimensió de cada projecte. Cada àrea està
constituïda per un equip amb formació pluridisciplinària que té l’objectiu de poder oferir un servei
integral en cadascuna de les diferents àrees.
Dins el conveni de col·laboració, s’ofereixen serveis
gratuïts i altres de pagament en funció de la naturalesa del projecte:

( 18
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Serveis gratuïts
Servei

d’assessorament

i

assistència

a

l’instal·lador: sessió de treball setmanal, cada
dimarts de les 16 a les 18 hores, d’un tècnic/a
qualificat/da a les instal·lacions del Gremi, amb
l’objectiu de donar assistència tècnica informativa sobre qualsevol dels temes que són objecte
del conveni.
• Orientació de l’empresa per a la contractació
d’obra pública
• Assistència en el dimensionat i comparatiu
tecnològic (caldereria, equips de fred, etc.)
• Assessorament i informació sobre ajuts de
l’administració pública
• Sistemes i mesures d’estalvi i eficiència
energètica
• Assessorament tècnic sobre l’aplicació i
implantació d’energies renovables
• Assessorament sobre el règim tarifari del
mercat elèctric
• Assessorament sobre procediments
administratius

(

gremi

Serveis de pagament
CONSULTORIA ENERGÈTICA
• Optimització de la factura elèctrica
• Edificis de nova construcció o rehabilitacions
importants
- Verificació del compliment del document
bàsic HE d’estalvi d’energia del CTE
- Certificació de l’eficiència energètica de l’edifici
- Estudis de millora de l’eficiència energètica
• Edificis existents o instal·lacions industrials
- Estudis termogràfics (pèrdues de calor/fred,
deficiències en l’aïllament, detecció
d’humitats, sobreescalfaments en el
cablejat o equips elèctrics
- Assessorament sobre la Certificació de
l’eficiència energètica d’edificis existents
(propera legislació)

TRAMITACIÓ D’AJUTS I SUBVENCIONS
Qnorm disposa d’una àrea enfocada a la informació i tramitació d’ajuts i subvencions en els
següents camps d’actuació:
• Tramitació d’ajuts d’àmbit autonòmic,
nacional i europeu
• Tramitació de programes europeus o regionals
SERVEIS PER A LA COMPETITIVITAT – OBRA
PÚBLICA
• Expedients de Classificació Empresarial
(obres i serveis)
- Tramitació completa de l’expedient de
classificació empresarial
- Suport a la tramitació de licitacions
QNORM
Assessoria energètica del Gremi

(

d’interès

L’alternativa de la bicicleta

Desplaçaments sense emissions contaminants,

Un dels darrers passos destinats a promoure l’ús

mínim consum d’energia, estalvi de temps en

de la bicicleta és el lloguer públic. En els últims

trajectes urbans, despesa mínima, reducció dels

anys han proliferat iniciatives que han contribuït

embussos... Aquests són alguns dels avantatges

enormement a augmentar-ne l’ús. En l’àmbit

de circular en bicicleta, una pràctica que de mica

estatal les ciutats pioneres van ser Còrdova i

en mica s’està estenent pels nostres pobles i

Vitoria-Gasteiz, mentre que a Catalunya destaca

ciutats.

el cas del Bicing de Barcelona, amb 400 estacions

Ja fa molts anys que el nombre de ciclistes creix
de forma exponencial, però tot sovint aquest
augment de la demanda no va acompanyat de
polítiques públiques que hi donin resposta i que
contribueixin a fer que tots plegats visquem en un
espai més respirable. De mica en mica les administracions han anat construint carrils bici, però
encara avui al nostre país la preeminència del
trànsit rodat motoritzat és total.

( 20
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i gairebé dos-cents mil abonats.
marcbel / Flickr
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L’ús de la bicicleta a les comarques gironines
L’ús recreatiu de la bicicleta a la nostra zona està

notícies no són tan positives, a causa dels escas-

àmpliament estès, sobretot gràcies a les vies

sos quilòmetres de carrils bici i de la preeminència

verdes, antics trams ferroviaris que s’han adequat

del trànsit motoritzat. En molts casos els partidaris

per al seu ús amb bicicleta o a peu. El Consorci

de la bicicleta no tenen més remei que passar per

de les Vies Verdes (www.viesverdes.org) és

la calçada, amb els perills que això comporta, o

l’organisme que les impulsa, gestiona i manté. Hi

per la vorera, amb les molèsties que això causa

ha les següents:

als vianants.

• Via verda Olot – Girona: 57 km

Població

Carril bici (km)

• La Ruta del Ferro (Ripoll – Sant Joan de les

Girona

16,50

Abadesses – Ogassa – Gombrèn): 15 km

Roses

11

Salt

8,50

Lloret de Mar

7

Ripoll

5

Olot

3

Palafrugell

2

• Via verda Sant Feliu de Guíxols – Girona: 39,7 km
• Ruta del “tren petit” (Palamós – Palafrugell): 6 km
A més, els aficionats a la bicicleta disposen de les
rutes cicloturístiques que han impulsat els
consells comarcals, constituïdes per una gran
xarxa de camins rurals convenientment adaptats

No obstant això, algunes administracions estan

i senyalitzats.

