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Servei d’assessoria ofert per 

Assessora del Gremi: 

Horari: 

Correu electrònic: 

Telèfon:

Laborex Assessors Laborals

Consol Julià, graduada social

dilluns i dimecres de 9 a 2 del migdia

a.laboral@elgremi.cat

 972 393 157

ASSESSORIA LABORAL

ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANS

Servei d’assessoria ofert per 

Correu electrònic: 

Telèfon: 

Grup Cosmos España

Horari: dimarts de 9 a 2 del migdia 

rrhh@elgremi.cat

972 393 157

Servei d’assessoria ofert per 

Assessors del Gremi:

Horari: 

Correu electrònic: 

Telèfon: 

Engemat SL

 Carles Pastor i Teo Pulido 

dilluns de 4 a 7 de la tarda

a.tecnica@elgremi.cat

972 393 157

ASSESSORIA TÈCNICA

Servei d’assessoria ofert per 

Assessor/ra del Gremi: 

Horari: 

Correu electrònic: 

Telèfon:

Casadevall i Associats

Joan Casadevall / Sandra Casas

dilluns de 4 a 7 de la tarda

a.juridica@elgremi.cat

 972 393 156

ASSESSORIA JURÍDICA

Servei d’assessoria ofert per 

Assessora del Gremi: 

Horari: 

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

Horari d’estiu: dimarts de 9 a 2 del migdia 

ICICT

Joan Espunya

Servei d’assessoria ofert per 

Assessor del Gremi: 

Horari: 

Correu electrònic: 

Telèfon: 972 393 156

dimarts de 10 a 1 del migdia

isoicict@elgremi.cat

ASSESSORIA D’ISO

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

Servei d’assessoria ofert per 

Assessor del Gremi: 

Horari: 

Correu electrònic: 

ECA

Joan Gusiñer

dijous de 10 a 1 del migdia

isoeca@elgremi.cat

Telèfon: 972 393 156

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

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

Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 8 a 2 del migdia

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

Correu electrònic:

Telèfon: 

Servei d’assessoria ofert per  Prevenció Laboral Gironina, SL

Assessor del Gremi: Miquel Àngel García Ros

Horari: divendres d’11 a 2 del migdia

 prevencio@elgremi.cat

972 393 156

ASSESSORIA DE PREVENCIÓ LABORAL

Horari d’estiu: divendres d’11 a 3 de la tarda

Correu electrònic: 

Telèfon: 

Còmput, consellers de gestió

Mercè Cañigueral

Assessora del Gremi: Gemma Rojo

dilluns i dimecres de 9 a 2 del migdia

a.fiscal@elgremi.cat

972 393 156

ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE

Servei d’assessoria ofert per 

Assessor/ra del Gremi: 

Horari: 

Correu electrònic: 

Telèfon: 

Boada Corredoria d’Assegurances

Francesc Garrido / Verònica Torres

de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia

assegurances@elgremi.cat

972 393 113

ASSESSORIA D'ASSEGURANCES

(
informacions

Serveis i assessories

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

i de 4 a 7 de la tarda

Horari d’estiu:
(Juliol i Agost)

de dilluns a divendres
de 8 a 3 de la tarda

Vacances:
de l'1 al 15 d'agost
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editorial

Nous reptes

per a l’instal·lador

Hem entrat al 2008 amb dos temes molt importants sobre la taula. El 

primer és el RITE, un nou reglament que ha de servir per millorar la 

nostra professió. El segon és el moment pel qual passa el sector de 

la construcció, que implica nous reptes que cal aprofitar.

Totes dues qüestions seran d’actualitat aquest any. L’entrada en vigor 

del nou reglament RITE demana un esforç de tots nosaltres. 

L’exigència en els controls de les administracions, els carnets i, 

sobretot, els nous aspectes ambientals i d’eficiència energètica faran 

que a la nostra professió les coses es facin millor. Animo tots els 

agremiats a tenir paciència perquè, després del procés d’adaptació, 

i un cop el RITE ja estigui completament assumit, tots plegats 

comptarem amb instal·lacions més netes, higièniques i eficients.

D’altra banda, en aquests moments el sector de la construcció i, per 

tant, el de les instal·lacions passen per un moment complicat. La 

davallada de les vendes d’habitatges, juntament amb l’estancament 

econòmic, han fet que alguns professionals de les instal·lacions 

vegin com es redueixen les comandes i les peticions de reformes. Tot 

i aquestes dificultats, els instal·ladors han d’apostar per la qualitat i 

les noves tecnologies com a factors clau per adaptar-se a aquesta 

nova realitat. Reforçar les certificacions, tot implantant una garantia 

de qualitat, i l’obertura de noves línies de negoci són les solucions de 

què disposen els instal·ladors. Ara estem passant per un reajusta-

ment després d’una època molt bona. L’economia evoluciona a base 

de cicles, i és per això que s’ha d’esperar que la situació es norma-

litzi, i ho faci ben aviat. Mentrestant, però, cal que tots els agremiats 

afrontin el nou moment amb serenitat i empenta.

Per aquests motius el Gremi vol estar al costat dels seus agremiats i de 

tots els professionals dels sector. És per això que l’aposta per la 

formació que fem és molt important, per estar al dia de les normatives i 

afrontar els moments difícils amb la garantia que la feina està ben feta. 

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

EL GREMI ESTÀ ADHERIT A:



L’INSTAL·LADOR / 122

Segon trimestre 2008

((
4

(
tema

La nova normativa afecta l’execució, posada en 

funcionament, l’ús, el manteniment, la inspecció i el 

control de les instal·lacions de calefacció, climatitza-

ció i aigua calenta per tal d’atendre la demanda de 

benestar tèrmic i higiene. En aquest sentit, fomenta la 

instal·lació de calderes de baixa emissió de contami-

nants. D’altra banda, en el nou reglament també 

s’estableix un procediment d’inspecció periòdica de 

les instal·lacions tèrmiques que fins ara no s’exigia.

Per tal d’aconseguir un ús racional de l’energia el 

reglament fixa una sèrie d’exigències per poder 

obtenir un millor rendiment energètic en els equips de 

generació de calor i fred; vol millorar l’aïllament en els 

equips i en les conduccions de fluids tèrmics i vetllar 

perquè es mantinguin les condicions de disseny 

previstes als locals climatitzats. El RITE també exigeix 

la utilització d’energies renovables, com l’energia 

solar, i fomenta l’ús de la biomassa, així com la 

incorporació de subsistemes de recuperació 

d’energia i l’aprofitament d’energies residuals. 

Finalment, preveu la incorporació de sistemes 

obligatoris de comptabilització de consums a les 

instal·lacions col·lectives, la desaparició gradual dels 

combustibles sòlids més contaminants i dels equips 

generadors menys eficients. 

Com s’observa, les mesures que contempla el 

reglament tenen una clara dimensió ambiental. Per 

una banda, contribueixen a la millora de la qualitat de 

l’aire a les ciutats, i per altra banda s’afegeixen a la 

lluita contra el canvi climàtic. Es té en compte que els 

productes són crítics per a la salut i l’entorn dels 

ciutadans. El reglament pretén contribuir a la reduc-

ció dels gasos NOx (òxids de nitrogen) i ha de facilitar 

el compliment dels compromisos ratificats per 

Espanya, tant a nivell internacional com comunitari. 

En el vessant més pràctic, el nou RITE afecta les 

següents activitats:

Instal·lacions tèrmiques en els edificis

Les instal·lacions tèrmiques als edificis s’han de 

legislar davant d’una entitat d’inspecció i control 

abans de la seva posada en funcionament, per tal de 

garantir-ne les condicions de seguretat. 

