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informacions

Serveis i assessories
ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE

ASSESSORIA LABORAL

Servei d’assessoria ofert per Còmput, consellers de gestió

Servei d’assessoria ofert per Laborex Assessors Laborals

Assessora del Gremi: Mercè Cañigueral

Assessora del Gremi: Roser Grabulosa

Horari: dilluns i dimecres de 9 a 2 del migdia

Horari: dilluns i dimecres de 9 a 2 del migdia

Horari d’estiu: dimecres de 9 a 12 del migdia (només juliol)

Horari d’estiu: dilluns de 9 a 2 del migdia (només juliol)

Correu electrònic: a.fiscal@elgremi.cat

Correu electrònic: a.laboral@elgremi.cat

Telèfon: 972 393 156

Telèfon: 972 393 157

ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANS

ASSESSORIA D'ASSEGURANCES

Servei d’assessoria ofert per Grup Cosmos España

Servei d’assessoria ofert per

Assessora del Gremi: Gemma Rojo

Boada Corredoria d’Assegurances

Horari: dimarts de 9 a 2 del migdia

Assessora del Gremi: Verònica Torres

Correu electrònic: rrhh@elgremi.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia

Telèfon: 972 393 157

Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 8 a 2 del migdia
Correu electrònic: assegurances@elgremi.cat
Telèfon: 972 393 113

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSESSORIA TÈCNICA

Servei d’assessoria ofert per Casadevall i Associats

Servei d’assessoria ofert per Engemat SL

Assessor del Gremi: Lluís Abelenda

Assessors del Gremi: Carles Pastor i Teo Pulido

Horari: dilluns de 4 a 7 de la tarda

Horari: dilluns de 4 a 7 de la tarda

Correu electrònic: a.juridica@elgremi.cat

Horari d’estiu: dimecres de 10 a 12 del migdia

Telèfon: 972 393 156

Correu electrònic: a.tecnica@elgremi.cat
Telèfon: 972 393 157

ASSESSORIA D’ISO
Servei d’assessoria ofert per:

Servei d’assessoria ofert per:

TÜV Rheinland Ibérica Inspection Certification & Testing, S.A.

ECA - BV

Horari: dimarts de 10 a 1 del migdia

Horari: dijous de 10 a 1 del migdia

Horari d’estiu: dijous de 10 a 1 del migdia

Horari d’estiu: dijous de 10 a 1 del migdia

Correu electrònic: isotuv@elgremi.cat

Correu electrònic: isoeca@elgremi.cat

Telèfon: 972 393 156

Telèfon: 972 393 156

ASSESSORIA DE PREVENCIÓ LABORAL
Servei d’assessoria ofert per Prevenció Laboral Gironina, SL
Assessor del Gremi: Miquel Àngel García Ros
Horari: divendres d’11 a 2:30 de la tarda
Horari d’estiu: divendres d’11 a 2:30 de la tarda
Correu electrònic: prevencio@elgremi.cat
Telèfon: 972 393 156

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

(

editorial

El respecte pels companys de professió
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aquests moments d’incertesa econòmica i davallada general
de feina, cal recordar que els valors de la unió del col·lectiu i les
bones maneres entre els diferents professionals han de guiar
tots els treballs.

20

Una eina per lluitar contra la morositat

22

Entrevista a l’agremiat:
Lampisteria Robles

27

Revisions de les instal·lacions de
calefacció segons el RITE

29

Resum de la tasca formativa feta
durant el 2008

verificacions pertinents –i, en el seu cas la inspecció inicial–

42

Pròxims cursos de formació

signar el certificat.

46

Construmat encara la crisi

En aquest sentit, la Instrucció Tècnica Complementària 03 del

Seguint els estatuts i amb l’ètica professional a la mà, els
instal·ladors no poden intervenir en obres que ha començat un
altre company. Però no només es tracta d’una qüestió d’ètica:
cal recordar que tots els reglaments i normatives especifiquen
clarament que un cop la instal·lació està acabada i s’han fet les
només l’instal·lador autoritzat que ha fet tota la instal·lació pot

reglament de Baixa Tensió deixa clar que el carnet d’instal·lador
podrà quedar anul·lat, amb el corresponent expedient previ, si
es faciliten, cedeixen o s’alienen certificats d’instal·lació
d’obres no realitzades per l’instal·lador autoritzat.
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Des del Gremi volem insistir en aquesta crida a la lleialtat, a la
solidaritat i al respecte entre els companys instal·ladors. Davant
les situacions compromeses que estem passant a causa de la
crisi és molt important que la desesperació per aconseguir
feines no ens faci oblidar l’ètica professional i el compliment de
les disposicions vigents.
Pere Rodríguez
President del Gremi d’Instal·ladors de Girona
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La liberalització del mercat energètic
“La possibilitat d’escollir companyia elèctrica
dóna un cert poder de compra que no cal
menysprear”
Agustí López
Director de Fecsa-Endesa a Girona

El Ministeri d’Indústria calcula que uns 25 milions de clients de les companyies elèctriques es podran acollir a
partir de l’1 de juliol a la Tarifa d’Últim Recurs. L’entrada en vigor de la nova normativa elimina l’actual tarifa integral
i aprofundeix en el procés de liberalització elèctrica de l’activitat minorista, que s’ha anat aplicant de forma gradual.
Entrevistem el director de Fecsa-Endesa a Girona, Agustí López.
El proper 1 de juliol, el mercat elèctric estarà

procediments i formes de fer. Tot i això, nosaltres

plenament liberalitzat. Quina capacitat de

considerem que és una oportunitat per estar més a

negociació tindran els clients particulars i

prop del client. Cal pensar que tothom necessita

industrials?

d’aquest servei/producte; per tant, en funció de com

La capacitat de negociació serà molt àmplia en el

el client apreciï la nostra feina, la nostra organització

sentit que, el número d’ofertes serà elevat. Malgrat

anirà millor o pitjor, i és evident que en un context de

això, cal dir que la força de negociació és funció

llibertat d’escollir proveïdor cal que el clima sigui el

directa del volum de compra per una part, i que

millor.

l’energia elèctrica està molt indexada al preu de les
energies primàries (gas, fuel, carbó...), així com a la

Quin tant per cent del mercat funciona en règim

climatologia.

absolut de lliure competència? Quina és la
previsió per als propers anys?

En què afavoreix els usuaris la liberalització?

La voluntat de l’actual govern és que en un futur

En un context com l’espanyol, en el qual es considera

immediat la pràctica totalitat dels clients estiguin en

l’energia elèctrica més un producte que un servei, la

lliure competència. Quedaran a tarifa els petits consu-

liberalització del comercialitzador –no pas del

midors que no vulguin sortir a mercat. Reitero que és

distribuïdor– fa que el preu del producte sigui el del

en l’aspecte de la comercialització, no en quant a la

mercat. També cal dir que la possibilitat escollir dóna

distribució de l’energia elèctrica.

un cert poder de compra que cal no menysprear.

(
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Què impliquen aquests canvis en l’organització

La liberalització elèctrica implicarà millores de

d’una gran empresa com Endesa?

la qualitat del servei?

Per a Endesa és un repte, ja que ens obliga a canviar

La qualitat del producte depèn de la distribució, i

(

tema

aquesta està regulada per llei. Així doncs, la

i bastant independent del que s’anomena

qualitat depèn del regulador; en el nostre cas, de

economia d’escala. Per la qual cosa, el que sí

la Generalitat de Catalunya.

està definit és un número limitat de distribuïdo-

Això ve donat perquè l’actual model energètic de

res que estan repartides en el territori i que

l’Estat espanyol defineix que el transport i la

responen de la qualitat del producte; primer,

distribució d’energia elèctrica és un monopoli

davant del client, i, en última instància, davant

natural, ja que el cost de l’activitat és molt elevat

del regulador.

“El consumidor espanyol té disponible l’oferta
més gran de comercialitzadores d’energia que
existeix a la Unió Europea”
Joan Arimany
Delegat de Gas Natural a Girona

L’1 de juliol de l’any passat el sistema de tarifa regulada de gas va desaparèixer definitivament; des de llavors, tots
els consumidors de l’Estat formen part del mercat lliure i poden canviar de comercialitzadora. L’activitat de les
empreses distribuïdores se centra només en les xarxes de distribució del gas, i i són les comercialitzadores les
que s’encarreguen de vendre i facturar el combustible. Parlem amb Joan Arimany, delegat de Gas Natural a
Girona.