impulsant iniciatives per facilitar l’ús de la

diari per anar a treballar o estudiar. Aquí les

bicicleta, com la Girocleta (www.girocleta.cat).
Més de mil persones fan servir aquest sistema
públic de lloguer de bicicletes que des del mes
de setembre de l’any passat funciona a Girona
ciutat. Segons l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament,
cada dia laborable hi ha entre 300 i 400 usos. La
Girocleta compta amb 160 bicicletes i vuit estacions
repartides pel centre de la ciutat. Es preveu que
en els propers mesos se n’inaugurin de noves i
que algunes redueixin les seves dimensions. A
més, també hi ha la possibilitat que se sumin al
servei els municipis que formen l’àrea metropolitana de Girona, com Salt, Sarrià de Ter o Fornells
de la Selva.
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Com en tants altres temes, els països del nord

Alemanya és un altre país on la bicicleta és alguna

d’Europa ens porten un avantatge considerable

cosa més que vehicle d’ús recreatiu i esportiu.

en l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport

Arreu del país hi ha carrils bici, amb unes regles

habitual. Es calcula que l’ús de la bicicleta suposa

clares i estrictes per garantir la convivència entre

un 30 % de tot el trànsit rodat a països com Alema-

ciclistes, conductors i vianants. A les estacions de

nya, Dinamarca o Holanda. En aquest últim, per

tren també hi ha amplis espais per deixar-hi les

exemple, tots els carrers principals de pobles i

bicicletes amb tota seguretat. Si bé l’ús de la

ciutats compten amb carril bici, i també n’hi ha

bicicleta està molt estès per tot el país, les ciutats

entre poble i poble per afavorir les connexions i

més famoses per la seva cultura ciclista són

permetre els passejos. A tots els barris de les

Freiburg –amb més de 400 quilòmetres de carril

grans ciutats i al costat de les estacions de tren i

bici– i Munic.

aeroports s’habiliten grans aparcaments de
bicicletes. Només a Amsterdam hi ha gairebé mig
milió d’aquests vehicles. Per estimular la gent a
deixar el cotxe i la moto a casa, les administracions

daniel.julia / Flickr

Els casos d’Holanda i Alemanya

redueixen els impostos als usuaris habituals de
bicicletes, subvencionen la compra de bicicletes
noves i faciliten ajudes per adquirir els accessoris
imprescindibles (llums, paravents, dispositius

Salim Virji / Flickr

antirobatori...).
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Empreses col·laboradores
El Gremi ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa Standard Hidràulica S.A.U.

El president del Gremi, Pere Rodríguez,
amb el director general d’Standard Hidràulica
S.A.U., Jaume Llacuna.

Estalvieu a la factura de telèfon mòbil
Com que el Gremi està associat a CONAIF i a la patronal gironina FOEG, i ambdues entitats tenen
des de fa anys convenis amb la companyia Movistar, tots els qui pertanyeu al Gremi podeu gaudir de
descomptes a les vostres factures de telefonia mòbil.
Acord entre Telefónica Móviles España i CONAIF

- Quota de connexió gratuïta
- Descompte del 20 % en trànsit estatal
- Descompte del 25 % en SMS destí Movistar
- Quota del mòdul Números Propios gratuïta
- Quota del mòdul Números Movistar gratuïta
Acord entre Telefónica Móviles España i la FOEG

- Descompte del 13,5 % en trànsit estatal
- Descompte del 30 % en trànsit internacional
- Descompte del 60 % en SMS
- Quota del mòdul Números Propios gratuïta
- Quota del mòdul Números Movistar gratuïta
Si voleu més informació podeu anar a les pàgines web respectives, www.conaif.es i www.foeg.cat,
on s’expliquen tots els passos que cal fer per gaudir d’aquests avantatges.
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DELEGACIONS

OLOT

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

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

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

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

(

ormació
El Gremi comença el 2010 amb una oferta
formativa variada i consolidada

Curs de prevenció de riscos laborals

Al llarg dels primers mesos d'aquest any el Centre de Formació ha impartit cursos de
prevenció de riscos, energia solar, electricitat i mesures elèctriques, entre d'altres, a
més d'una novetat a Girona: el curs de soldador de polietilè.
La Targeta Professional de la Construcció per al

Aquest mes d’abril han començat dos cursos de

sector del metall serà obligatòria a partir de l’1 de

prevenció de riscos. Un de ”Nivell bàsic de

gener de 2012 per a tots els treballadors que

prevenció de les activitats del metall en la

vulguin desenvolupar la seva feina al sector de la

construcció”, i l’altre de ”PRL 2n cicle M/C: direc-

construcció. En aquest sentit, s’estan preparant

tius d’empreses”. Els dos van adreçats priori-

nous cursos de prevenció de riscos laborals per

tàriament a treballadors/es ocupats/des del

tal que els professionals puguin tenir totes les

sector del metall a Catalunya, dins els contractes

garanties per tenir la targeta. Reduir al màxim les

programa d’Unió Patronal Metal·lúrgica, subven-

xifres de sinistralitat laboral és imprescindible per

cionats pel Consorci per a la Formació Contínua

construir una ocupació de qualitat, i des del
Gremi es fa tot el possible per donar-hi resposta.
Del 15 de febrer fins al 31 de març s’ha dut a terme
un curs de prevenció de riscos subvencionat pel
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
i cofinançat pel Fons Social Europeu, adreçat
prioritàriament a treballadors/es ocupats/des de
tots els sectors. La Federació d’Organitzacions
Empresarials de Girona juntament amb el Gremi
han desenvolupat aquesta iniciativa.
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Curs de soldador de polietilè