Per a les instal·lacions de classe 1 (les que tenen una 

potència tèrmica nominal igual o superior a 5 kW i fins 

a 70 kW), abans de la posada en servei d’una amplia-

ció o reforma que les afecti substancialment, 

l’empresa instal·ladora-mantenidora que hagi 

realitzat la instal·lació lliurarà al titular un certificat, 

segons model normalitzat, que acreditarà que la 

instal·lació reuneix les condicions tècniques requeri-

des pel Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en 

Edificis. Prèviament, i si la instal·lació té una potència 

igual o superior a 20 kW en calor o superior a 12 kW 

en fred, o és d’energia solar, l’empresa instal·ladora 

haurà de presentar el certificat a l’EIC per a les 

comprovacions i els registres escaients. Per a les 

instal·lacions de classe 2, (amb potència superior a 

70 kW), el titular presentarà a qualsevol de les EIC 

l’expedient amb la documentació perceptiva per a la 

El nou Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) va entrar en vigor el dia 

1 de març. Dins del territori de Catalunya la instrucció 4/2008 SIE estableix els 

requeriments i els sistemes de legalització que s’han de complir

El RITE, normalització i adaptació del sector

de la climatització i la calefacció
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inscripció de la instal·lació en el registre corresponent 

i per a les oportunes comprovacions posteriors. 

Les empreses instal·ladores 

Des de l’1 de maig coexisteixen dos tipus de regist-

res: el REIMTE, amb les seves dues categoria A 

(calefacció) i B (climatització), i el nou registre REITE 

(Registre d’Empreses Instal·ladores-Mantenidores 

Tèrmiques en els Edificis).

El principal requisit per a la inscripció d’una empresa 

al REITE és disposar en plantilla, amb dedicació 

completa, d’operaris amb carnet ITE, en nombre 

adequat al volum d’activitat i com a mínim, un. 

Les empreses que, a l’entrada en vigor del nou 

reglament, estiguin inscrites en el REIMTE (Registre 

d’empreses instal·ladores/mantenidores d’instal·lacions 

tèrmiques en els edificis) amb les dues especialitats A 

(calefacció i ACS) i B (climatització), seran inscrites en 

el nou Registre REITE amb la mateixa data de caducitat 

que constaven a l’anterior REIMTE. 

Els instal·ladors 

Els instal·ladors que l’1 de març disposin d’un dels dos 

carnets d’instal·lador-mantenidor de calefacció i aigua 

calenta sanitària (IMCA) o d’instal·lador mantenidor de 

climatització (IMCL) podran optar per continuar amb el 

mateix carnet o bé convalidar-lo pel nou carnet unificat ITE. 

Per a la convalidació, els instal·ladors que tinguin els 

dos carnets no tindran cap problema sempre i quan 

la tramitin abans de l’1 de març de 2011. En referèn-

cia als instal·ladors que només tinguin el carnet de 

calefacció o bé el de climatització, tenen temps fins el 

2011 per obtenir el nou ITE, prèvia superació d’un 

curs de formació complementària teòrico–pràctic de 

120 hores, impartit per una entitat reconeguda per la 

Secretaria d’Indústria i Empresa. 

Tots aquells instal·ladors que no tinguin el carnet de 

calefacció ni el de climatització i vulguin obtenir el 

carnet ITE cal que acreditin una titulació acadèmica 

de formació professional d’accés directe al carnet o 

bé que compleixin una sèrie de requisits: fer i superar 
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un curs de 450 hores en un centre reconegut per la 

Secretaria d’Indústria i Empresa de la Generalitat; 

superar un examen davant el departament d’Inno- 

vació Universitat i Empresa i acreditar una experièn-

cia mínima de tres anys en una empresa instal·la- 

dora-mantenidora d’instal·lacions tèrmiques. 

Aquestes són algunes de les exigències i requeri-

ment del nou RITE. El Gremi d’Instal·ladors de 

Girona és conscient dels canvis d’hàbits que una 

nova normativa d’aquestes característiques compor- 

ta. Per aquest motiu posa a l’abast de tots els 

agremiats la informació que considerin necessària. A 

la pàgina web www.elgremi.cat es pot descarregar la 

normativa concreta i s’aniran fent ponències per 

apropar aquest reglament a tots i cadascun dels 

instal·ladors interessats. 

Primera Jornada Tècnica per apropar el 

RITE als agremiats

El 15 d’abril el Gremi va organitzar una jornada 

tècnica a l’Auditori de la Caixa de Girona sobre el 

nou Reglament que va ser un èxit d’assistència amb 

prop de 160 instal·ladors i tècnics. El ponent de la 

mateixa va ser el senyor Josep Sallent, cap de la 

Secció de Seguretat Industrial a Girona.

Es van explicar de forma breu les instruccions 

tècniques, l’aplicació a les instal·lacions, les compe- 

tències del nou carnet d’instal·lador/a - mantenidor/a 

d’instal·lacions tèrmiques i el seu abast.

A tots als assistents se’ls va lliurar un CD que contenia 

el Nou Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els 

Edificis, la secció HS 3 Qualitat de l’aire interior del 

CTE i la còpia de les transparències de la jornada. 

S’han portat a terme altres edicions de la jornada a 

diferents poblacions de les comarques gironines: 

Lloret de Mar, Puigcerdà, Figueres, Ripoll, Olot i 

Palamós. Han estat impartides per l’enginyer indus- 

trial Teo Pulido i el tècnic industrial Carles Llusà.
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Quins són els principals objectius que es 

proposa aconseguir el nou RITE?

Obtenir la màxima eficiència energètica de les 

instal·lacions de climatització, és a dir, de les 

instal·lacions que permeten ventilar, calefactar i refrigerar 

les noves edificacions, i proveir-les del cabal necessari 

d’aigua calenta sanitària, per garantir el benestar tèrmic 

dels ocupants. I aquestes prestacions, obtenir-les amb el 

mínim consum d’energia o combustible i amb la mínima 

evacuació de fums i contaminants al medi ambient.

Per què era necessària la seva aprovació?

A nivell europeu, el consum energètic dels habitatges i del 

sector serveis representa el 40 % de l’energia. Tenint en 

compte les necessitats d’importació energètica que té el 

nostre continent, la Unió Europea va promulgar l’any 2002 

una directiva titulada: Eficiència Energètica en els Edificis, 

que obligava a adaptar-la a tots els governs dels estats 

membres. A l’Estat espanyol aquesta transposició s’ha fet 

aprovant un reguitzell de Reials Decrets, dels quals el CTE 

i el RITE 2007 són els dos principals exponents.

Com contribueix el nou reglament a aconseguir 

l’eficiència energètica de les instal·lacions?

Estableix els rendiments mínims que han de tenir tots 

els elements de la instal·lació tèrmica que 

consumeixen energia o combustible, fomenta 

l’aplicació d’energies renovables i gratuïtes i 

determina el valor de la contaminació produïda per la 

instal·lació, que es quantifica en kg de CO2 que 

s’aboquen directament a l’atmosfera per la xemeneia i 

indirectament pel consum d’electricitat. 

Ens pot parlar de la dimensió ambiental del  RITE?

El reglament preveu dos tipus d’accions ambientals: 

les interiors i les exteriors. Pel que fa a les condicions 

interiors, estableix els requisits de ventilació que 

s’exigeixen a tot tipus d’edificacions per tal d’expulsar 

l’aire viciat, els contaminants i les humitats que es 

produeixen per l’ocupació i l’activitat humana, i 

garantir així una qualitat adequada de l’aire interior. En 

relació a la incidència ambiental exterior, a més 

d’exigir que l’evacuació de fums i vapors tingui el 

menor impacte possible tant en valors de CO2 com de 

NOx, estableix les condicions de dispersió d’aquests 

contaminants per mitjà de xemeneies.

Quines són les exigències que han de complir 

les noves instal·lacions tèrmiques?