Què significa per a una empresa com Gas

Gas Natural ha sabut adaptar-se, gràcies a la seva

Natural la culminació de la liberalització del

aposta per diversificar el negoci i potenciar la

mercat del gas?

convergència de gas i electricitat, aconseguint una

El procés de liberalització del sector del gas ha estat

major competitivitat per fer front a l’entrada de nous

modèlic a Espanya, i podem estar orgullosos de ser

operadors.

un dels primers països de l’Europa continental amb
Com se n’estan beneficiant els consumidors?

efectiva. La definitiva desaparició del sistema de

La liberalització ha reforçat el dret de tots els clients a

tarifes regulades ha suposat un repte important per

escollir el subministrador de gas que considerin més

a tots els operadors del sector gasista. Tanmateix,

avantatjós. La possibilitat real de poder escollir

(
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lliurement el subministrador d’energia es tradueix

Quins passos ha de seguir un client –per

en una efectiva competència en preus, serveis,

exemple, un gironí– que vulgui contractar el gas

ofertes comercials i nous productes energètics

amb Gas Natural?

entre els diferents subministradors, de la qual es

Si es tracta d’una persona que no té instal·lació de

beneficia clarament el consumidor final. De fet,

gas natural a casa seva, comerç o indústria, el

gràcies a la liberalització, actualment el consumidor

primer que ha de fer és assegurar-se de tenir la

espanyol té disponible l’oferta més gran de comer-

instal·lació adequada, a través d’un instal·lador

cialitzadores d’energia que existeix a la Unió

autoritzat. En cas que la finca no disposi

Europea.

d’instal·lació comunitària, s’ha de realitzar la
sol·licitud a la companyia, i aquesta preguntarà a la

Les empreses actualment poden facturar el gas

resta de veïns si estan interessats en el servei, per

a qualsevol preu als seus clients?

realitzar la instal·lació de tot l’edifici a la vegada. I en

Al mercat espanyol operen diverses comercialitza-

cas que el carrer tampoc no tingui subministrament,

dores de gas, entre elles Gas Natural Serveis, la

després de fer la sol·licitud a la companyia, aquesta

comercialitzadora de Gas Natural per a clients

farà un estudi de viabilitat del projecte i, si és favora-

domèstics i comercials, o Gas Natural Comercializa-

ble, establirà un termini d’execució. D’altra banda,

dora, per a grans clients, que ofereixen tarifes i

també podria donar-se el cas que algú ja té la

ofertes als usuaris en un règim de competència real

instal·lació i és client d’alguna altra comercialitza-

i efectiva, i tenen productes dissenyats per a les

dora, però vol ser client de Gas Natural. En aquest

diferents necessitats del consumidor.

cas, ha de posar-se en contacte amb Gas Natural

D’altra banda, quan va entrar en vigor la liberalitza-

Serveis i demanar un traspàs de companyia. En

ció total del mercat gasista, l’1 de juliol de 2008, el

qualsevol cas, el client pot posar-se en contacte

Ministeri d’Indústria va establir una tarifa d’últim

amb Gas Natural a través dels diferents canals

recurs (TUR), que és el preu màxim que poden

habilitats (telèfons i www.gasnatural.es) o bé visitar

cobrar les comercialitzadores designades com a

personalment el seu centre de gas més proper.

subministradores d’últim recurs. Aquesta tarifa,

(
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que és d’aplicació només per als consumidors

Quina és actualment la presència de la

amb menor consum, és única a tot Espanya i està

companyia a les comarques gironines?

fixada pel Govern.

Gas Natural dóna servei a 66 municipis de la província

A Catalunya, l’empresa comercialitzadora d’últim

de Girona, entre els quals s’inclouen set capitals de

recurs del Grupo Gas Natural és Gas Natural

comarca. La companyia ha inaugurat recentment la

Serveis, que aplica la tarifa d’últim recurs a aquells

gasificació del municipi de Sant Pau de Segúries, a la

clients

poden

comarca del Ripollès, on ha invertit més d’1,6 milions

acollir-s’hi i que, a més, no han volgut passar-se al

d’euros per fer-hi arribar el subministrament, a través

mercat liberalitzat.

d’un gasoducte de quatre quilòmetres de longitud.

que,

segons

la

normativa,

(
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El crit de l’empresari gironí

La Federació d’Organitzacions Empresarials de

7. Finançament just per a Catalunya

Girona (FOEG), de la qual forma part el Gremi, va

8. Eficàcia del sistema judicial, garantint la seguretat

presentar el passat 8 de juny a l’Auditori de Girona
“El crit de l’Empresari Gironí”, un decàleg de mesures per fer front a la crisi. Es tracta de deu punts

jurídica
9. Potenciar la formació
10. Aposta per l’educació i la cultura del treball i de
l’esforç, patrimoni de la nostra identitat

clau a implantar per part de les administracions per
sortir, el més aviat possible, de la situació actual:
1. Execució de les infraestructures compromeses
2. Injecció de diner al mercat. Facilitar el finançament
a les empreses i famílies

(
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l’acte, al qual van participar Jordi Comas, president de la FOEG; Joan Molas, president de la
Confederació Empresarial d’Hosteleria i Restau-

3. Nou model de sistema fiscal. Reducció d’impostos

ració de Catalunya; Joan Rosell, president de

4. Reforma del mercat laboral

Foment del Treball Nacional i Gerardo Díaz,

5. Simplificació de tràmits burocràtics

president de la CEOE. El Gremi d’Instal·ladors

6. Reforma estructural del funcionament de

de Girona dóna ple suport a aquestes deu reivin-

l’administració local, autonòmica i estatal
L’INSTAL·LADOR / 126
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dicacions.

(

gremi

El Congrés dels Diputats aprova la proposta de
modificació de la Llei contra la Morositat
Per una majoria de 335 vots a favor i només un en

Després de Sánchez Llibre, que en el seu inici

contra i amb la unanimitat de tots els grups

va voler donar la benvinguda als representants

parlamentaris, el Congrés dels Diputats va aprovar el

de la Plataforma Multisectorial contra la Moro-

23 de juny la proposta de CiU per a la modificació de

sitat presents en l’hemicicle, el president de

la Llei 3/2004, segons la qual s’estableixen mesures

FENIE, Francisco Paramio, i el de Conaif, José

de lluita contra la morositat en les operacions comer-

María de la Fuente, van intervenir també els

cials. Josep Sánchez Llibre va ser el diputat que va

representants de tots els grups parlamentaris,

defensar la reforma i va qualificar la morositat com "la

que van donar suport sense fissures a la inicia-

primera causa de mortalitat de les petites i mitjanes

tiva del grup català. Amb aquesta proposta el

empreses, de les microempreses, dels empresaris

Congrés es fa ressò de la Crida del Metall

autònoms i del nostre teixit econòmic industrial", així

Català del 10 de febrer, un acte reivindicatiu en

com "la principal causa de l’increment de l’atur a

què es van articular demandes per salvar el

l’economia productiva d'Espanya".

sector i al qual va ser present el Gremi.

FENIE i Ambilamp renoven el seu acord de
foment del reciclatge

FENIE i Ambilamp han signat un nou conveni amb l’objectiu de continuar fomentant el
reciclatge de làmpades i mantenir la col·laboració que ja van impulsar durant el 2008.
Al conveni subscrit, Ambilamp i FENIE -a la qual

Ambdues entitats han volgut remarcar la importàn-

està associat el Gremi d’Instal·ladors de Girona-

cia del seu treball conjunt en favor del medi

assumeixen una sèrie de compromisos de

ambient. Els encarregats de rubricar l’acord van

col·laboració i gestió en l’exercici de les seves

ser Juan Carlos Enrique Moreno, director general

competències i activitats, i promouran el sistema

d’Ambilamp, i Francisco Paramio, president de

de recollida selectiva de residus de làmpades que

FENIE.

ha desenvolupat Ambilamp entre les empreses
instal·ladores. Ambdós organismes treballaran

Aquest nou acord resumeix la importància del

conjuntament per desenvolupar diferents activitats

reciclatge de làmpades i el seu benefici econòmic

entre les quals figuren accions informatives

i mediambiental per a tota la societat. També

destinades a instal·ladors, el XIV Congrés Nacio-

ressalta

nal d'Empreses Instal·ladores d'Electricitat i Teleco-

instal·ladores d’electricitat en el cicle del reciclatge

municacions d'Espanya i diversos estudis i sonde-

per tal de complir el reglament de Residus

jos sectorials.

d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).

col·laboració

de

les

empreses

(
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Un nou concepte: calderes de condensació
És d’esperar que tothom al sector conegui

Un altre cas és el de la nova construcció, on ja

l’existència de les calderes de condensació,

comencen a predominar habitatges fets a mida i

però hi ha aspectes encara desconeguts. A més

amb un destacat criteri de sostenibilitat. Aquests

d’un rendiment al voltant del 107% sobre el

habitatges gaudeixen d’importants subvencions

Poder Calorífic Inferior (PCI) i una vida útil un 25%

per part de la Generalitat, quan són qualificats

més llarga que les calderes convencionals,

energèticament amb la lletra A. És imprescindi-

aquest nou concepte aporta facilitats per a

ble disposar d’una caldera de condensació per

l’instal·lador i per a l’usuari final, que marquen

obtenir la qualificació energètica A. La potència

clarament una nova tendència.