(

formació

f
de Catalunya, amb el cofinançament del Fons

El Reglament d’Equips a Pressió (REP) va ser la

Social Europeu.

temàtica que es va tractar durant la jornada

És important que els instal·ladors que tenen una
relació professional habitual amb el sector de la
construcció tinguin interès a participar-hi: és un
esforç que els permetrà ampliar les seves
perspectives.

tècnica que el Sr. Josep Sallent, Cap de la Secció
de Seguretat del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat, va
impartir el 28 de gener. El REP va entrar en vigor
el 5 d’agost de 2009 i introdueix diversos canvis a
les instal·lacions ja existents i a les noves que es

D’aquests darrers mesos, cal destacar el curs de

projecten. El REP afecta directament els

soldador de polietilè, que per primer cop s’ha fet

instal·ladors i reparadors d’aparells sotmesos a

a Girona. L’objectiu d’aquest curs és obtenir la

pressió.

certificació tipus C. Aquest nivell acredita per a
l’activitat de soldadura per electrofusió mitjançant

L’altra jornada tècnica que s’ha fet aquests

màquines automàtiques per diàmetres nominals

darrers mesos ha estat la de combustibles gaso-

de 20 a 90, inclòs. Moltes de les canalitzacions

sos, que va tenir lloc el 20 de gener i va anar a

de gas d’avui en dia es fan amb PE, i se solden

càrrec del Sr. Cèsar García–Aranda Hernández,

mitjançant electrofusió, que consisteix en fer

Cap de la Secció d’Energia del Departament

passar corrent elèctric de baixa tensió per les

d’Economia i Finances de la Generalitat. Va

espires metàl·liques dels accessoris electrosol-

explicar les instal·lacions de gasos combustibles

dables. Amb l’efecte calorífic Joule, el tub queda

segons el nou reglament tècnic de distribució i

perfectament soldat amb els accessoris. El curs

utilització de gasos combustibles (RD 919/2006

de polietilè i el seu posterior examen van servir

de 28 de juliol). Els participants van aprofundir

als professionals per dotar-se del certificat tipus

en el coneixement de les normes UNE 60310,

C de soldador de polietilè, emès per l’entitat

60620, 60210 i 60250, que regulen les

SEDIGAS.

instal·lacions receptores de gas natural i les

Curs de carnet d’instal·lador/a de gas categoria B
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instal·lacions de gas liquat del petroli. Les

Aconseguir que els participants es dotessin

normes UNE són uns documents elaborats per

dels coneixements necessaris per dur a terme

AENOR (Asociación Española de Normalización

les mesures elèctriques segons el procediment

y Certificación) que recullen les especificacions

que preveu el Reglament Elèctric de Baixa

tècniques per a una activitat o producte i que

Tensió (REBT) era l’objectiu de les dues

s’han acordat entre les diferents parts involucra-

edicions del curs de mesures elèctriques, que

des.

van ser impartides per l’enginyer Joan Romans.

El gas és un dels sectors que està experimentant
un creixement més elevat, amb l’arribada del gas
ciutat a molts pobles i ciutats. És per això que
cada vegada es programen més cursos de
carnet d’instal·lador de gas (IG) de les diferents
categories, per tal que els professionals estiguin
al dia. Darrerament s’han dut a terme dos cursos,
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sessions pràctiques amb els equips amb què
se sol treballar van servir perquè els alumnes
aprofundissin, de primera mà, en les mesures
elèctriques. Per tal de fer arribar aquesta formació a tots els interessats, es preveu fer més
edicions d’aquest curs.

un de categoria C i un altre de categoria B. El

El curs Electricitat I es va fer del 13 de gener al 26

carnet IG-C i l’aprovació de l’examen correspo-

de febrer. Els

nent

modificació,

diferenciar un corrent continu d’un corrent altern,

reparació i manteniment d’instal·lacions de

a fer sevir aparells com el voltímetre o l’òhmetre i

gasos combustibles sense projecte per a

a relacionar les diferents magnituds que es

instal·lacions individuals domèstiques, i de la

donen en un circuit elèctric amb les unitats

majoria d’aparells, mentre que l’IG-B capacita, a

corresponents. També es varen dur a terme dues

més, per instal·lar i reparar instal·lacions recepto-

edicions del curs del Reglament d’Instal·lacions

res de qualsevol destinació, d’envasos per a ús

Tèrmiques en els Edificis, la normativa que

propi i de GLP en ús domèstic per a caravanes.

estableix les condicions que han de complir les

permeten

el

muntatge,

Jornada de combustibles gasosos
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participants van aprendre a
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instal·lacions adreçades a atendre la demanda

Catalunya hi ha molt poques instal·lacions

de benestar tèrmic i higiene a través de les

d’aprofitament de l’energia solar en relació a la

instal·lacions de calefacció, climatització i aigua

gran quantitat d’hores de sol a l’any de què

calenta sanitària, per tal d’aconseguir un ús

disposem. Per tal de pal·liar aquest dèficit, el Pla

racional de l’energia.