L’exigència de ventilació en tot tipus d’habitatges i 

edificacions és un nou aspecte que fins ara no havíem 

considerat. En el decurs dels darrers 20 anys el sector 

de la construcció ha fet un gran avenç pel que fa a les 

millores en l’aïllament tèrmic i acústic i a l’hermeticitat 

Josep Sallent i Plans és el cap de la secció de Seguretat 

Industrial de la Generalitat de Catalunya a Girona. 

Recentment ha ofert una jornada informativa al Gremi 

d’Instal·ladors sobre el nou Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en Edificis (RITE).

Josep Sallent és el cap de la

secció de Seguretat Industrial

de la Generalitat a Girona
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dels tancaments. I ara, el CTE i el nou RITE 2007 ens 

obliguen, per tal de garantir la qualitat i la salubritat de 

l’aire interior, a fer obertures d’admissió a cada 

estança seca i extracció per a les estances humides. 

En aquest aspecte s’imposen les condicions d’higiene 

i salubritat per sobre de les d’estalvi energètic.

Pel que fa a la calefacció i a la refrigeració, es 

demanen unes condicions de rendiment energètic  

molt exigents. A partir de l’inici de l’any 2010 i 2012, 

s'exigeix la instal·lació de calderes amb rendiments 

més alts. El reglament prohibeix les calderes de carbó 

a partir del 2012. I fomenta la instal·lació de calderes 

de condensació i de baixes emissions de NOx. 

Quant a la preparació de l’ACS, dóna continuïtat a la 

contribució de l’energia solar tèrmica tal com ja havia 

imposat el CTE de l’any 2006, obligant a posar 

plaques solars en tots els nous edificis. 

I les condicions per acreditar-ne el muntatge?

Les condicions per acreditar que el muntatge de les 

instal·lacions compleix les exigències del RITE 

formalment no han variat gaire, i per tant s’ha de fer 

pràcticament com es feia amb l’anterior reglament. Però 

el que sí ha canviat són les pautes d’actuació en 

l’execució de les instal·lacions i que impliquen el control 

de recepció del material a l’obra, el control i proves 

d’execució i el control final d’instal·lació. Tot això exigeix 

un grau de minuciositat molt elevat que requereix moltes 

hores de dedicació per prendre nota de l’actuació i 

ajustatge de cada component de la instal·lació per tal de 

garantir-ne el funcionament correcte.

Pel que fa als carnets, com afecta aquest nou 

reglament els instal·ladors?

A partir de l’entrada en vigor del RITE (1-3-2008), totes 

les noves empreses instal·ladores que es legalitzin 

han de tenir instal·ladors amb capacitat per actuar en 

tot el camp de la climatització, és a dir, que hagin 

acreditat coneixements de calefacció, de refrigeració i 

de preparació d’aigua calenta sanitària pel sistema 

tradicional i per energia solar. Aquests instal·ladors 

s’anomenen d’instal·lacions tèrmiques als edificis.

Les empreses instal·ladores existents en el moment 

de l’entrada en vigor del RITE, si disposen 

d’instal·ladors de calefacció i de climatització, poden 

sol·licitar la convalidació al nou carnet i legalitzar-se 

com les noves empreses.

Les empreses que únicament estiguin legalitzades com 

a empreses de calefacció i ACS o com a climatització 

continuen tenint les mateixes atribucions com fins ara 

però només poden actuar, tant en instal·lacions com en 

manteniments, en el camp d’activitat que estiguin 

reconeguts. Aquests instal·ladors disposen d’un 

període transitori de tres anys per poder convalidar el 

seu carnet pel d’instal·lacions tèrmiques, fent un curs 

teòric/pràctic de 120 hores. 

El canvi en les atribucions ha estat motivat perquè les 

tecnologies són cada vegada més coincidents en 

utilitzar calor per fer fred i fred per fer calor.

Com afecta el reglament al nostre sector?

Positivament, exigeix més professionalitat i responsa- 

bilitat, però això implica més reconeixement profes- 

sional per part de l’arquitecte, que ha de preveure 

l’existència de les instal·lacions; del promotor, que ha 

de complir certs rendiments mínims; del titular, que ha 

de rebre unes instal·lacions adequades a les seves 

necessitats; i del sector, que ha de fer més difícil 

l’actuació dels pirates. També obre noves perspectives 

de negoci mitjançant els contractes de manteniment, 

convertint els instal·ladors/mantenidors en assessors 

energètics del titular de la instal·lació.
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Assemblea General 2008 

El Gremi d’Instal·ladors de Girona va realitzar la 

seva assemblea general el dia 28 d’abril. En 

aquesta reunió, on estaven convocats tots els 

agremiats, es va fer la liquidació de l’exercici de 

l’any 2007. També es va presentar el pressupost per 

a l’any en curs, i es va exposar un informe on es 

donava compte als presents de diferents temes 

relacionats amb la gestió del Gremi.  A més, es van 

revisar les quotes.

El Gremi d’instal·ladors compta actualment amb 

1.106 membres associats. El balanç d’altes i baixes 

de 2007 es va saldar amb 29 nous agremiats. Pel 

que fa a la formació, es va fer un balanç dels cursos 

de 2007 i se’n van presentar les estadístiques. 

L’assemblea també va aprovar l’adhesió del Gremi 

a FEINE (Federación Nacional de Empresarios de 

Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de 

España), de la qual us informem àmpliament en 

aquest número de L’Instal·lador.

Finalment, l’assemblea va votar la junta directiva del 

Gremi. El nou equip dirigirà l’entitat fins el proper 

any 2012. La Junta ha quedat configurada de la 

següent manera:

President

Vicepresident

Vicepresident

Tresorer

Comptador

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Gironès

Pla de l’Estany

La Selva

Garrotxa

Ripollès

Cerdanya

Alt Empordà

Baix Empordà

Pere Rodriguez

Jaume Vila

Ernest Roglans

Antoni Ruiz

Josep Ribot

Xavier Ballesta

Lluis Teixidor

Narcís Mundet

Joan Serrano

Ramón Teixidor

Joan Campeny

Joan Casalprim

Jaume Crous

Jordi Serra

Joan Estela

Melcior Triola

Joan Pujolràs

Joan Marmolejo

Jordi Vila

Antoni Estañol

Josep Maria Alsina

Candi Vinyeta

Francesc Jordà

Victor Moure

Octavi Gratacós

Joan López Loubat

Girona

Girona

Palafrugell

Palafrugell

Begur

L’ Escala

Sant Feliu de Guixols

Girona

Begur

La Bisbal d’Empordà

Sant Hilari Sacalm

Santa Coloma de Farners

Cornellà de Terri

Girona

Girona

Llambilles

Girona

Girona

Girona

Banyoles

Lloret de Mar

Olot

Ripoll

El Vilar d’Urtx

Roses

Sant Feliu de Guixols

972 219 161

972 215 350

972 300 179

972 301 478

972 623 099

972 770 649

972 320 081

972 241 414

972 623 099

972 642 641

972 868 865

972 840 320

972 594 861

972 215 997

972 476 071

972 468 166

972 244 824

972 224 610

972 215 350

972 574 715

972 366 396

972 261 263

972 700 124

972 890 637

972 256 495

972 821 017

pere@pricsa.com

jaumevila@terra.com

ernest@roglans.com

antoniruizruiz@terra.es

jribotbou@gmail.com

xavier@instament.com

lluis@instalteixidor.cat

narcismundet@obycall.com

imjac@telefonica.net

imatges@imatges-sl.com

casalprimsl@gmail.com

jcrous@girona.com

instalserrasl@hotmail.com

joan@itisa.net

rarsa_llambilles@rarsa.es

joanpujolras@obresiserveisgirona.com

marmolejo@terundar.com

jordivilaserra@hotmail.com

casademont@baselect.es

vinetainstal@hotmail.com

franciscojorda@hotmail.com

victormoure@telefonica.net

rhodes@grupouni2.com

diansl@ya.com
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ormació
Augmentem l’oferta formativa al servei de l’instal·lador

((

Vols ser professor de pràctiques del Gremi?
Aconseguir bons professors i donar una docència rigorosa i amena és la base del Centre 

de Formació. En aquest sentit, demanem l’ajuda i els serveis de tots aquells instal·ladors 

amb aptituds per a la docència que vulguin incorporar-se a la nostra iniciativa educativa. 