necessària no és un problema, ja que al mercat
hi ha calderes de condensació de fins a 300 Kw

En moltes ocasions ens trobem que l’instal·lador

i d’un 109% de rendiment. La nova construcció

ha de substituir una caldera antiga mural atmos-

plurifamiliar busca elements i arguments diferen-

fèrica muntada a la cuina i embocada a una

ciadors, ja que el client final té un ampli ventall on

xemeneia comunitària. S’enfronta a una nova

escollir. Igual que va passar amb els electro-

normativa que prohibeix les calderes atmosfèri-

domèstics en el seu moment, els promotors

ques a partir de l’any vinent, i que exigeix un

introdueixen la lletra de la qualificació energètica

dispositiu que no permeti l’ús simultani de la

com un valor afegit a l’habitatge que estan

caldera i la campana extractora. Tampoc està

promovent. L’ús d’un bon aïllament, comple-

permès instal·lar una caldera estanca embocada

mentat amb terra radiant i caldera de condensa-

a la xemeneia comunitària, perquè podria

ció, situa l’habitatge en una excel·lent posició en

introduir els seus gasos cremats a d’altres

quant a qualificació energètica.

habitatges, i la seva sortida a façana també està
prohibida. L’única opció viable és la instal·lació

És evident que estem vivint un ordenat però impa-

d’una caldera de condensació amb sortida a la

rable canvi de tendència, on la caldera estanca

façana o al pati posterior. Ho permet la normativa

deixa el lloc a la moderna de condensació.

i, a més, les característiques d’aquestes calderes permeten més del doble de llargada per a la
canonada d’evacuació de gasos cremats i vapor
d’aigua. D’aquesta manera l’usuari que gaudeix
d’un estalvi energètic de més del 25% sobre la
factura del gas i una doble millora ecològica,
atès que hem de produir menys energia primària
i reduïm considerablement els gasos d’efecte
hivernacle CO2 i NOx, així com la seva temperatura.

( 10
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Tomàs Aguiló i García
Assessor tècnic de Vaillant
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Canvi de la clau d’accés al web del Gremi
El codi FERCA de 8 dígits que començava per 22 i que fins ara servia per accedir als
continguts restringits del web del Gremi www.elgremi.cat ja no és operatiu. Se
substitueix per la nova clau de Ferca, de deu dígits.
Si ja disposeu de la clau Ferca només caldrà que

Un cop disposeu de la clau podreu navegar pels

l’introduïu i accediu al web. En cas que no la

dos llocs web, www.elgremi.cat i www.ferca-

tingueu heu de clicar a “Sol·licitar clau”. El sistema

catalunya.com.

us conduirà al web de Ferca i us demanarà el NIF
de l’empresa. Cal que introduïu el número i la lletra

Si teniu qualsevol consulta sobre aquest procedi-

en majúscula, tot junt. Rebreu un missatge amb la

ment truqueu al 972 213 566.

nova clau de Ferca, una numeració de deu dígits
que podreu canviar des del primer moment. És
important que tingueu entrada l’adreça electrònica
a la nostra base de dades, perquè si no és així el
sistema donarà error i no rebreu la clau.

(

gremi

L’opinió del Gremi als mitjans de comunicació
El Gremi d'Instal·ladors compta amb més de mil empreses agremiades i representa una part important del
sector econòmic i empresarial de les comarques gironines. És per això que considera adient exposar el
seu parer sobre els temes de màxim interès i preocupació entre els actors socioeconòmics de la societat
a la qual pertanyem, amb la voluntat de posicionar-se clarament en el debat de l'opinió pública i amb la
finalitat d'esdevenir un referent pel que fa a aquesta opinió. 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
mitjançant comunicats de premsa i articles d'opinió per tal que aquests apareguin als mitjans d'informació
general i als especialitzats.

Article d'opinió de Pere Rodríguez publicat al diari El Punt el 25 de maig
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Article d'opinió de Pere Cañadas publicat al Diari de Girona el 15 de juny
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El Gremi celebra l’Assemblea General

L’Assemblea aprova congelar l’import de les quotes pel 2009
El 29 de maig va ser el dia triat per la junta del Gremi

mes de maig el nombre d’altes i baixes s’havia

d’Instal·ladors

terme

igualat a 13. Entre les tretze baixes, set són per

l’Assemblea General, una trobada que va convocar

impagament de quotes, tres per motius econòmics

tots els agremiats i durant la qual es va fer la liquida-

o baixa d’empresa i tres per altres causes. Durant

ció de l’exercici corresponent al 2008. En el

l’Assemblea també es va passar un resum de les

transcurs de la sessió també es va presentar el

consultes telefòniques dels primers mesos del 2009,

pressupost per a aquest any i es van aprovar els

amb una mitjana de més de dues-centes trucades

diferents temes que afecten el Gremi i el col·lectiu

diàries repartides entre les oficines, el Centre de

que aquest representa. En aquest sentit, cal desta-

Formació i les assessories.

de

Girona

per

dur

a

car que l’import de les quotes no ha sofert cap mena
d’increment. Amb aquesta mesura el Gremi vol

Finalment es van detallar les reunions de l’any passat,

donar resposta a la realitat de la crisi que estem

a les quals va assistir una representació del Gremi. En

vivint.

total van ser 106, fet que suposa una mitjana d’una
cada dos dies laborables. També es va fer el balanç
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El nombre d’agremiats va ser un altre dels temes

de la tasca formativa que es va dur a terme durant el

d’interès de l’Assemblea General. A mitjan 2009 el

2008. Podeu ampliar aquesta informació a les

Gremi comptava amb 1.090 instal·ladors, i fins al

pàgines de formació d’aquesta revista.

(
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Empreses col·laboradores
El Gremi d’Instal·ladors de Girona ha signat durant les últimes setmanes diferents convenis de
col·laboració.

Pere Rodríguez i Josep Maria Font, de FIC Empordà, en

El president del Gremi i el cap d’àrea d’Ariston Thermo per

un moment de la signatura del conveni.

a Catalunya, Manolo Ricci.

Nou horari d’estiu
Com cada any, el Gremi d’Instal·ladors canvia el
seu horari 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

HORARI D’ESTIU 2009
Juliol

Tot el mes de 8:00 a 14:30 h

Agost

De l’1 al 15: tancat
Del 16 al 31: de 8:00 a 14:30 h

l’1 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 o als serveis territorials del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat.
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L’instal·lador agremiat, professional de confiança
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Difondre els serveis que pot oferir un instal·lador,

La iniciativa té la voluntat de reforçar la tasca dels

posant especial èmfasi en les revisions de segure-

instal·ladors agremiats pel que fa al manteniment

tat. Aquest és l’objectiu de la campanya que el

de les obres que posen en marxa i fidelitzar els

Gremi d’Instal·ladors va impulsar durant el mes de

clients. Es tracta de fer arribar un missatge molt

maig, amb la publicació d’anuncis als següents

clar: el professional instal·lador és qui millor coneix

mitjans de comunicació: El Punt (18 de maig), Diari

les instal·lacions i ofereix una total garantia com a

de Girona (22 de maig) i La Vanguardia (28 de maig).

autoritzat pel Gremi.

(

gremi

Mesures urgents de foment de l’ocupació i
protecció de treballadors aturats
(segons el Reial Decret-Llei 2/2009)
Bonificacions en el cas d’un expedient de

Social, aquestes bonificacions s’incrementaran en

regulació d’ocupació temporal (ERO)

un 30 % si el contracte és a temps parcial en comp-

Si en el marc d’un ERO l’empresa suspèn contrac-

tes de a jornada completa. Aquesta mesura també

tes de treballadors o porta a terme reduccions de

s’aplicarà en el cas que el treballador que es vulgui

jornada, i es compromet a mantenir el lloc de

contractar estigués treballant en una altra empresa

treball dels afectats durant un any després de la

amb una jornada inferior a un terç de la completa.

finalització de la suspensió o reducció de les
jornades, es podrà bonificar el 50 % de les quotes

Reposició del dret a la prestació d’atur

empresarials per contingències comunes a la

A les empreses en situació d’ERO amb suspensió

Seguretat Social que ha de pagar durant el procés

de contractes o reducció de jornada a les quals

de l’ERO amb un màxim de 240 dies per treballa-

s’autoritzi per resolució judicial o procediment

dor. La mesura és vàlida per a les sol·licituds de

concursal a l’extinció definitiva dels contractes, els

regulació d’ocupació presentades des del dia

treballadors afectats tindran dret a la reposició de

01/10/2008 fins el 31/12/2009.

la durada de la prestació d’atur de nivell contributiu
en el mateix número de dies que hagin percebut la

Nova bonificació per a la contractació de perso-

prestació total o parcial d’atur, amb un límit màxim

nes en situació d’atur

de 120 dies, sempre que es compleixin les

A partir del dia 08/03/2009 i fins el dia 31/12/2009

següents condicions:

les empreses que contractin indefinidament un
treballador que estigui cobrant la prestació d’atur