d’Energia 2006–2015 de la Generalitat contempla

Les energies renovables tenen un paper cada dia
més destacat en els programes formatius. Una
prova d’això és la realització d’un curs d’energia
solar. Durant 65 hores, els instal·ladors que s’hi
van apuntar van aprendre les claus d’un sector

un creixement exponencial del sector, amb
l’objectiu d’arribar a produir 500 MW d’energia
solar fotovoltaica d’aquí a cinc anys. L’energia
solar tèrmica és obligatòria en nova edificació i
rehabilitació.

que està en clar creixement i que suposa dues
motivacions per al nostre col·lectiu: una nova
oportunitat de negoci i el reforçament del
compromís amb el medi ambient. De fet, a

Curs Electricitat I

Curs d’energia solar

Curs del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis
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Instal·lacions de calefacció i aire condicionat
L’Àrea d’Integració i Convivència i l’Oficina de

pis teòrics de funcionament d’una instal·lació

Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Salt van

d’aire condicionat, la interpretació del diagrama

impulsar un curs d’instal·lacions de calefacció i

psicomètric d’una instal·lació i els aparells de

aire

formativa,

mesura de magnituds físiques. A les pràctiques,

subvencionada per Secretaria per a la Immigra-

els alumnes varen fer el muntatge d’equips de

ció, es fonamenta en el suport a la recepció i

climatització i varen fer reparacions de les avaries

assentament de la població nouvinguda i

més habituals d’aquests dispositius.

condicionat.

Aquesta

acció

s’emmarca dins el programa destinat a acollir,
formar i inserir laboralment les persones en
situació de reagrupament.

tenir l’oportunitat d’adquirir coneixements teòrics i

ció Econòmica de l’Ajuntament de Salt, i de

pràctics de calefacció i climatització, al llarg de

Jaume Vila, vicepresident del Gremi d’Instal·la-

les 68 hores lectives. Pel que fa a la calefacció,

dors de Girona.

cia tèrmica; principis de funcionament d’una
instal·lació de calefacció; sistemes de regulació i
control; conducció de fluids i càlcul de demandes
energètiques. Els participants varen practicar als
tallers del gremi tècniques com la soldadura amb
estany, la instal·lació de bombes recirculadores i
el muntatge d’elements aïllants, entre d’altres. En
l’àmbit de la climatització, van adquirir els princi-

(
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Gremi d’Instal·ladors. L’acte va comptar amb
l’assistència de Maria Quer, regidora de Promo-

mesura de magnituds de cabal, velocitat i potèn-

( 30

tament es va dur a terme a la sala d’actes del

Els quinze alumnes participants en el curs varen

els continguts teòrics exposats van ser: unitats de

L’INSTAL·LADOR / 129

El lliurament dels diplomes d’assistència i aprofi-

(

formació

f
CURSOS SUBVENCIONATS PER A TREBALLADORS

Data Inici

· Nivell bàsic de prevenció de les activitats del metall en la construcció

19-04-10

· PRL 2º ciclo m/c: directivos de empresas

15-04-10

CURSOS PER A L’OBTENCIÓ DE CARNETS D’INSTAL·LADOR/A
· Convalidació del carnet IMCA / IMCL pel carnet d’instal·lador/a
mantenidor/a d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
· Convalidació del carnet IMCA / IMCL pel carnet d’instal·lador/a
mantenidor/a d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
· Convalidació del carnet IMCA / IMCL pel carnet d’instal·lador/a
mantenidor/a d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
· Preparació per l’obtenció del carnet d’instal·lador/a elèctric/a
de baixa tensió categoria especialista
· Preparació per l’obtenció del carnet d’instal·lador/a d’aigua (IA)

12-04-10
Consulteu dates
(Figueres)
Consulteu dates
(Blanes)
08-04-10
21-09-10

CURSOS DE RECICLATGE
· Mesures elèctriques

16-04-10

· Mesures elèctriques

Consulteu dates (Blanes)

· Mòdul complementari SERVIGAS

12-04-10

· Agent de posada en marxa, manteniment i reparació d’aparells de gas

19-04-10

· Soldador de Polietilè Tipus C

27-04-10

· Soldadura autògena

Consulteu dates

CURSOS OFICIALS
· Prevenció de la legionel·losi
· Actualització del curs oficial de prevenció de la legionel·losi

Consulteu dates
13-04-10

JORNADES
· Simon Alert, un negoci al seu abast. Modificació de la llei de

13-04-10

liberalització de serveis de seguretat privada
· Jornada de refrigeració de Salvador Escoda

22-04-10

Tots els cursos i jornades es poden impartir a diferents poblacions de les comarques gironines sempre que hi hagi un nombre
mínim d’alumnes. Enviï’ns la seva petició.
Els agremiats que ho desitgin poden proposar accions formatives enviant un correu electrònic o trucant al Centre de Formació.
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Pòlisses de Responsabilitat Civil
Des de l’1 de febrer d’aquest any totes les

d’instal·lacions estan obligades a tenir les

empreses o persones físiques instal·ladores,

quantitats de cobertura mínima de Responsabi-

reparadores, recarregadores o conservadores

litat Civil que s’adjunten a continuació:

CONCEPTE

VALOR ARRODONIT DE LA
GARANTIA MÍNIMA (EUROS)

Reglament aparells a pressió:
- Empresa recarregadora i d’inspecció de botelles de respiració
autònoma (REBRA)