Més informació: 972 412 615 / coordinadora@elgremi.cat

En aquest número de L’Instal·lador volem fer un repàs exhaustiu de les dades referents a la 

formació que s’ha portat a terme durant el 2007

El gran nombre de cursos i jornades que s’han realitzat demostra, una vegada més, que la tasca del nostre 

Centre de Formació no s’atura. Els 1.800 alumnes participants a les 87 iniciatives formatives són la garantia 

que la feina es fa ben feta i que l’oferta formativa va en augment. En aquest sentit, ens agrada destacar que 

el nombre d’alumnes ha crescut en un 12,5 %.

Una de les fites que, de ben segur, ha contribuït a aquest increment ha estat que el Gremi hagi entrat a 

formar part del cens de centres col·laboradors del Servei d’Ocupació de Catalunya en matèria de formació 

ocupacional. Aquest fet li ha permès disposar de l’autorització per impartir cursos en aquesta matèria.

Les xifres demostren que la nostra oferta formativa és cada vegada més completa i, sobretot, que és 

d’interès per al col·lectiu. La voluntat d’adaptació a les necessitats dels nostres agremiats, a partir de la 

formació, és un objectiu assolit. Tot i així, no ens cansarem de repetir que estem oberts a les propostes 

formatives que ens sol·licitin els agremiats. Ens volem continuar consolidant com a centre de referència pel 

que fa a la formació dels professionals de les instal·lacions de les comarques gironines. 

Els cursos de reciclatge, les jornades tècniques, els cursos oficials, els subvencionats, la recent formació 

ocupacional i la potenciació accions formatives pràctiques són les línies de treball del nostre Centre, que 

creix any rere any. 

La participació de tots vosaltres és el que ens anima a seguir treballant. Les dades d’assistència demostren 

que les iniciatives formatives responen a les vostres necessitats. Sense el vostre interès i constància la 

nostra tasca no tindria cap sentit. 
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Resum de formació f
Durant el 2007, el Centre de Formació,

ha organitzat 53 cursos i 34 jornades tècniques

En total, 1.796 alumnes han participat en alguna de les 

iniciatives formatives. Un 90 % d’ells han estat agremiats, 

tot i que també s’ha comptat amb la participació d’altres 

professionals del sector.

Per tal de fer un resum detallat de les accions formatives i 

la participació hem dividit l’explicació en cursos de 

reciclatge, en cursos oficials, en cursos per a l’obtenció del 

carnet d’instal·lador, en cursos subvencionats (on s’inclou 

la formació ocupacional), en cursos pràctics i en jornades 

tècniques. També hem fet un breu incís en els cursos 

organitzats des del Centre de Formació i impartits a 

diferents poblacions.

Des de l’any 2003 al 2007 s’han realitzat 320 accions 

formatives, amb l’assistència de 6106 participants. A la 

comparativa d’alumnes s’observa un increment de 911 

assistents des de l’any 2005 al 2007. L’última gràfica 

mostra un resum dels cursos impartits classificats per 

tipologies, que es detallaran en les properes pàgines.
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Cursos oficials 

Com cada any, el Centre de Formació del Gremi 

d’Instal·ladors de Girona ha organitzat diferents edicions 

del curs d’energia solar tèrmica i fotovoltaica -acreditat 

per l’ Institut Català de l’Energia (ICAEN)- i una edició del 

curs oficial de prevenció de la legionel·losi, homologat 

per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de 

Catalunya del departament de Salut. 

En total els cursos oficials han comptat amb l’assitència de 

171 alumnes inscrits. Aquests es divideixen en les quatre 

edicions del curs d’energia Solar fotovoltaica - 96 alumnes-, 

tres edicions d’energia Solar Tèrmica, amb 66 participants i 

una edició del curs oficial de prevenció de la legionel·losi, 

realitzat a Girona, amb l’assistència de nou alumnes.
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Cursos de reciclatge

L’instal·lador s’ha d’enfrontar a molts canvis, 

produïts per modificacions de normatives, exigèn-

cies administratives, introducció de les noves 

tecnologies... Conscients que l’adaptació no és 

fàcil, es programen cursos per donar resposta a les 

necessitats de reciclatge constant dels instal·ladors.

Durant el passat 2007 al Centre de Formació es van 

portar a terme 27 cursos amb una participació total 

de 376 alumnes. Dins d’aquest variat ventall 

d’accions formatives realitzades s’observa que els 

cursos amb més demanda van ser el d’actualització 

com a conseqüencia de l’entrada en vigor del Codi 

Tècnic, amb 119 alumnes inscrits que es van dividir 

en 7 edicions i el del Nou Pla General Comptable, 

amb 5 edicions i una setantena d’assistents en 

total.

El detall de cursos de reciclatge impartits es veuen 

reflectits a la gràfica adjunta.
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Resum de formació f

Cursos subvencionats

Amb el curs d’Electricista de Manteniment, adreçat a 

persones aturades demandants d’ocupació, el Gremi va 

començar a impartir formació ocupacional, una iniciativa 

subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el 

Fons Social Europeu on hi van participar 16 alumnes que 

van rebre una formació teòrico-pràctica de 284 hores.

Per altra banda, el Gremi ha portat a terme un curs 

subvencionat de Prevenció de Riscos Laborals dirigit a 

treballadors/es i autònoms de qualsevol sector empresa-

rial amb 15 alumnes. Aquest curs ha estat subvencionat 

pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i 

cofinançat pel Fons Social Europeu. Finalment, dins la 

convocatòria FTFE 2006 de Planes de Formación 

mediante contratos programa de ámbito estatal, s’han 

impartit les següents accions formatives destinades a 

treballadors del sector metall: Operador de Calderes, Aire 

Condicionat i Climatització, Instal·lacions Elèctriques en 

Habitatges i Domòtica: projectes d’Instal·lacions Automa-

titzades en Edificis I, amb un total de 59 alumnes. 
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Cursos per a l’obtenció del carnet de instal·lador/a 

Dins l’oferta formativa del Centre de Formació, els cursos 

per a l’obtenció dels diferents carnets professionals són 

una part molt important. Durant el 2007 s’han organitzat 

els següents cursos per a l’obtenció dels carnets 

instal·lador/a de: Gas-Categoria B -amb 25 alumnes-, 

d’Aigua (IA) -25 alumnes-, Climatització (IMCL) per a 

posseïdors de calefacció  i A.C.S. (IMCA) -19 alumnes-, de 

Baixa Tensió categoria d’Especialista -16 alumnes- i 

Climatització (IMCL) -12 alumnes -. 

 

També s’han impartit classes de repàs per preparar als 

alumnes per a les segones convocatòries d’examen per a 

l’obtenció del carnet, amb una mitjana de 5 alumnes. A 

continuació es detallen els cursos impartits i el nombre 

d’assistents. 0 5 10 15 20 25 30
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Resum de formació f

Jornades Tècniques

L’ any passat es van realitzar 34 jornades tècniques 

gratuïtes, a les quals es van inscriure 1.002 alumnes.

Entre totes les jornades tècniques destaquen les 

cinc edicions de la presentació del Vademècum per 

instal·lacions d’enllaç de Baixa Tensió, on van 

assistir, en total, 436 alumnes. També cal fer una 

menció especial a les set jornades dedicades al nou 

Reglament de Gas, on van participar 246 persones. 