- Que la resolució administrativa o judicial que

podran bonificar-se el 100 % de la quota empresa-

autoritza la suspensió o reducció de jornada

rial per contingències comunes a la Seguretat

s’hagi produït entre el dia 01/10/2008 i el

Social fins arribar, com a màxim, a l’import de la

31/12/2009

prestació pendent de rebre per part del treballador.
Per poder bonificar-se, l’empresa haurà de mante-

- Que l’acomiadament o la resolució administrativa

nir contractat el treballador durant un any. Si el

o judicial que autoritza l’extinció del contracte

contracte fos a temps parcial, la bonificació

es produeixi entre la data d’entrada en vigor

s’aplicaria proporcionalment. En cap cas la bonifi-

d’aquest Decret-Llei i el 31/12/2011

cació podrà superar els tres anys de durada.
Un 30 % més de bonificació en contractes
indefinits a temps parcial
A partir del dia 08/03/2009, si en contractar un
treballador

indefinidament

a

temps

parcial

l’empresa té dret a una bonificació de la Seguretat
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Nou servei del Gremi:

assessorament tècnic a temps complet
El Gremi ha contractat Anna Frigola, una

Els interessats en contactar amb el servei d’asses-

enginyera tècnica que dóna servei d’assessoria

sorament tècnic del Gremi podeu dirigir-vos a:

tècnica complementant la tasca de Carles Pastor i
Teo Pulido. Frigola donarà suport tècnic a les
comissions de treball del Gremi i assistirà a les
reunions tècniques del Gremi i de Ferca.

Anna Frigola
Tel. 972 213 566 / Fax 972 224 704
enginyeria@elgremi.cat
Horari d’atenció a les nostres instal·lacions: de
dilluns a divendres de 9 a 14h i 16 a 19h (en horari
d’estiu de 8 a 14.30h)
Carles Pastor i Teo Pulido
Tel. 972 393 157 / Fax 972 224 704
a.tecnica@elgremi.cat
Horari d’atenció a les nostres instal·lacions: els dilluns
de 16 a 19h (en horari d’estiu els dimecres de 10 a 12h)

(

gremi

Una eina per lluitar contra la morositat
El Gremi ha inclòs a la seva pàgina web www.elgremi.cat una útil eina per lluitar contra
la morositat, un dels principals problemes que afecten el nostre col·lectiu i que en els
darrers mesos està dificultant enormement la tasca diària dels professionals
instal·ladors.
Nova denúncia: aquesta opció permet donar
d’alta com a morosos empreses o particulars que
es neguin a pagar les feines, per tal de prevenir els
altres instal·ladors.
Comprova morositat: es tracta d’un buscador que
mitjançant el NIF o el nom de l’empresa permet
trobar les empreses denunciades pels instal·ladors.
Per introduir denúncies al sistema cal complir una
sèrie de requisits i acceptar un seguit de condicions. Cal que hi hagi un deute cert, vençut i
exigible, que hagi resultat impagat i que no hagi
estat immers en cap reclamació judicial, arbitral o
administrativa. També és imprescindible que no
hagin passat sis anys des de la data en què s’havia
de procedir al pagament del deute o des de la data
del venciment de l’operació, o del termini concret si
es tracta d’un venciment periòdic. Finalment,
l’empresa haurà d’haver requerit el pagament,
prèviament, abans de formular la denúncia.
El dispositiu consisteix en un accés directe des del
web del Gremi a l’apartat que FERCA ha habilitat

La responsabilitat que implica donar a conèixer els

per reduir els impagats. Els usuaris s’han

morosos correspon de forma exclusiva al creditor,

d’identificar i desplegar el menú que porta el nom

és a dir, a l’instal·lador que fa la denúncia. En

de “Morositat”. En aquest menú hi ha tres

qualsevol cas, l’instal·lador haurà d’informar el

opcions:

deutor en el moment de formalitzar el contracte
sobre el fet que, en cas que no es produeixi el
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Denúncies: cada empresa pot visualitzar les

pagament, les seves dades podran ser comunica-

denúncies per morositat que ha introduït.

des al fitxer de morositat de FERCA.
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LAMPISTERIA ROBLES
· Nom de l’empresa: Lampisteria Robles S.L.
· Adreça: Av. de les Alegries 64, 17310 Lloret de Mar
· Correu: lampisteriarobles@gmail.com
· Any de fundació: 1999
· Activitat: Instal·lacions i manteniment de llum, aigua,
gas, calefacció i climatització
· Responsable: Juan Pedro Robles Berjaga
Quan va néixer l’empresa?

obres de major envergadura, tant públiques com

Vaig començar l’any 1994 com a autònom. Ja el

privades. Alhora, s’ha format el personal perquè

1999 va néixer Lampisteria Robles SL, per tal de

s’especialitzi en les diferents branques de les

poder satisfer les necessitats de tot tipus de clients i

instal·lacions.

oferir un servei integral que incloïa des de les
instal·lacions a l’assessorament en il·luminació,

Hi ha hagut molts canvis al sector?

decoració i tot tipus de serveis relacionats amb les

Ha evolucionat molt a causa del ràpid creixement del

instal·lacions.

sector de la construcció, un factor que ha forçat
moltes empreses a adaptar-se, però que a la vegada

Quins van ser els factors que el van impulsar

ha obert el mercat a l’intrusisme professional.

a dedicar-se a l’ofici d’instal·lador?

Els canvis tècnics dins de la professió han estat

Em vaig adonar que els clients, quan necessitaven

considerables i han fet que el professional hagi

els serveis de qualsevol empresa instal·ladora, moltes

hagut de fer un reciclatge profund per tal

vegades necessitaven diverses empreses per tal

d’adaptar-se

solucionar els problemes. Així que vaig decidir crear

d’electricitat, calefacció, gas i climatització.

a

totes

les

noves

normatives

una empresa instal·ladora que pogués solucionar tot
tipus d’incidències sense que el client tingués cap

Des de quan pertany al Gremi?

preocupació, ja que se li oferien tots els serveis. A

Des de sempre. Sense cap dubte ha estat molt

més, era una professió que m’agradava molt per les

important estar agremiat per estar informat i assessorat.

innovacions i tècniques noves que anaven sorgint, en
les quals em vaig anar implicant per tal que

Com valora la tasca del Gremi?

Lampisteria Robles tingués un bon posicionament i la

Es valora molt positivament tota la informació

plena confiança dels nostres clients.

aportada als agremiats i els serveis que ens
ofereixen, a més de l’agilitat en les seves gestions i el
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Com ha canviat l’empresa en tot aquest temps?

tracte personalitzat aportat durant tots aquests anys.

Ha evolucionat per adaptar-se a les noves

El Gremi també ha evolucionat molt per poder oferir,

tecnologies i normatives, i així s’han pogut realitzar

a tot el col·lectiu d’instal·ladors, un servei integral.

DELEGACIONS

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

OLOT

LA BISBAL (VULPELLAC)

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

Tel. 972 64 35 45 - Fax 972 64 34 74
Ponent nau 2 - 17111 VULPELLAC
www.calygas.es - labisbal@calygas.es

PALAMÓS

TORROELLA (ULLÀ)

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

Tel. 972 75 53 66 - Fax 972 75 53 71
Pol. Ind. Depal, nau 5 - 17140 ULLÀ
www.calygas.es - torroella@calygas.es

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

l’empresa de missatgeria s’encarregarà de fer-los

agremiats que si han de fer arribar qualsevol docu-

arribar al Gremi. La cobertura d’aquest servei

ment a la seu poden utilitzar els serveis de missat-

comprèn tota la demarcació.