500.000

- Empresa recarregadora de botelles i bidons de gasos comprimits,
liquats i dissolts a pressió (REBRA)

346.183

- Empresa recarregadora de recipients a pressió transportable (RERT)

500.000

- Empresa reparadora d’equips a pressió (ERP)
· Categoria ERP-1

300.000

· Categoria ERP-2

600.000

- Empresa instal·ladora d’equips a pressió (EIP)
· Categoria EIP-1

300.000

· Categoria EIO-2

600.000

- Empresa instal·ladora-mantenidora de sistemes de protecció contra
incendis (RECI)

830.000

Reglaments electrònics:
- Empreses instal·ladores de baixa tensió: Categoria Bàsica
- Empreses instal·ladores de baixa tensió: Categoria Especialista
- Empresa instal·ladora d’alta tensió

702.600
1.053.900
596.297

Reglament d’instal·lacions interiors d’aigua:
- Empresa instal·ladora

89.233

Reglament d’instal·lacions de gasos combustibles:
- Empreses C

328.200

- Empreses B

656.400

- Empreses A

984.600

- Empreses distribuïdores de gas canalitzat

4.011.755

Reglament d’instal·lacions petrolíferes:
- Empresa instal·ladora d’instal·lacions petrolíferes de categoria 1
(REIP-1)

340.500

- Empreses categoria II (IP-2)

681.000

- Empreses categoria III (RP)

681.000

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE):
- Reglament instal·ladora mantenidora d’instal·lacions tèrmiques en els
edificis (REIMITE)

319.800

- Empresa instal·ladora mantenidora d’instal·lacions tèrmiques en
edificis (REITE)

319.800

Reglament de plantes i instal·lacions frigorífiques:
- Empresa instal·ladora conservadora frigorista (REIF)
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Assegurança de responsabilitat mediambiental
La legislació obliga l’empresa a fer front al cost econòmic de la reparació del dany ambiental que
hagi provocat, el que significa que fa efectiu el principi de “qui contamina paga”. D’aquesta manera,
el responsable de l’activitat ha de tornar els recursos naturals fets malbé al seu estat original, sufragant la totalitat dels costos encara que no hagi comès cap infracció administrativa i hagi actuat en
conformitat amb la normativa aplicable.

Quina responsabilitat té l’empresa en

Qui pot reclamar-ho i quin termini hi ha?

aquest moment?

Principalment l’autoritat competent i secundària-

La Llei i el reglament ja estan en vigor, per la qual

ment les entitats qualificades (associacions

cosa l’empresa ha de fer front a la despesa

ecologistes, etc.) i les persones afectades. La

econòmica del desastre mediambiental que hagi

responsabilitat subsisteix durant 30 anys des

provocat. Aquesta responsabilitat és addicional

que va cessar l’activitat causant del dany.

a la responsabilitat civil per danys a persones i
propietats, que estableix noves obligacions:
• Prevenció d’un risc imminent (l’empresa ha de
pagar les despeses de prevenció)

La responsabilitat mediambiental proporciona tres nivells de cobertura diferents
Mòdul A – Responsabilitat civil mediambiental:

• Neteja de la terra

• Cobertura: danys d’espècies i l’hàbitat prote-

• Pla de recuperació de la terra contaminada i

git (terres, aigües superficials o subterrànies, a la

declaració de la situació de riscos i danys

ribera del mar i a les ries.
• Prestacions: reparació del dany i garantia de

Es consideren danys mediambientals

compensació dels costos de neteja i restauració,

• Danys a espècies i a l’hàbitat natural protegit

retirada i substituïda la terra.

• Danys a l’aigua i a la costa

Fins a un 10 % de la suma assegurada, que

• Contaminació del terra

inclou les despeses de prevenció per accions de
l’assegurat sempre que ho exigeixi l’autoritat o

S’estableixen tres tipus de reparacions
• Primària: s’ha de reparar el dany (espècies i

sigui necessari per assegurar la restauració de la
terra limítrof.

hàbitat)
• Complementària: mitjançant una altra acció
s’ha de compensar el deteriorament

(opcional):

subsistent malgrat la reparació primària

• Cobertura: l’obligació de restaurar el terra del

• Compensatòria: s’ha de compensar la falta de
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Mòdul B – Contaminació del terra en si mateix

centre assegurat sempre que ho exigeixi

gaudi per part de la societat dels recursos

l’autoritat competent o sigui necessari per

naturals que han quedat deteriorats

assegurar la restauració del terra limítrof.

(

professió

Mòdul C – responsabilitat civil per contaminació
(opcional però recomanable):
• Cobertura: la indemnització per haver causat
danys o perjudicis indemnitzables a tercers.
Inclou la responsabilitat civil per danys soferts
per treballadors.
BOADA ORDIS CORREDORIA
D’ASSEGURANCES, SL
Assessoria d’assegurances del Gremi
Núm. Reg. DGPFA J347GC. Concertada assegurança
segons art. 27 1e, de la Llei 26/2007, de 17 de juliol, de
mediació d’assegurances i reassegurances privades

Segueixen les negociacions del conveni del Metall
L’anterior conveni va ser vigent de 2005 a 2009
El Gremi d’Instal·ladors, Fegmetall i Corve,

laborals i econòmiques de les empreses

juntament amb els sindicats, han iniciat una

afectades per a un nou període, que també

nova negociació del conveni col·lectiu del Metall

s’ha de definir.

de Girona.