Altres jornades tècniques que es van realitzar al llarg 

de l’any van tractar el mesurament dels aparells de 

gas, la prevenció del xoc elèctric, la ventilació en els 

habitatges segons el Codi Tècnic de l’Edificació, la 

llei de protecció de dades, els impagats, la protecció 

contra els llamps, la programació integral, el con- 

ducte flexible en acer Inox, les canals protectores o 

la unió de canonades de polietilè. 

Prop d’un 81% dels inscrits van assistir a les jornades 

tècniques. A continuació especifiquem amb detall els 

temes de les jornades, quantes edicions s’han realitzat 

de cadascuna d’elles i els alumnes assistents.
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436 alumnes cursos

Cursos pràctics 

Durant el 2007 s’han incrementat les accions formati-

ves amb nous cursos totalment pràctics, que s’han 

realitzat als diferents tallers del Centre de Formació del 

Gremi: un de Refrigeració Comercial-Industrial i un 

bàsic de Soldadura Autògena, amb un total de 25 

alumnes. Amb aquestes iniciatives es vol potenciar la 

formació pràctica per formar bons professionals. 
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Cursos f
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Cursos realitzats a comarques

Per tal que tots els instal·ladors aprofitessin les 

ofertes de formació, es van organitzar diferents 

accions formatives a comarques. La presentació 

del Nou Vademècum per instal·lacions d’enllaç en 

Baixa Tensió es va realitzar a Figueres, Palafrugell, 

Ripoll i Lloret de Mar. D’altra banda, es van fer tres 

jornades tècniques de conducte flexible en acer 

Inox a Puigcerdà, Ripoll i Palamós i la jornada 

tècnica sobre el xoc elèctric es va impartir a 

Figueres, Ripoll i Palafrugell. El curs per a 

l’adaptació al Nou Pla General Comptable es va 

portar a terme a Palamós, Figueres i Puigcerdà. A 

la capital de la Cerdanya també es van realitzar una 

edició del curs oficial d’energia solar tèrmica i 

fotovoltaica i un curs d’aigua d’acord amb el CTE.  

Van assistir a aquestes iniciatives 420 alumnes.
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Curs pràctic de refrigeració

comercial-industrial

Cursos pràctics

El Centre de Formació ha organitzat una segona 

edició del curs de refrigeració comercial i industrial 

amb l’objectiu de formar l’instal·lador d’una manera 

teòrico-pràctica, amena i real. La finalitat principal és 

que el professional adquireixi els coneixements 

necessaris de què ha de disposar qualsevol tècnic de 

servei que es vulgui dedicar a la instal·lació, seguiment 

i diagnòstic d’avaries d’equips de refrigeració. 

El programa del curs ha tractat les operacions 

bàsiques, els components principals de les 

instal·lacions, els fluids refrigerants i els olis lubricants, 

el corrent elèctric, els components elèctrics, la refrige-

ració domèstica, la refrigeració comercial i les 

instal·lacions frigorífiques. Finalment es van relacionar 

un seguit d’avaries perquè els instal·ladors poguessin 

aplicar els coneixement en casos reals. 

El curs s’ha realitzat del 6 de març fins el 19 de juny, 

tots els dijous de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 10 de 

la nit al taller de Fred Pecomark i Salvador Escoda del 

Gremi d’Instal·ladors, amb una assistència de 12 

persones. Ha estat bàsicament pensat per a aquells 

instal·ladors que treballen en el camp de la refrigera-

ció, però també ha estat útil per a aquells instal·ladors 

de climatització que vulguin aprofundir en els coneix-

ements de circuits frigorífics. El curs ha estat tutoritzat 

per l’instructor del SAT’s Francesc Buqué.

Curs pràctic de soldadura autògena

Amb l’objectiu de proporcionar coneixements sobre 

els temes més importants relacionats amb la solda-

dura, aquest curs ha estat pensat perquè l’alumne 

aprengui a soldar, conegui a nivell teòric els diferents 

tipus de soldadura i pugui preparar i col·locar adequa-

dament les eines a utilitzar amb seguretat els ele- 

ments corresponents i soldar correctament canona-

des en la seva posició. 

El curs ha estat impartit per Marià Ramos Bautista, 

tècnic industrial. A l’activitat hi han participat 14 

alumnes, i s’ha realitzat al Taller de Gas (Repsol i Prima-

gaz) del Gremi d’Instal·ladors de Girona. El curs s’ha 

portat a terme des del 22 d’abril al 13 de maig tots els 

dimarts i dijous, de 7 de la tarda a 2/4 de 10 del vespre. 
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Curs d’iniciació a la informàtica

Cursos de reciclatge

Per tal que l’instal·lador aprengui d’una manera fàcil i 

entenedora a utilitzar l’ordinador, des del Centre de 

Formació del Gremi s’ha organitzat un curs d’iniciació 

a la informàtica. Es tracta d’una iniciativa de 14 hores 

lectives que s’ha realitzat del 22 d’abril al 15 de maig. 

Aquest curs ha estat adreçat a tots aquells instal·ladors 

que tenen necessitat o interès a adquirir uns coneixe- 

ments inicials i bàsics d’informàtica per tal de conèixer 

les possibilitats que ofereix aquest nou mitjà. Tutoritzats 

per Miquel Masferrer, els quatre alumnes assistents al 

curs van poder aprendre les possibilitats del Microsoft 

Word, es van introduir en el funcionament del Windows 

i van aprendre nocions bàsiques per poder utilitzar 

Internet i el correu electrònic.

Curs de tècnic preventiu en els contractes
de manteniment de gas

El curs de tècnic preventiu en els contractes de 

manteniment ha tingut com a principal objectiu que 

els vuit assistents superessin l’examen per obtenir 

aquesta titulació. Per participar a aquesta iniciativa 

formativa es requeria una experiència mínima de tres 

mesos en el sector del gas, d’un mes a l’empresa i 

haver realitzat com a mínim 32 pràctiques tutelades i 

una formació prèvia per part de l’empresa en els 

procediments normatius d’aplicació (NT-700). El curs 

anava adreçat als Centres Col·laboradors de Gas 

Natural, i hi ha intervingut com a ponents l’enginyer 

industrial David Callicó i el tècnic Toni Salgado. 

El curs es va iniciar el 6 de maig i ha finalitzat el 27, 

quan s’ha dut a terme l’examen, realitzat per l’entitat 

d’acreditació Conaif i que ha constat de tres parts 

diferenciades: una teòrica, una teòrica-pràctica i una 

pràctica.
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jornades f
Jornades

Com fer front als impagats

Davant el sensible increment de les consultes sobre 

la gestió i cobrament d’impagats, a través del Gremi 

d’Instal·ladors de Girona hem impartit dues jornades 

(una el 10 de març i l’altra el 7 d’abril) sobre aquesta 

matèria amb una gran acceptació i assistència, 68 

alumnes. Recentment s’han realitzat altres edicións a  

Figueres i Ripoll i, durant el mes de juliol, es farà a 

Palafrugell i Olot. A les jornades s’ha insistit en la 

necessitat de deixar documentades les gestions i 

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

establir les condicions de pagament en formalitzar 

l’operació comercial, i aconseguir que el client signi 

pagarés, lletres o xecs per tal d’obtenir un crèdit 

documentat i fixar uns límits de risc. És imprescindi-

ble per contractar una obra o servei conèixer profun-

dament la naturalesa, representació, professionalitat, 

garanties i solvència de la part que encarrega la feina. 

No es pot permetre que quan es produeixi el 

problema s’hagi d’investigar si el morós o deutor 

podrà atendre els serveis que se li han prestat. És 

recomanable exigir provisió abans d’executar cap 

encàrrec i determinar contractualment que els 

materials només es demanaran previ pagament per 

part del client; i pel que fa a les modificacions i 

desviacions de pressupost, requereixen prèviament 

la petició de la propietat i certificació del facultatiu 

director de l’obra amb definició dels nous imports, ja 

que sinó esdevindrà realment difícil poder exigir amb 

garanties el seu pagament.