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

El servei només és gratuït per als agremiats que

interessats només han de deixar els documents a

portin la documentació als punts de recollida: el

la franquícia de MRW que tinguin més a prop, i

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

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

(
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Instal·lacions tèrmiques en els edificis
Revisions de les instal·lacions de calefac-

Model ITE-7

ció segons el RITE

“Certificat de canvis de la instal·lació que no són

El

Reial

Decret

1027/2007

del

Reglament

reforma”:

d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis preveu que

No es considera reforma

les instal·lacions de calefacció passin una revisió

· El canvi de calderes de les mateixes característi-

anual i una inspecció dels generadors de fins a 70

ques, que no utilitzi un altre tipus de combustible

kW de potència cada cinc anys. Les administraci-

i que tingui una potència tèrmica nominal similar

ons no han assignat encara la responsabilitat de

(un marge del 20% en més o en menys de la

les inspeccions, però sí que ho han fet amb les

potència tèrmica nominal de la caldera que es

revisions anuals, que són responsabilitat de les

substitueix) i que no es modifiquin les formes

empreses instal·ladores autoritzades. Hem sabut

dimensionals dels conductes de sortida de gasos

que Gas Natural està enviant informació als

(traçat, llargada i secció) ni el lloc a on evacuen

usuaris oferint la revisió anual mitjançant el servei

(directe a pati o façana, o evacuació a xemeneia

de manteniment, emparant-se en la inspecció de la

individual o col·lectiva). Per tant, el canvi d’una

instal·lació receptora de gas. El Gremi suggereix

caldera individual de gas de tiratge natural a una

als agremiats que es posin en contacte amb els

caldera estanca si que es considera reforma.

seus clients per recordar-los que els instal·ladors

· El canvi de família i/o forma de subministrament

autoritzats poden fer les revisions anuals.

de gas (de GLP, envasat o en xarxa, a GN), això
sense perjudici que s’hagin de realitzar les adap-

La revisió s’ha de certificar mitjançant el “Model

tacions necessàries per adequar la instal·lació de

ITE-6-certificat de manteniment anual”, que troba-

nou tipus de gas.

reu al nostre web www.elgremi.cat (apartat “impresos certificats i butlletins” del menú que hi ha a la

Model ITE-8

dreta). El full serà omplert i subscrit cada any per

“Certificat de tramitació del canvi de titular a

l’empresa instal·ladora corresponent. Un exemplar

l’empresa subministradora”: en cas de canvi de

restarà per al client i l’altre per a l’empresa

titular

instal·ladora / mantenidora.

d’instal·lacions amb generadors existents que

en

el

subministrament

energètic

reprenguin el servei havent estat prèviament dona-

Instrucció 12/2008 d'aclariments sobre la

des de baixa.

reforma de les instal·lacions tèrmiques en
Per a més informació:

L’objectiu d’aquesta instrucció és l’aclariment de

· www.elgremi.cat

criteris sobre la consideració de la reforma de les

· Assessoria Tècnica del Gremi (a/ Anna Frigola)

instal·lacions tèrmiques en els edificis. Inclou dos

Tel. 972 213 566

nous models de certificats.

a/e enginyeria@elgremi.cat
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ormació
Un any de formació, un any al servei de l’agremiat
Us presentem el balanç de tot un any de formació del Gremi d’Instal·ladors de Girona. El 2008 s’ha caracteritzat per l’expansió de l’oferta del Centre de Formació, i a les següents pàgines en trobareu totes les dades.
D’entrada, hem de destacar que el nombre de cursos i d’alumnes ha augmentat prop d’un 50 %, i que des
de 2003 s’han format a les aules del Centre 8.133 instal·ladors i instal·ladores.
Aquestes xifres deixen clar que la tasca del Centre de Formació del Gremi segueix assolint el seu objectiu
d’oferir tota mena de propostes als agremiats i d’aconseguir que cada vegada més professionals es posin
al dia mitjançant els cursos de formació. Amb un total de 120 cursos i 2.027 participants durant el 2008, el
Gremi reforça el seu paper com a referent en la formació del sector de les instal·lacions.
D’altra banda, el Centre de Formació del Gremi està d’enhorabona perquè s’ha aconseguit que la Direcció
General d’Energia i Mines de la Generalitat reconegui el Gremi com a entitat degudament autoritzada per
impartir cursos teòrico-pràctics de preparació per a l’obtenció dels carnets professionals d’instal·ladors de
gas de categoria IG-C. Amb aquest pas, el Centre de Formació ja pot formar els instal·ladors en les tres
categories del gas: IG-A, IG-B i IG-C.
En aquesta línia, el Centre de Formació del Gremi va ser a finals del mes d’abril l’escenari del primer examen
per a l’obtenció de l’acreditació d’agent de posada en marxa d’aparells de gas. Es tracta d’una acreditació
específica imprescindible per als instal·ladors de gas per fer la posada en marxa, manteniment i reparació
d’aparells de gas conduïts, de tipus B i C, de potència útil superior a 24,4 kW, o vitroceràmiques a gas de
focs coberts, amb una potència útil de fins a 70 kW.
Els instal·ladors han de disposar d’un carnet d’instal·lador IG-C, IG-B o IG-A i, a més, han de tenir la certificació d’agent de posada en marxa. El Centre de Formació està autoritzat per l’entitat de certificació de
persones Conaif-Sedigas per a la realització del curs d’agent de posada en marxa.
Des del Centre de Formació del Gremi volem donar les gràcies al col·lectiu d’instal·ladors, que fa possible
l’èxit de la tasca formativa amb la seva entusiasta participació. També volem recordar que qualsevol
proposta en matèria de formació serà benvinguda.

Participa a la tasca formativa del Gremi
Seleccionem professors de pràctiques
Necessitem instal·ladors amb experiència com a professors de pràctiques de calefacció, climatitza-
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neria i electricitat per al Centre de Formació.

Envia’ns el teu currículum!
coordinadora@elgremi.cat

f
Més de dos mil alumnes i 120 accions formatives
Dos mil vint-i-set alumnes, un 96% dels quals són

En aquest número de l’Instal·lador us presentem un

agremiats, van assistir durant el 2008 als 120 cursos

balanç de la tasca formativa del Gremi, dividit en les

i jornades que va organitzar el Gremi, el que suposa

diferents activitats formatives que s’han organitzat

un augment d’assistents del 13% respecte al 2007.

durant tot un any: cursos de reciclatge, oficials, de
carnet d’instal·lador/a, subvencionats per a treballa-

Del número total d’alumnes, 1.165 van assistir als 76

dors, pràctics, de formació ocupacional i jornades

cursos i 862 a les 44 jornades que es van fer. El volum

tècniques. Finalment també hem volgut destacar la

d’alumnes formats entre 2003 i 2008 ja passa dels vuit

tasca formativa organitzada del Centre de Formació

mil, el que constata una tendència creixent pel que fa

del Gremi però realitzada fora de Girona, per tal

a formació, que es plasma en un augment de l’oferta

d’acostar la innovació i el reciclatge professional a tots

de cursos i de l’assistència als mateixos any rere any.

els agremiats.

Total cursos i jornades alumnes 2008
Alumnes

Alumnes

2027

Cursos/
Jornades

300

8133

Cursos/
Jornades

120

0

Total cursos i alumnes anys 2003-2008
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1800

2100

440

0

1200

2400

3600

4800

6000

7200

8400

Cursos de reciclatge
Durant el 2008 es van organitzar 45 cursos de

demanda van ser les dels butlletins del nou RITE (224

reciclatge, que van comptar amb la participació de

assistents i 16 edicions) i les d’actualització del Codi

667 alumnes. Les accions formatives de més

Tècnic de l’Edificació (11 cursos i 170 alumnes).

Resum Cursos
700

667

alumnes

cursos

600
500
400
300

100
0

152
45

Reciclatge

131

6

Oficials

109
6

9

Carnet
Subvencionats
Instal·lador/a treballadors

56
5

Pràctics

32

2

18

3

Classes
Formació
Ocupacional repàs carnet
instal·lador/a
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Cursos oficials
Un total de 152 alumnes van participar als

Jornades Tècniques (408 alumnes)
alumnes

cursos oficials d’energia solar fotovoltaica (59
participants), energia solar tèrmica (59), prevenció de la legionel·losi (16) i actualització de
legionel·losi (18).

Cursos de carnet d’instal·lador/a
El 2008 es van programar els següents cursos per a

302

Nou
RITE

9

Instal.
Gas amb
projecte
+70 KW

106
4

0

50

100

150

200

categoria A per a posseïdors d’IG-III (8 alumnes). Els
cursos per a l'obtenció de carnets d'instal·lador/a

68

Geotermia

3

Materials
d’acord el
CTE i RITE

34
1
28

7 problemes
de l’aigua

2

ISO 9001:2000
14001:2004

2

La refrigeració comercial-industrial, la soldadura

Climatització
invisible

1

autògena, els cremadors de gasoil i la iniciació a la

Discriminació
horària

1

Protecció
contra el llamp

1

Facturació
electrònica

2

Jornades Tècniques

Càlcul xarxes
hidrosanitàries

1

Prop de cinc-cents alumnes van assistir a les 31

Canals
protectores

2

Llei protecció
de dades

1

fontaneria van centrar els cinc cursos pràctics, amb el
doble d’alumnes respecte a l’any anterior.

jornades

tècniques

gratuïtes

organitzades

en

col·laboració amb diferents cases comercials i assessors, entre les quals van destacar les d’impagats (5
edicions i 104 assistents) i les de geotèrmia (3 edicions
i 68 assistents). A més, 302 alumnes van participar a la

27

24

22

21

20

17

16

15

14

Programación
integral

13

Sistemes
electrònics

12

3

1
10

Terra radiant

1

jornada del RITE (9 edicions), mentre que 106 van
fer-ho a les 4 edicions de la jornada d’instal·lacions de
gas amb projecte de més de 70 kW.