Tan bon punt s’aprovi el nou conveni donarem a
conèixer les taules salarials a través dels canals

condicions

de comunicació habituals.

que

regularan

les

relacions
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L’IDAE crea un programa per impulsar la

biomassa com a element energètic prioritari

Biomcasa promociona la creació de grups d’empreses instal·ladores,
reguladores, subministradores i mantenidores d'energia
L'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de

una línia específica de finançament dels seus

l'Energia (IDAE), entitat pública empresarial

projectes per generar energia a partir de

adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i

biomassa. Per a la posada en funcionament

Comerç, ha impulsat el Programa Biomcasa,

d'aquesta línia de finançament, l'IDAE ha

mitjançant el qual es pretén fomentar l'ús de la

desenvolupat una fase pilot amb una dotació

biomassa com a font energètica en instal·la-

inicial de cinc milions d'euros. Finalitzada

cions d'ACS, calefacció i refrigeració d'edificis.

aquesta fase, i en funció de l'experiència

Biomcasa promou que les empreses del
sector de les instal·lacions, actuant com a
empreses de serveis energètics, ofereixin a
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adquirida, s'han d'establir les vies de finançament definitives del programa buscant la
col·laboració de les entitats financeres.

l'usuari un servei integral d'energia adaptat a

Concretament, el programa s'articula a partir de

les seves necessitats i, havent estat prèvia-

la figura de l'Empresa de Serveis Energètics

ment habilitades per l'IDAE, puguin accedir a

(ESE), és a dir, empreses amb capacitat pròpia

(

Epicbeer / Flickr

professió

o subcontractada per dur a terme el disseny, el

només s'encarregarà de pagar les factures

muntatge, la posada en marxa, el manteniment

durant els deu anys de vigència del contracte,

de les instal·lacions i el subministrament de la

sempre amb un estalvi d'almenys un 10 %

biomassa. D'aquesta manera, les empreses

respecte de la factura que es pagarà amb

instal·ladores que participen en el programa

combustible fòssil. Totes les inversions neces-

s'encarreguen de tot el procés, fins i tot de

sàries són a càrrec de l'Empresa de Serveis

cobrar el consum cada mes al client, de manera

Energètics, que les fa amb el finançament de

energètic.

l'IDAE, amb un període màxim d'amortització
de deu anys. Amb aquestes condicions,
sembla clar que el programa Biomcasa es

Amb aquest sistema l'ESE es converteix en

configura com a una iniciativa molt interessant

subministradora i mantenidora, i única interlo-

que complementa una nova oportunitat de

cutora del client. Aquest últim, al seu torn,

negoci amb el foment d'una energia més neta.
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Un estalvi energètic considerable
Per exemple, per a un edifici d'uns 2.250 m2

recupera en un període no superior a set anys, i

s'acostuma a instal·lar una caldera d'uns 200

presenta una rendibilitat al voltant del 15 %. De

kW. Tenint en compte que la inversió dels equips

fet, Biomcasa estableix que l'estalvi per al client

per utilitzar biomassa és superior a la dels

ha de ser, com a mínim, del 10 % respecte a una

equips per utilitzar combustible fòssil, atès que

caldera de combustible fòssil, perquè els

el cost de la biomassa és substancialment més

projectes es puguin finançar.

baix, la despesa extra de la instal·lació es

Tipologia d’instal·lació finançable amb Biomcasa

Límit finançable (€/kW)

Servei
1

ACS i/o calefacció <50kW (un edifici)

600

2

ACS i/o calefacció >50kW (un edifici)

400

3

ACS i/o calefacció i refrigeració <50kW (un edifici)

800

4

ACS i/o calefacció i refrigeració >50kW (un edifici)

700

5

ACS i/o calefacció >50kW (dos edificis o més)

500

6

ACS i/o calefacció i refrigeració >50kW (dos edificis o més)

800

Condicions de finançament de Biomcasa (fase pilot)
Tipus d’interès

EURIBOR + 1,5 %

Comissió d’obertura / estudi

exempt

Període màxim d’amortització

10 anys

Període de carència (opcional)

Un any

Amortització total / parcial

Sense comissió

Garanties
· Pignoració dels drets de cobrament a favor de l’IDAE sobre l’energia produïda per la instal·lació
· Compromís d’amortització per l’import de les subvencions que rebi el projecte
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Endesa estrena nova seu a Salt

La nova seu d’Endesa a les comarques gironines ja està en ple funcionament. Es troba
ubicada en l’actual recinte de la subestació de Salt, entre l’avinguda de la Pau i el carrer
del Doctor Montnegre, on hi haurà l’accés principal, per al públic en general i per al
trànsit rodat. L’edifici recull els últims avenços en matèria d’eficiència energètica, té
5.000 m2 i agrupa totes les dependències que la companyia tenia repartides per la
ciutat de Girona, amb un total de 150 treballadors. L’objectiu d’aquest canvi és millorar
l’atenció als clients i racionalitzar el servei.
El disseny de la nova seu s’adapta a les exigèn-