CASADEVALL & ASSOCIATS

Nou concepte de les instal·lacions receptores
de gas norma UNE 60670

Durant els últims mesos s’han realitzat diversos 

cursos on s’ha explicat el nou concepte de les 

instal·lacions receptores de gas. L’objectiu ha estat 

donar a conèixer als alumnes la norma UNE 60670 

com a norma bàsica de les instal·lacions receptores 

de gas per MOP < 5 bar. 

Les tres edicions del curs, que es van realitzar el 5 de 

març i el 15 i 21 d’abril, han estat impartides pel senyor 

Cèsar García-Aranda Hernández, cap de la Secció 

d’Energia del Departament d’Economia i Finances. Als 

cursos hi ha assistit 70 persones, s’han tractat les 

generalitats de les xemeneies, la terminologia, les 

canonades, el disseny i la construcció, els principals 

requisits d’aquestes instal·lacions, les proves a les 

quals s’han de sotmetre les verificacions del manteni-

ment de les condicions de seguretat, les possibles 

operacions i els criteris tècnics bàsics per al control 

periòdic de les IR en servei i dels aparells de gas. 
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Jornades f
La jornada sobre Climatització Invisible que Uponor va 

fer al Gremi es va realitzar el 8 de maig, i va ser de dues 

hores lectives amb una assistència de 23 alumnes.

La Climatització Invisible és un sistema que manté la 

temperatura ideal a cada habitació, durant tot l’any. Per 

això, s’ha d’instal·lar al terra de l’habitatge un circuit de 

canonades per on circula aigua a la temperatura 

necessària. Calor i fred a terra i fred al sostre. Tot sense 

corrents d’aire i en silenci. Cada habitació funciona 

independentment, i la temperatura s’adequa a través 

d’un termòstat de control remot. La majoria de calor es 

transmet per radiació (65%), i no per un ascens de l’aire 

calent. El procés no escalfa l’aire sinó els cossos.   

Un circuit de canonades Uponor Wirsbo Eval Pex (de 

polietilè reticulat) per on circula l’aigua és integrat a 

l’habitatge. Una bomba de recirculació fa fluir l’aigua 

uniformement pels circuïts i fa que no quedi cap punt 

on no arribi temperatura. La temperatura de les habita-

cions és regulada per termòstats d’ambient. Cada 

estança funciona independentment, perquè s’optimitzi 

la despesa de combustible. Aquest tipus de climatització 

permet aconseguir fins a un 20% d’estalvi energètic. Això 

es produeix ja que la calor es concentra a la part necess-

ària, la part inferior de les habitacions. A més, el sistema 

funciona amb aigua a la meitat de temperatura que 

necessiten altres sistemes de calefacció: això fa que sigui 

compatible amb altres sistemes com l’energia solar.

UPONOR
www.uponor.com

La climatització invisible

Cilit SA va portar a terme dues edicions de la jornada “Els 

set problemes de l’aigua”, en el qual s’exposaven set 

problemes típics relacionat amb aquest element. Les 

jornades es van fer el 25 i 27 de febrer i el 14 i 16 d’abril.

Els set problemes tractats van ser: les partícules, la calç, 

els circuïts tancats, la corrosió, la qualitat microbiològica, 

el sabor de l’aigua i la desincrustació. En tots, es va 

explicar el perquè, les conseqüències i les solucions.

L’assistència a les dues jornades tècniques va ser 

l’esperada (27 alumnes), i l’interès dels instal·ladors va ser 

excepcional. Els assistents van veure els aparells gràcies 

a l’exposició de Cilit en un dels Tallers del Centre. 

A les xerrades hi va haver moments molt interessants, 

sobretot quan es va parlar del sistema d’osmosi inversa 

i com es comercialitza. Els minerals de l’aigua no són 

dolents si no n’hi ha en excés. És per això que al llarg 

de les jornades es van presentar altres alternatives.

 CILIT
www.cilit.com

Els set problemes de l’aigua
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Jornades f
El director d’Internet Empreses de Bankinter a Catalu-

nya, el senyor Jesús Reverté, va ser el ponent d’una 

jornada tècnica titulada “La facturació electrònica a 

l’abast de tothom”. 

Es van tractar els antecedents legals, el concepte i els 

requisits per a la factura electrònica. També es van 

esmentar les opcions que una empresa té per comen-

çar a facturar electrònicament, inclosa la demostració 

pràctica d’un servei de facturació electrònica via web. 

La jornada estava adreçada a les empreses agremia-

des i es va celebrar el 12 de març i es va repetir el 5 de 

maig amb l’assistència de 17 alumnes en total.

La factura electrònica és el document generat per mitjans 

telemàtics en format electrònic, amb firma digital, que 

reemplaça el document en paper, amb el mateix valor 

legal. Aquest servei, que Bankinter proporciona a través 

d’Internet, permet l’emissió, recepció, emmagatzematge 

i custòdia de factures; tot això integrat amb els sistemes 

de cobraments i pagaments i amb totes les garanties de 

qualsevol servei Bankinter. El servei “Factura Digital” de 

Bankinter ofereix al proveïdor la possibilitat d’emetre 

factures, rebre l’acceptació/rebuig del seu client, accep-

tar autofactures emeses pels seus clients i gestionar el 

cobrament de totes les factures. I com a “pagador”, el 

client pot emetre autofactures, acceptar/rebutjar les 

factures emeses pels seus proveïdors i gestionar-ne els 

pagaments. A més, podrà mantenir un magatzem amb 

l’històric de totes les seves factures així com demanar 

duplicats amb validesa legal davant tercers. S’ofereix una 

automatització i integració de dades, i una fàcil localitza-

ció i recopilació de la informació fiscal de les factures.

Jornada sobre facturació electrònica

El director de Renda Variable de Bankinter a Catalunya, 

senyor Gregorio Hernández, va impartir dues jornades 

de “Com operar en Borsa”. Estaven organitzades tipus 

taller i per a 10 persones, van tenir lloc el 4 d’abril i el 16 

de maig. Davant la bona acollida obtinguda es va 

programar una tercera jornada el dia 6 de juny.

L’aparició de nous canals d’operativa financera a 

distància ha contribuït a popularitzar la inversió i 

generalitzat l’ús de complexes eines que ajuden al 

client a tenir un major control del risc sense necessitat 

de ser un especialista. Tant en eines com en possibili-

tats operatives, el Broker de Bankinter és líder al 

mercat. El servei permet: comprar i vendre valors 

nacionals i internacionals; consultar cotitzacions de 

valors i índexs en temps real, amb gràfics explicatius; 

consultar, cancel·lar i modificar ordres enviades a 

borsa; establir alertes en funció de variacions en preu 

i/o percentatge d’un valor; accedir a informes 

d’analistes sobre determinats valors i mercats, etc.