( 30

L’INSTAL·LADOR / 126

(

Segon trimestre 2009

cursos

5

3

Cursos pràctics

350

104

Impagats

Operar
en borsa

van comptar, en total, amb 131 assistents.

300

alumnes

ria B (25 alumnes); de baixa tensió categoria especialista (24 alumnes); d'aigua (17 alumnes) i de gas

250

Jornades Tècniques (454 alumnes)

l'obtenció de carnets d'instal·lador/a: de convalidació d'IMCA pel nou ITE (57 alumnes); de gas catego-

cursos

Sistemes 9
domòtics 1
0

20

40

60

80

100

120

f
Cursos subvencionats per a treballadors/es
Un total de 100 alumnes van participar a les vuit accions

D’altra banda, durant l’any passat també es va

formatives de la “Convocatoria 2007-2008 de Planes de

organitzar un curs de presentacions, dins els

Formación mediante convenios de ámbito estatal

contractes programa d’Unió Patronal Metal·lúrgica,

financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y

subvencionats pel Consorci per a la Formació

el Fondo Social Europeo”, seguint el “Plan de Forma-

Contínua de Catalunya, amb el cofinançament del

ción para el Sector Metal FMFCE – Fundación del Metal

Fons Social Europeu, amb l’assistència de nou

para la Formación, Cualificación y el Empleo”.

alumnes.

Formació ocupacional
Una bona pràctica en la tasca diària en la profes-

sistemes d’energia solar tèrmica va comptar amb

sió d’instal·lador és bàsica per a l’inserció laboral.

17 assistents i el d’electricista de manteniment

És per això que el Gremi va oferir dos cursos

amb 15. Els cursos són subvencionats pel Servei

adreçats a persones aturades demandants

d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social

d’ocupació.

Europeu.

Els

cursos

d’instal·lador/a

de

Formació arreu de les comarques gironines
Cursos/Jornades realitzades a comarques (397 alumnes)

tasca formativa a comarques, per facilitar

alumnes

cursos

l’assistència als agremiats de fora de Girona, amb
397 alumnes participants. Per exemple, el curs
per a l’actualització dels instal·ladors d’aigua com

PALAFRUGELL

del CTE que deroga les (NIA) es va fer a Figueres,

OLOT

Olot, l’Escala, Palamós, Ripoll i Lloret de Mar. El

LLORET DE MAR

curs per a la confecció dels impresos i butlletins

RIPOLL

Olot, Palamós, Figueres i Puigcerdà. Finalment, la

5
61

PALAMÓS

a conseqüència de l’entrada en vigor de l’apartat

per al nou RITE va tenir edicions a Lloret de Mar,

66

FIGUERES

4
56
2
55
5
48
3
40
4
28

BLANES

1
22

PUIGCERDÀ

3

jornada tècnica sobre el nou reglament del gas en
instal·lacions amb projecte de més de 70 kW es
va fer a Blanes i Palafrugell.

21
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UNIÓ EUROPEA

Servei d’Ocupació de Catalunya

Fons Social Europeu

Instal·lador/a de sistemes d’energia solar tèrmica
Disset alumnes van assistir al curs de formació

laborals de perfeccionament professional en

ocupacional adreçat a persones aturades deman-

empreses agremiades, per tal d’aprendre l’ofici

dants d’ocupació, que va finalitzar el 29 de maig.

d’instal·lador/a de sistemes d’energia solar tèrmica.

Els curs d’instal·lador/a de sistemes d’energia
solar

tèrmica

és

subvencionat

pel

Servei

Per a la realització de les pràctiques dins l’acció

d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

formativa i de perfeccionament professional es van
signar els corresponents convenis entre el SOC, el

L’acció formativa va constar de 239 hores entre
teoria, pràctica al taller del Gremi i pràctiques no
laborals en empreses dins de l’acció formativa. Es
van repartir de la següent forma: col·lectors solars
tèrmics (60 hores), circuit primari (60 hores),
replantejament de la instal·lació (40 hores), bàsic
de prevenció de riscos laborals (30 hores), radiació
solar (25 hores), inserció laboral i tècniques de
recerca de feina (15 hores) i sensibilització ambiental (9 hores). L’objectiu del curs és la inserció
laboral dels participants i que aquests adquireixin
competències i capacitació en matèria d’energia
solar tèrmica, un sector prioritari i emergent.

En finalitzar el curs els alumnes van poder aplicar
els coneixements adquirits mitjançant pràctiques no
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Gremi i les empreses agremiades.

f

Cursos de carnet

Curs per a l’obtenció del carnet
d’instal·lador/a de gas categoria A

El Gremi està duent a terme cursos de preparació

durada de 120 hores lectives i es va realitzar a l’aula

per

professionals

Simón i taller de gas Repsol i Primagaz del Centre de

d’instal·ladors de gas. Del 30 de març al 3 de juny es

Formació del Gremi. Les classes es feien els dilluns,

va fer el curs per a l’obtenció del carnet d’instal·lador

dimecres i divendres de 16 a 21 h.

a

l’obtenció

dels

carnets

de gas categoria A, que va preparar i formar divuit
instal·ladors per a l’examen per a l’obtenció del
carnet d’instal·lador/a de gas categoria A.

El curs va comptar amb un professorat format per
enginyers i tècnics especialistes en la matèria, i
estava adreçat a posseïdors del carnet d’instal·lador
de gas categoria B amb un mínim de dos anys i
experiència acreditada en una empresa inscrita al
registre REIG-B. L’acció formativa va tenir una

Curs per a l’obtenció del carnet d’instal·lador/a elèctric/a
de baixa tensió categoria especialista
Del 21 de maig fins el 16 de juliol s’imparteix el curs

d’Energia del departament d’Economia i Finances

per a l’obtenció del carnet d’instal·lador/a elèctric/a

de la Generalitat de Catalunya.

de baixa tensió categoria especialista. Les classes
es fan els dimarts i dijous de sis a dos quarts de nou
a l’aula Uponor, i compten amb els enginyers Carles
Pastor i Narcís Cots com a docents. L’acció formativa va dirigida a tots aquells que tenen el títol d’FP-1
d’electricitat o el CFGM de Tècnic en equips i
instal·lacions electrotècniques.

En aquest curs els alumnes preparen l’examen per
tal d’obtenir el Certificat de Qualificació Individual de
baixa tensió categoria especialista, davant la secció
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Cursos oficials

f
Curs de prevenció de la legionel·losi a Olot i Girona

Es va realitzar un curs oficial de prevenció de la legionel·losi
a Olot (número d’expedient 22/2003 - G.01.2009, del 4 de
març a l’1 d’abril, 13 alumnes) i Girona (22/2003 G.02.2009 del 24 de març al 28 d’abril, 16 alumnes). Les
classes teòriques del grup d’alumnes de Girona es van fer
al Gremi, i el mòdul pràctic al laboratori d’Aigües de Girona,

des i biocides, instal·lacions tèrmiques d’edificis i aboca-

Salt i Sarrià i a la planta potabilitzadora de Montfullà, a més

ments industrials (3 hores); criteris generals de neteja i

d’una visita a les instal·lacions de les torres de refrigeració

desinfecció: coneixements generals de la química de l’aigua;

de l’Escola Politècnica Superior. La Fundació Estudis

bones pràctiques de neteja i desinfecció; tipus de productes

Superiors va acollir el grup de formació d’Olot, que va

com desinfectants, antiincrustants, antioxidants, neutralit-

visitar les torres de refrigeració d’Esteban Espuña i el

zants...; registre de productes i desinfectants autoritzats;

Laboratori Polivalent de la Garrotxa. Els cursos duren 25

altres tipus de desinfecció: físics i fisicoquímics (3 hores);

hores i són homologats per l’Institut d’Estudis de la Salut,

salut pública i laboral: marc normatiu; riscos derivats de l’ús

del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

de productes químics; danys per a la salut derivats de l’ús de
productes químics i mesures preventives (2 hores);

El programa del curs va incloure els següents àmbits:

instal·lacions de risc incloses en l’àmbit d’aplicació del R.D.

Importància sanitària de la legionel·losi: biologia i ecologia de

865/2003: disseny, funcionament i models; programa de

l’agent causal; cadena epidemiològica de la malaltia;

manteniment i tractament; presa de mostres; controls

sistemes de vigilància epidemiològica; instal·lacions de risc

analítics (4 hores); identificació de punts crítics i l’elaboració

(3 hores); àmbit normatiu: introducció a les bases jurídiques

de programes de control (2 hores); pràctiques: visites a

de responsabilitat de les empreses en la prestació de serveis

instal·lacions, presa de mostres i mesures in situ; interpreta-

per a la prevenció de la legionel·losi, incloent la formació

ció de l’etiqueta de productes químics; preparació de

actualitzada dels seus treballadors; normativa relacionada

dissolucions de productes a diferents concentracions;

amb la prevenció i el control de la legionel·losi, les substàn-

emplenament de fulls de registre de manteniment (7 hores);

cies o preparats perillosos, aigua de consum humà, plaguici-

avaluació: prova escrita sobre el contingut del curs (1 hora).