S’han utilitzat làmpades de baix consum i

cies del CTE i s’ha dut a terme en funció de la

temporitzadors que garanteixen un ús respon-

ubicació en l’entorn i la sostenibilitat. Així, s’ha

sable dels recursos. També s’han posat plaques

tingut en compte l’orientació de l’edifici per tal

solars per tal d’obtenir ACS per a les dutxes dels

d’aprofitar la il·luminació natural (energia solar

vestidors de les brigades, i s’han col·locat

passiva). Cal destacar la instal·lació a les

aixetes amb polsadors temporitzadors.

façanes est, sud i oest d’una estructura de
làmines fixes d’alumini de color plom com a
protecció solar, que actuen de dues maneres
diferents en funció de la inclinació del sol:
façanes ventilades a l’estiu i doble façana a
l’hivern.
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Aquestes aplicacions faran que la nova seu
gaudeixi d’un estalvi energètic anual del 44 %
respecte al conjunt dels actuals edificis, cosa
que significa un estalvi de 593.508 kWh/any o, el
que és el mateix, l’emissió de 290 tones menys
de CO2 a l’atmosfera. Totes aquestes millores

A més, s’ha tingut cura d’aspectes com la

han donat com a resultat un edifici amb qualifi-

climatització, la il·luminació o l’estalvi d’aigua.

cació energètica de tipus B.

(
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Normativa europea sobre la prohibició del gas
refrigerant R-22

Des de l’1 de gener està prohibit utilitzar el
refrigerant R22 (clordifluorometà) per al manteniment i recàrrega d’equips de refrigeració i
aire condicionat, segons s’indica al Reglament
(CE) 2037/2000 del Parlament Europeu i del
Consell, de 29 de juny de 2000, sobre les substàncies que contribueixen a reduir la capa
d’ozó. D’aquesta manera es pretenen reduir al
mínim les fuites de CFC i HCFC, que es consideren extremament destructives per a la capa
d’ozó.

(
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Novetats fiscals per a aquest any
Liquidació de l’impost sobre societats
Tipus de gravamen reduït per manteniment o creació de treball
Amb efectes als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener 2009, amb vigència indefinida,
els primers 120.202,41 € tindran un gravamen del 20 %; la resta, del 25 %, sempre que es mantingui
o creï ocupació i s’acompleixin els següents requisits:
• Import net de la xifra de negoci inferior a 5 milions euros
• Plantilla mitjana menor de 25 empleats, tenint en compte la jornada contractada en relació a la
jornada completa del període impositiu
• Durant els dotze mesos següents a l’inici del període impositiu la plantilla mitjana no pot ser
inferior a la unitat, i tampoc no pot ser inferior a la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors a
l’inici del primer període impositiu que comenci a partir de l’1 de gener de 2009
En cas d’incomplir aquests requisits s’haurà de fer l’ingrés dins el període impositiu en què tingui lloc
l’incompliment, i s’aplicarà el 5 % a la base imposable i els corresponents interessos de demora.

Impost sobre el valor afegit
Tipus de gravamen
Amb efectes des de l’1 de juliol de 2010 i
vigència indefinida, s’introdueixen les següents
modificacions:
• El tipus general passa a ser del 18 %
• El tipus reduït passa a ser del 8 %

CÒMPUT CONSELLERS
DE GESTIÓ
Assessoria fiscal
i comptable del Gremi
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La llei Òmnibus, la directiva de

serveis i l’adaptació a l’activitat de
les empreses instal·ladores

Juan Antonio Peón
Secretari tècnic de FENIE
Molt s'ha escrit i s'ha dit sobre la directiva

puguin posar restriccions o traves per realitzar

europea de serveis: hi ha algunes coses certes i

els treballs, cosa que no implica que no es

d’altres no tan certes. La veritat és que l'etapa

continuï obligant al compliment de la legislació i

que estem vivint és de pura transició i encara no

normativa vigent. Únicament se substitueix

es pot dir que sapiguem com afectarà les empre-

aquesta revisió inicial per una altra que s'efectua

ses, ja que tot just estem en fase d’adaptació de

un cop s'hagi iniciat l'activitat per part de

totes les lleis, normes i reglaments que es veuen

l'empresa. També canvia el sentit del silenci

afectats pels canvis que imposa l'esmentada

administratiu, de manera que en cas de necessi-

directiva, a més de la interpretació de cadascuna

tar una resolució per part de l'Administració, si

de les comunitats autònomes, per la qual cosa

aquesta última no respon en el termini previst,

encara queda temps perquè s'incorpori de ple al
nostre dia a dia.
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s'entendrà que la resolució és afirmativa. A més,
per a les autoritzacions o habilitacions que no

En primer lloc cal tenir clara la intenció de la

comptin amb un nombre limitat no es podrà

directiva de serveis, que no és altra que crear un

demanar la renovació, i aquesta autorització

mercat únic europeu de serveis, en el qual no es

tindrà validesa en tot el territori estatal. Així

(

professió

mateix, per als casos en els quals calgui

empreses instal·ladores és el visat de projectes.

desplaçar-se a un altre país de la Unió Europea

Per tal de reduir la càrrega administrativa, s'ha

per realitzar un treball, no es podrà exigir a

eliminat el visat obligatori dels projectes, tot i que

l’entitat que ofereixi el seus serveis una infraes-

aquesta part encara està pendent d'un Reial

tructura en aquest país o un establiment fix obert.