BANKINTER
www.bankinter.com

Jornada tècnica: com operar en borsa
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Nova programació
Nova programació 

f
Nom Curs Data Inici

· Jornada tècnica: el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis -RITE 07-

 Palamós

 Girona

 Altres edicions

· Curs per a la confecció dels impresos i" butlletins" del nou Reglament d'Instal·lacions

Tèrmiques en els Edificis -RITE 07-

 Ripoll

 Lloret de Mar

 Girona

 Figueres

 Girona

 Palamós

 Olot

· Jornada tècnica com fer front als impagats

 Palafrugell

 Olot

· Curs per a l’actualització dels instal·ladors d’aigua com a conseqüència de l’entrada en vigor de

l’apartat del Codi Tècnic que deroga les (NIA) -Figueres-

· Jornada tècnica de protecció contra el llamp i les sobretensions

· Jornada tècnica canals protectors: REBT i programa de càlcul

· Curs per a l'obtenció del Carnet Instal·lador/a de Gas-categoria A- per posseïdors del Carnet IG-III

· Jornada tècnica: d'iniciació a la geotermia

· Curs de tècnic preventiu en els contractes de manteniment de gas

· Curs per a la convalidació pel nou Carnet ITE per posseïdors d’IMCA o IMCL

· Curs per a l'obtenció del Carnet Instal·lador/a-Mantenidor/a d'Instal·lacions Tèrmiques en els

Edificis (ITE)

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

· Curs del nou programa per a la confecció, registre i enviament telemàtic de les memòries tècniques

de disseny del nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

 Girona

 Puigcerdà

· Curs pràctic d'iniciació a la fontaneria

· Curs pràctic de soldadura autògena

· Curs pràctic de refrigeració comercial-industrial

· Curs pràctic d'iniciació a les instal·lacions de calefacció

· Curs de conceptes bàsics de climatització avançada

· Curs pràctic de cremadors de gasoil

· Curs pràctic de cremadors de gas

21-06-08

26-06-08

Consultar dates

28-06-08

01-07-08

04-07-08

07-07-08

10-07-08

12-07-08

14-07-08

03-07-08

17-07-08

28-06-08

30-06-08

03-07-08

29-09-08

10-10-08

04-11-08

Consultar dates

Consultar dates

Consultar dates

Consultar dates

Consultar dates

Consultar dates

Consultar dates

Consultar dates

Consultar dates

Consultar dates

Consultar dates

Consultar dates
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Tallers de noves tecnologies protagonitzaran

l’Escola d’Estiu del Gremi

El cicle formatiu d’Equips i Instal·lacions

Electrotècniques es pot estudiar a distància

Des del 25 d’abril, amb la resolució 1376/2008, del 

departament d’Educació de la Generalitat que 

aprova les normes de preinscripció i matrícula a 

l’IESOC, el cicle formatiu de grau mig de tècnic en 

Equips i Instal·lacions Electrotècniques es podrà 

cursar a distància a través de l’Institut Obert de 

Catalunya a partir del curs 2008-09. Aquest cicle, 

que té una durada de 2000 hores, és la porta per 

obtenir el certificat de qualificació individual en 

Baixa Tensió, categoria bàsica (IBTB). Aquest és un 

avenç molt important per als instal·ladors i una via 

que els facilitarà molt les coses als treballadors, 

que podran assolir els cursos amb més llibertat 

d’horaris i major flexibilitat.

Les sol·licituds per portar a terme aquest cicle 

durant el segon semestre del curs vinent es podran 

presentar del 25 de novembre al 10 de desembre. 

Més informació a: http://ioc.xtec.cat. Els interessats 

també poden trucar a l’IES-SEP Montilivi (972 209 

458) o a la seu central de l’IESOC (933 476 100).

Amb el suport de:

El Centre de Formació del Gremi organitza la segona edició de l’Escola d’Estiu per a 

infants de tres a dotze anys, de P3 a sisè, durant el mes de juliol

L’objectiu és que, a través d’un personatge 

d’animació, “la Tanako”, es potenciïn propostes 

creatives amb tallers de noves tecnologies i 

d’ecoeficiència energètica, contes, jocs, cançons, 

psicomotricitat, piscina... Es treballarà l’amistat, el 

respecte als companys, la cooperació, les solucions 

a problemes quotidians, la imaginació i el respecte.

L’Escola d’Estiu es portarà a terme el mes de juliol de 

9 del matí a 1 del migdia. També hi haurà un servei 

gratuït d’acollida de 8 a 9 i d’1 a 2 per a totes aquelles 

famílies que per circumstàncies laborals o personals 

hagin de portar-hi els nens abans de l’inici de l’activitat 

o els hagin de recollir després de finalitzada.





(

gremi

L’INSTAL·LADOR / 122

Segon trimestre 2008

((
35

Enllumenats Costa Brava, S.L.

Quan va néixer l’empresa?

El març de 1991, a partir de l’adjudicació del contracte 

de manteniment de l’enllumenat de Palafrugell, va néixer 

una unió temporal, al 50%, de dues empreses 

especialistes en manteniment de l’enllumenat públic, de 

nom SECE SA i MOSECA SA, amb seu a Barcelona i 

delegacions a Catalunya i Espanya. La nostra plantilla 

sempre l’ha format personal de la zona. La filosofia ha 

estat donar el millor servei als clients, que en un 95% 

són administracions públiques. L’empresa té tres 

delegacions: a Palafrugell (Central), a Sant Feliu de 

Guíxols i a Platja d’Aro.

Com s’inicia a l’ofici d’instal·lador?

Des de petit, el món de tot allò que “s’endolla” m’ha 

agradat. Influenciat pel meu pare, vaig estudiar la 

carrera d’enginyeria tècnica elèctrica i, actualment 

dirigeixo Enllumenats Costa Brava.

Com ha canviat l’empresa al llarg dels anys?

L’abril de 1996 Enllumenats Costa Brava SL comença a 

operar com a mantenidora de la xarxa d’enllumenat 

públic del municipi de Palafrugell. Actualment som 

adjudicataris del servei de manteniment de les 

instal·lacions d’enllumenat públic: Palafrugell, Begur, 

Torrent, Foixà, Torroella de Montgrí i l’Estartit, Sant Feliu 

de Guíxols, Cassà de la Selva, Castell - Platja d’Aro i 

Maçanet de la Selva. Som la única empresa gironina 

amb dedicació exclusiva a l’enllumenat públic, tant en 

tasques de manteniment com en noves instal·lacions. Al 

març de 2006, ens vàrem traslladar a les noves oficines  

al carrer Gas amb més de 500 m2 per a magatzem i 

aparcament i 120 m2 d’oficines. La plantilla consta de 37 

persones: un enginyer a la direcció, dos caps de 

delegació també enginyers, tres encarregats, cinc 

persones en les tasques administratives i 26 operaris.

Al sector hi ha hagut molts canvis?

A l’inici, era difícil entrar en un mercat on els treballs els 

desenvolupava, al 95%, el personal de les brigades 

municipals, però, de mica en mica, hem demostrat la 

nostra professionalitat i cada dia són més els 

ajuntaments que ens encarreguen els serveis.

Des de quan és del Gremi?

Més o menys deu anys. Primer, amb el carnet 

d’instal·lador electricista i d’aigua. Després, amb 

l’entrada del nou reglament de Baixa Tensió, hem 

canviat el carnet pel d’instal·lador elèctric especialista…

Com valora la tasca del Gremi?

Positivament, dins de cada sector professional ha 

d’haver-hi un organisme que aplegui les necessitats del 

col·lectiu i les canalitzi.

Nom de l’empresa:  ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L.

Adreça: c/ Gas  7-B, Polígon Industrial “Les Brugueres”

Codi Postal: 17200 · Població: Palafrugell

Correu electrònic: palafrugell@enllumenats.com

Any de fundació: 1996 · Activitat: Manteniment de xarxes 

municiapls d’enllumenat public. Noves Instal·lacions.