Actualització del curs oficial de prevenció de la legionel·losi
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La proposta formativa anava adreçada a tots els

contaminar per legionel·la hauran de fer una actualit-

professionals que van fer el curs oficial de prevenció

zació de la formació (d'una durada mínima de deu

de legionel·losi a partir del 25 d'abril de 2003 i que

hores) cada cinc anys per adequar-se als avenços

aquest any complien el termini establert. La normativa

científics i tècnics dels continguts del programa

estableix que els professionals responsables del

actual. Es van fer edicions del curs el març, l’abril i el

manteniment de les instal·lacions susceptibles de

maig, amb un total de 43 alumnes participants.

f

Curs pràctic

Curs bàsic de soldadura autògena

El Taller de Gas Repsol i Primagaz del Centre de
Formació del Gremi va acollir des de l’11 fins al 27 de
maig el curs bàsic de soldadura autògena, dirigit a tots
els treballadors que volien adquirir una preparació
bàsica en la matèria. L’acció formativa va ser impartida
pel tècnic Marià Ramos, i va comptar amb l’assistència
de 9 alumnes, que van seguir el curs els dilluns i
dimecres de set a dos quarts de deu del vespre. El

temes que comprenia el programa del curs incloïen els

curs bàsic de soldadura autògena té l’objectiu de

conceptes generals de soldadura, la preparació, el tall

proporcionar coneixements bàsics de soldadura. En el

i aixamfranament de la peça i la col·locació i construc-

transcurs de la formació l’alumne aprèn a soldar, a

ció correctes. Pel que fa a la soldadura autògena, es

conèixer els diferents tipus de soldadura, aprèn a

van repassar els seus conceptes generals i de segure-

preparar i col·locar adequadament les eines de soldar

tat, la regulació i la mescla d’O2 i AD, les canonades i

i a soldar canonades en la seva correcta posició. Els

el procés que cal seguir per soldar.

Jornada tècnica de calderes de condensació
i energia solar adaptades a la nova normativa

Amb la finalitat d’oferir una constant formació

van analitzar conceptes teòrics com calor

sobre les últimes tecnologies aplicades a les

sensible, calor latent, punt de rosada, rendiments

instal·lacions tèrmiques per a la calefacció i l’aigua

útils i estacionals, tenint en compte la importància

calenta sanitària, el Gremi d’instal·ladors de

del funcionament a punt variable per aconseguir el

Girona va organitzar dues jornades tècniques els

màxim rendiment de la caldera de condensació. A

dies 7 i 12 de maig. Manolo Ricci, cap d’àrea

la segona part es van aplicar aquests conceptes a

d’Ariston per a la zona de Catalunya, va ser el

les diferents solucions tècniques d’instal·lació. Per

ponent de la jornada i va presentar com a temes

finalitzar, la sessió pràctica va tenir lloc al taller de

principals l’energia solar tèrmica i la tecnologia de

calefacció i ACS del Gremi, on es va demostrar

les calderes de condensació. En l’àmbit de la

l’alt desenvolupament de l’electrònica incorpo-

tecnologia de les calderes de condensació, la

rada a l’última generació de calderes de conden-

jornada es va dividir en tres parts: dues sessions

sació Ariston.

teòriques i una sessió pràctica. A la primera es va
estudiar la “teoria de la condensació”, en què es

f

ARISTON
www.aristonthermo.es
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f
Jornada sobre les novetats regulatòries
del sector energètic

El Gremi d’Instal·ladors, juntament amb les empreses

Seguint la voluntat d’acostar la formació al màxim

Endesa i Ducasa, ha organitzat diverses jornades per

nombre d’instal·ladors, les jornades s’han programat

donar a conèixer a tots els agremiats el nou règim tarifari

a diferents punts de les comarques gironines. El set

de l’electricitat. Les jornades comencen a les sis de la

de maig es va celebrar la primera acció formativa a

tarda, i tenen una durada aproximada de dues hores.

Figueres, amb l’assistència de 60 agremiats. El
Centre de Formació del Gremi a Girona va ser el

Joan Albert i Salvador Verdaguer, del departament

segon escenari de la jornada, que va reunir 119

d’atenció al client d’Endesa, són els encarregats

instal·ladors.

d’exposar el nou marc regulatori del sector energètic,
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les tarifes actuals i les Tarifes d’Últim Recurs (TUR) de

En aquest sentit, el Gremi d’Instal·ladors de Girona

l’electricitat. Per la seva part, Carolina Gálvez, del

vol recordar que tots els cursos i jornades es poden

departament tècnic de Ducasa, és la responsable de les

impartir en diferents poblacions de Girona, sempre

explicacions que afecten l’adaptació de les noves tarifes

que hi hagi un nombre mínim d’alumnes interes-

a sistemes de calefacció elèctrica.

sats.

Jornades

f
Jornada informativa sobre la Llei Orgànica de Protecció de Dades

A la xerrada celebrada el dia 12 de maig es varen explicar
als assistents els punts que contempla la Llei Orgànica de
Protecció de Dades i la seva aplicació en el cas dels
instal·ladors. Els usuaris són els clients finals i que per
alguna raó creuen que s’han vulnerat algun dels seus

formar els meus treballadors en protecció de dades? Han

drets en matèria de protecció de dades. La implantació

de signar alguna clàusula de confidencialitat?... Aquestes

de la LOPD consisteix en l’aplicació de mesures tècniques

preguntes queden resoltes amb una correcta implantació

i organitzatives a l’empresa, però l’empresari i els seus

de la LOPD. Helios Consulting Group ja ha assessorat

treballadors han de conèixer els seus drets i deures

molts dels associats del Gremi, fent una implantació

envers la llei. Podem enviar publicitat lliurement? Puc

d’aquesta llei i oferint un servei de manteniment anual per

donar una adreça d’un client per telèfon? Puc tenir

tal d’anar actualitzant les novetats que van sortint.

càmeres de vigilància al meu establiment? Quines dades
es poden cedir si es fa una subcontractació? Haig de

HELIOS CONSULTING GROUP
www.hcg.es

f
Jornada comercial de l’empresa FIC
L’empresa FIC va realitzar una presentació dels seus
productes el 29 de maig passat a la sala d’actes del
Centre de Formació del Gremi, a la qual van assistir-hi
prop de cent persones. La jornada va incloure quatre
hores lectives, i es va desenvolupar de quatre a vuit de la
tarda.

Els tècnics especialistes de FIC i de l’empresa Roth van
presentar un seguit de productes relacionats amb la
gestió de l’aigua, el terra radiant i el control tèrmic.
També es van fer ressò de les darreres tendències que
es van poder veure a la fira ISH de Frankfurt, un saló de
sistemes de tractament de l’aigua, climatització i
energies renovables que té molt de prestigi a escala

normativa i amb l’estalvi com a principal objectiu. També

internacional.

es van presentar les darreres solucions en terres radiants,
amb avantatges com la reduïda silueta i l’elevat

Pel que fa a la gestió de l’aigua, es van exposar les
darreres novetats de sistemes d’acumulació i recuperació d’aigües grises i fluvials, seguint les exigències de la

rendiment energètic.
FIC Grup
www.fic-grup.com

Jornada de Gas Natural i bombers de Girona
de Girona. Entre els 42 assistents hi havia caps de

Formació va ser l'escenari d'una jornada tècnica

parcs de bombers de la Generalitat i personal tècnic

organitzada per Gas Natural i destinada als bombers

especialitzat de Gas Natural Distribució.
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Jornada tècnica norma UNE 112076 sobre prevenció de la
corrosió als circuits d’aigua
Moltes vegades les normatives que estan en vigor són

precaucions que s’han d’adoptar segons el tipus de

poc conegudes per la gent que després les ha

circuit i segons l’aplicació de l’aigua: és obligat posar

d’aplicar. Un d’aquests casos és el de la norma UNE

un filtre a l’entrada de cada circuit d’aigua i fer el

112076, que tracta sobre la prevenció de la corrosió als

tractament adient, segons si el circuit és obert o

circuits d’aigua. Per aquest motiu l’empresa CILIT SA

tancat (radiadors, terra tèrmic, fan-coils...)

va fer el 23 de març una sessió informativa sobre
aquest tema, amb 8 alumnes inscrits.