Decret que reguli quins projectes mantindran el

Això, que no és exigible en l’àmbit europeu,

visat obligatori i quins no. Per ara no hi ha res

tampoc no ho haurà de ser en l’àmbit estatal, fet

definit, però tot apunta que els projectes

que reduirà les barreres al lliure moviment

d'enginyers tècnics i superiors no requereixen

d'empreses dins d'Espanya.

visat obligatori. En cas que el client lliurement triï
sobre

que se segueixi visant el projecte, aquest acte

l'aplicació d'aquesta directiva, sempre m'han

obligarà els col·legis professionals, que passa-

manifestat una certa por al fet que algú els

ran a ser associacions professionals per la

tregui l’escassa feina que tenen avui en dia,

mateixa llei, a responsabilitzar-se de forma

però cal treure's aquesta por per diversos

mancomunada amb el tècnic del projecte en cas

motius, entre d'altres els excessius costos dels

de qualsevol defecte.

he

parlat

amb

empresaris

desplaçaments i el preu de la mà d'obra, que a
Espanya és força competitiu respecte als estats
del nostre voltant. A més, el sector de les
instal·lacions és un sector molt local, en el qual
en poques ocasions s'aborden mercats exteriors,
de manera que és poc o gens probable que una
empresa de Romania acabi recalant a Espanya
per treure'ns el treball. En tot cas, aquesta nova

Com a contrapartida, és probable que les assegurances de responsabilitat civil s'incrementin per
garantir el pagament de les compensacions en
cas de qualsevol incident. A més, les empreses
hauran de disposar d'un procediment d'atenció de
queixes i reclamacions dels clients per garantir la
màxima qualitat del servei.

directiva ens obre les portes a poder realitzar

Com a efectes més positius, les comunitats

treballs en països veïns sense necessitat de

autònomes i el Ministeri estan treballant conjun-

grans inversions, i poden optimitzar les inversions

tament per organitzar i harmonitzar els criteris a

ja realitzades.

escala nacional. S’establiran les mateixes regles

La llei Òmnibus, que és l’adaptació legal
espanyola a la directiva europea de serveis, va
entrar en vigor el 28 desembre de 2009, però
l'adaptació a les lleis i reglaments està sent una

del joc per a tothom, i per tant s’eliminaran els
firmons,

perquè

augmentarà

el

nombre

d'inspeccions a l'obra en reduir-se la càrrega
administrativa.

mica més lenta del que s'esperava, de manera

Com passa amb tot, es poden obtenir avantat-

que encara no es coneix quin serà el resultat

ges i inconvenients, però el temps dirà si uns

definitiu. Un dels punts que tracta i que afecta les

compensen els altres.
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Canvis de les bases de cotització del

Règim Especial de Treballadors Autònoms
L’ordre TAS/3553/2007, de 30 de novembre,

Cal recordar que, d’acord amb la normativa

permet que puguin efectuar-se fins a dos

vigent actualment, a efectes de determinar

canvis voluntaris de base de cotització a l’any

l’import de la pensió de jubilació es tenen en

al Règim Especial de Treballadors Autònoms,

compte les bases de cotització dels últims 15

a l’inici de cada semestre i sempre que les

anys. Per tant, seria interessant que aquelles

sol·licituds prèvies dels interessats es formulin

persones que aquest any 2010 compleixin 49

dins del termini fixat. En aquest sentit, es

anys intentin incrementar la seva base de

podrà escollir una altra base de cotització,

cotització, en la mesura que els sigui possible,

sempre que estigui entre la base mínima i la

per tal que l’import de la seva pensió de

base màxima previstes per a aquest any i

jubilació sigui més elevat. Així mateix, totes

sempre que se sol·liciti expressament a la

aquelles persones que, a través del nostre

Tresoreria General de la Seguretat Social

despatx, anaven augmentant en els darrers

abans de l’1 d’abril, amb efectes del primer

anys la seva base de cotització d’acord amb

dia de juliol. També es pot sol·licitar abans de

l’IPC, la Tresoreria General de la Seguretat

l’1 d’octubre, amb efectes del primer dia de

Social els augmentarà directament la base en

l’any següent.

funció de l’IPC sense necessitat de comu-

D’altra banda, aquells treballadors autònoms
que el dia 1 de gener d’enguany ja hagin fet 50
anys o els facin abans del 30 de juny, tan sols
podran augmentar la seva base de cotització
fins al límit de 1.665,90 euros mensuals
incrementat amb l’IPC que correspongui. Per
tant, les persones que compleixin els 50 anys a
partir del dia 1 de juliol de 2010 encara són a

nicar-ho prèviament, ja que es va sol·licitar
l’augment automàtic. Per tal de determinar la
quota mensual, s’ha d’aplicar a la base de
cotització escollida el 29,80 %. Així doncs, i en
cas que desitgin canviar la base de cotització
aquest primer semestre de l’any, i amb efectes
del dia 1 de juliol de 2010, cal que ens ho
comuniquin abans del dia 1 d’abril de 2010.
LABOREX

temps d’incrementar la base de cotització fins

Assessoria laboral del Gremi

al límit de la base màxima (3.198 euros).

Treballadors en general
(euros/mes)

Treballadors >50 anys a 01/01/08
(euros/mes)

Base mínima

841,80

907,50

Base màxima

3.198

1.665,90

Cotitzacions 2010
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