També es va fer una menció sobre la problemàtica
de l’abocament dels condensats de les calderes de

La norma és prou extensa, i es va condensar en els

condensació. La xerrada va acabar al taller de tracta-

punts més importants que afecten els instal·ladors. Es

ment d’aigües CILIT del Gremi, per veure físicament

va parlar de l’àmbit d’aplicació de la normativa, que fa

com són els equips comentats.

referència a qualsevol tipus de circuit, tant obert com

CILIT
www.cilit.com

tancat. També es va parlar dels tractaments i de les

Nou sistema de tractament per l’aigua de piscines
L’empresa CILIT SA va fer una jornada el 21 d’abril a les

que caldria eliminar amb el tractament químic és molt

instal·lacions del Gremi de Girona, sobre el tractament

menor, i d’aquesta manera es gasta molt menys

de l’aigua per les piscines, amb 13 inscrits. La novetat

producte químic per aconseguir la mateixa desinfecció.

de la xerrada va ser que es va plantejar un sistema de
tractament sense la utilització de clor, i els instal·ladors

Dintre del tractament químic es va parlar de la gran

assistents van quedar sorpresos en veure que es podien

importància que té el valor pH en el tractament de l’aigua

estalviar els problemes que causa el clor a la piscina

de la piscina i de la desinfecció, no només amb clor sinó

(irritació, olors, cloramines, subproductes, manipulació,

amb d’altres productes molt menys agressius, basats

etc...). La xerrada es va plantejar en dos aspectes

principalment en peròxid d’hidrogen combinat amb l’ozó

relacionats amb l’aigua de les piscines: el tractament

que es crea a partir d’un equip ultraviolat. Aquest tipus

físic i el tractament químic de l’aigua.

de tractament té la mateixa efectivitat que el que habitualment es fa amb clor, però sense els problemes descrits

Dins del tractament físic es va parlar de la importància de
la floculació i del filtre. Si l’aigua de la piscina està ben
floculada ja es guanya molt perquè el filtre pugui retenir
totes les partícules, i si, a més, el filtre és de alt
rendiment, la quantitat de la matèria orgànica i bacteris
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Data Inici

Nom Curs

CURSOS PER A L'OBTENCIÓ DE CARNETS INSTAL·LADOR/A

Data Inici

Nom Curs
· Verificació i posada a punt dels sistemes d’aire
condicionat

novembre
2009

· Curs per a l'obtenció del Carnet Instal·lador/a
de Gas Categoria C

08-09-09

· Curs per a l'obtenció del Carnet Instal·lador/a
de Gas Categoria B

21-09-09

· Curs per a l'obtenció del Carnet Instal·lador/a
d'Aigua

Consulteu
dates

· Electricidad I

setembre 2009

· Curs per a la convalidació del Carnet IMCL pel
nou ITE

setembre
2009

· Energía solar

setembre 2009

· Curs per a la convalidació del Carnet IMCA pel
nou ITE

Consulteu
dates

· Código Técnico de Edificación

novembre 2009

· Reglamentación RITE

· Automatismes elèctrics en edificis

· Quadres elèctrics en edificis

juliol 2009

· Manteniment correctiu de sistemes d’aire
condicionat

juliol 2009

· Automatismes elèctrics en edificis

CURSOS SUBVENCIONATS PER A TREBALLADORS

· Domótica: Proyectos de Instalaciones
Automatizadas en Edificios I

· Prevenció de riscos laborals

FORMACIÓ OCUPACIONAL

setembre 2009

desembre 2009

octubre
2009

octubre 2009
Consulteu dates

CURSOS OFICIALS

22-09-09

· Curs oficial prevenció de la legionel·losi
· Actualització del curs oficial de prevenció de la
legionel·losi -Olot-

Consulteu
dates

· Verificació i posada a punt de xarxes de fluids setembre 2009

JORNADES TÈCNIQUES

· Quadres elèctrics en edificis

· Jornada tècnica sobre la gestió de l'aigua:
acumulació, recuperació i depuració -Puigcerdà-

octubre 2009

· Verificació i posada a punt de xarxes de fluids octubre 2009
· Instal·lacions de seguretat en edificis

novembre 2009

30-06-09

· Jornada tècnica: les noves tarifes de
discriminació horària

juliol
2009

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.

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
Els cursos són subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu
“L’FSE inverteix en el teu futur”
inici JULIOL

inici NOVEMBRE

· Quadres elèctrics en edificis / 100 h

· Instal·lacions de seguretat en edificis / 100 h

· Manteniment correctiu de sistemes d’aire condicionat / 110 h

· Verificació i posada a punt dels sistemes d’aire
condicionat / 100 h

inici SETEMBRE
· Automatismes elèctrics en edificis / 100 h
· Verificació i posada a punt de xarxes de fluids / 100 h

inici OCTUBRE
· Quadres elèctrics en edificis / 100 h
· Verificació i posada a punt de xarxes de fluids / 100 h

inici DESEMBRE
· Automatismes elèctrics en edificis / 100 h
Gremi d’Instal·ladors de Girona
C. Cartellà, 8-12 · Pol. Ind. Domeny
17007 · Girona · 972 412 615
comunicacio@elgremi.cat

Unió Europea

Fons social europeu
L’ F S E i n v e r t e i x e n e l t e u f u t u r

(

professió

L’estalvi i l’eficiència a la Fira d’Energies
de Cassà de la Selva

La Fira d’Energies Renovables, Eficiència Energètica a la Llar i Construcció Sostenible és un espai
de relació i intercanvi professional entre els interessats en la difusió de les possibilitats de millora pel
que fa a l’eficiència energètica –instal·ladors,
arquitectes, constructors...– i un aparador on el
públic general pot admirar les darreres novetats en
estalvi i energies renovables.
Les empreses i entitats que hi participen

El Gremi participa a la fira com a entitat

promouen productes relacionats amb la capta-

col·laboradora, fent patent d’aquesta manera el

ció d’energies renovables (solar, eòlica, geotèr-

seu compromís amb les energies renovables,

mica, minihidràulica, biomassa...), així com

l’eficiència energètica i el respecte pel medi

projectes dissenyats amb criteris d’eficiència

ambient. La propera edició de la mostra tindrà lloc

energètica.

els dies 19 i 20 de setembre.

(

professió

Comença l’apagada analògica
Les emissions analògiques a Catalunya tenen els
dies comptats. Quan falta menys d’un any perquè
l’apagada afecti el conjunt de l’estat, al nostre país
ja hi ha algunes zones del Maresme i el Ripollès en
què la televisió només es pot veure amb un
sintonitzador de televisió digital terrestre (TDT).
L’apagada analògica és el moment en què tots els
operadors de televisió de la Unió Europea hauran de
deixar d’emetre a través del seu senyal analògic per
passar a emetre exclusivament amb el sistema digital.
La data límit que ha fixat la Comissió Europea per tal

La llista de municipis afectats es pot consultar a

que tots els estats membres facin el pas és el 2012.

www.elgremi.cat (activitats/telecomunicacions).

(

professió

Innovació, rehabilitació i sostenibilitat: la recepta
de Construmat per encarar la crisi

La mostra celebra la setzena edició reafirmant el seu lideratge en el
sector
Construmat, el saló més important de la construcció en l’àmbit estatal, es va celebrar a Fira
de Barcelona del 20 al 25 d’abril, i ha demostrat ser una interessant plataforma de reflexió i
generació de propostes per revitalitzar el sector. Més de cent cinquanta mil professionals
van visitar el que s’ha confirmat com a saló de referència de la construcció a l’Estat.
El saló internacional de la construcció de Fira de

cas del projecte Casa Barcelona, un dels grans

Barcelona va ser el gran aparador de les novetats

atractius del saló, que, en la seva cinquena edició,

tècniques, però, més enllà d’aquesta important

va presentar un habitatge modular, social, innova-

dimensió, el programa de jornades va marcar les

dor i sostenible. Amb l’assistència del comissari

pautes que ha de seguir sector, i amb les quals es

europeu d'Energia, Andris Piebalgs, es va debatre

perfilen noves oportunitats de negoci.

sobre la necessitat d’estendre els certificats de
normalització en els processos constructius a tots

Cal destacar els debats al voltant de la normativa

els països membres de la Unió.

sobre el soroll en aplicació del Codi Tècnic
d'Edificació en una jornada en què va participar la

Construmat va aplegar 1.350 expositors de 31

ministra espanyola d'Habitatge, Beatriz Corredor

països als sis pavellons del recinte de Gran Via.

–que així mateix va presidir la inauguració del

L’organització de diverses missions inverses

certamen– i sobre les respostes de les diferents

procedents d'Àfrica, Europa de l'Est i Amèrica

administracions públiques davant la crisi.

Llatina van donar al sector l’oportunitat d’explorar
nous mercats. Els Premis Construmat, que han
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La rehabilitació s’ha manifestat com una alternativa

guardonat la reforma de la Gran Via i la plaça

real per al sector de la construcció, el mateix que el

Europa i el pavelló d'Espanya a Expo Saragossa; el

ple desenvolupament de la construcció sostenible

Concurs Nacional de Parquetistes i el Concurs

i les iniciatives relacionades amb noves maneres

Nacional i Internacional de Paletes han completat

d’entendre l’habitatge i els seus materials. És el

l’oferta de Construmat.