Responsables: Josep Mestras (gerent), Joan Sanmartín 

(responsable Delegació de Sant Feliu de Guíxols) i Francesc 

Parramon (responsable Delegació de Castell-Platja d’Aro)





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

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

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

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

PALAMÓS
Tel. 972 31 64 25 - Fax 972 31 65 04
Pol. Rutlla Alta, nau 6 - 17230 PALAMÓS
www.calygas.es - palamos@calygas.es
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Èxit d’Instalmat: dues-centes

empreses i més de dotze mil visitants

Balanç molt positiu de la primera mostra integral del sector de les 
instal·lacions

El saló InstalMat, la primera mostra integral del sector de les instal·lacions que té lloc 

a l’estat, es va celebrar al recinte de Fira de Barcelona entre el 14 i el 17 de maig, amb 

un destacat èxit de participació i públic. Gairebé dos-cents expositors, d’arreu 

d’Espanya i internacionals, van ser presents al saló. A més, es calcula que van visitar 

Instalmat unes dotze mil cinc-centes persones

Durant els quatre dies que va durar la mostra, es 

van oferir solucions integrals a instal·ladors i 

especialistes, així com a tots aquells professionals 

que treballen amb serveis relacionats amb les 

instal·lacions: enginyers tècnics, arquitectes 

tècnics, enginyers, arquitectes, constructors, 

responsables de manteniment, administradors de 

finques, promotors i distribuïdors, empreses 

subministradores i distribuïdores d’energies, 

decoradors... L’oferta integral que Instalmat va 

posar a disposició dels professionals de les 

instal·lacions es va estructurar en dotze sectors: 

aire condicionat, calefacció, aigua, gas, electrici-

tat, domòtica, telecomunicacions, energies 

renovables, seguretat, regulació i control, eines de 

fixació i serveis.

Un dels aspectes més importants de la mostra 

integral del sector de les instal·lacions van ser les 

jornades tècniques. Gràcies a la participació de 

qualificats professionals, provinents de diversos 

àmbits, es van posar en comú tots els coneixem-

ents que afecten el sector de les instal·lacions, així 

com la normativa i els avenços tecnològics més 

recents. Més de dues mil persones van passar per 

les jornades tècniques, que van comptar amb 

aquest programa:

DIA 14: DOMÒTICA

· Els beneficis de la domòtica: va comptar amb la 

participació de diferents experts en la matèria, que 

van exposar els avantatges d’aquesta tecnologia. 

· L’optimització de l’energia solar a través de la 

domòtica: es van relacionar les energies renova-

bles amb l’automatització de les funcions dels 

habitatges. El debat va ser moderat per Paco 

Torres, de l’ICAEN.

DIA 15. NOVES NORMATIVES

(jornades organitzades per FERCA)

· Nou reglament del gas (RD 9191/2006): el debat 

va ser moderat per Antoni Ruiz, de FERCA.

· Instal·lacions comunes de telecomunicacions: 

van participar-hi August Serra i Antoni Brei, de 

FERCA, i Juan Antonio Peón, de FENIE.

· Reglament RITE d’instal·lacions tèrmiques en 

edificis (RD 21/2006): els ponents van ser Pere 

Serra, de JG Asociados, i J. M. Santacruz i Luis 

Expósito, d’ECA.

· Llei reguladora de la subcontractació en el sector 

de la construcció (32/2006): el debat va ser mode-

rat per Ferran Escura.

? Manteniment d’instal·lacions elèctriques als 

habitatges: debat moderat per Pedro Torres, 
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· Llei reguladora de la subcontractació en el sector 

de la construcció (32/2006): el debat va ser mode-

rat per Ferran Escura.

· Manteniment d’instal·lacions elèctriques als 

habitatges: debat moderat per Pedro Torres, 

d’ADIME. En aquesta jornada es va presentar un 

estudi de la Plataforma per a la Revisió de les 

Instal·lacions Elèctriques (PRIE), que adverteix que 

set de cada deu habitatges tenen una instal·lació 

elèctrica deficient.

DIA 16. NORMATIVES D’ESTALVI

I EFICIÈNCIA D’ENERGIA 

· Introducció a l’estalvi energètic: el debat va ser 

moderat per Álvaro González, vicepresident de 

FENIE i president d’APIEM.

· Eficiència energètica en l’enllumenat: la sessió 

també va ser moderada per Álvaro González.

· Rendiment de les instal·lacions solars tèrmiques i 

les propietats dels sistemes: la jornada va comptar 

amb la participació d’Ambròs Martínez, de FERCA.

· La gestió del consum de l’aigua, la calefacció, la 

climatització i la domòtica aplicada a l’estalvi i a 

l’eficiència energètica. Aquestes trobades van 

comptar amb la participació i organització de 

membres de FERCA.

Les jornades van ser coorganitzades amb l’Institut 

per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) 

del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i l’Institut 

Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya 

(ICAEN). A més, van comptar amb la participació 

activa de les principals associacions del sector.

FERCA és una de les entitats que s’ha implicat 

més decididament en la mostra d’Instalmat. De fet, 

van ser els mateixos instal·ladors, agrupats a 

FERCA, que van considerar la necessitat d’una 

mostra com aquesta. Precisament, el president 

d’aquesta entitat, Pere Miquel Guiu, va ser desig-

nat president d’Instalmat, cosa que reforça la 

implicació dels instal·ladors de Catalunya en una 

mostra tan rellevant per al sector. També han 

col·laborat amb la primera edició d’Instalmat el 

CETIB (Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 

Barcelona), CONAIF (Confederación Nacional de 

Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, 

Calefacción, Climatización, Protección contra 

Incendios, Electricidad y Afines) i FENIE 

(Federación Nacional de Empresarios de Instala-

ciones Eléctricas y Telecomunicaciones de 

España), entre d’altres entitats i associacions. El 

saló serà bianual. La propera edició està prevista 

per a 2010.

Un sector estratègic

Amb més de 45.000 instal·ladors a Catalunya, 

repartits entre tretze gremis professionals i 

150.000 treballadors directes a Espanya, el volum 

de negoci del sector de les instal·lacions supera 

15.000 milions d’euros l’any a Espanya, segons 

dades de la Confederación Nacional de Asociacio-

nes de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, 

Climatización, Protección contra Incendios, Electri-

cidad y Afines (CONAIF). Té un fort potencial de 

desenvolupament i una importància creixent dins 

del conjunt de l’obra, gràcies a l’auge de les noves 

tecnologies, el perfeccionament de tècniques i 

materials, la creixent importància de l’eficiència 

energètica i l’adequació de les instal·lacions a 

noves normatives espanyoles i europees de 

seguretat i qualitat.
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Etiquetes identificatives de l’instal·lador

El Gremi vol recordar a tots els seus agremiats 

l’obligatorietat de col·locar etiquetes adhesives 

identificatives als quadres de comandament i 

protecció dels habitatges. S’han d’enganxar en un 

lloc ben visible, per tal que quedi constància de 

l’empresa autoritzada que ha realitzat el muntatge.

L’objectiu d’aquest procediment ve recollit al 

Reglament Elèctric de Baixa Tensió de l’any 2002, a 

la instrucció tècnica complementària 26, en el seu 

apartat 5. Seguir aquest protocol, a banda de ser 

obligatori perquè és un procediment previst per la 

llei, és una bona eina per lluitar contra l’intrusisme. 

Les etiquetes es poden demanar per correu 

electrònic a info@elgremi.cat o per fax al 972 224 

704, indicant clarament la referència “etiquetes 

identificatives”. El preu d’un full, que consta de 24 

etiquetes, és de 2,61 euros, despeses de tramesa 

a part. Cal especificar el nom i el telèfon de l’em- 

presa instal·ladora.

La importància de certificar la qualitat de les

instal·lacions

El Gremi considera important que les empreses 

certifiquin la qualitat de les seves instal·lacions. En un 

context d’incertesa econòmica, motivat per la 

davallada del sector de la construcció, les empreses 

més fortes seran les que sàpiguen marcar un tret 

distintiu propi, i la qualitat és un dels aspectes que 

donen més prestigi i que valoren més els usuaris.

A través dels cursos de formació i de totes les 

activitats complementàries que ofereix el Gremi, es 

vol reforçar la qualitat del servei que ofereixen les 

empreses instal·ladores agremiades. És per això que 

el Gremi convida a tots els seus membres a certificar 

la qualitat de les seves instal·lacions. Això els suposa-

ria agafar distància respecte de la competència.

Una empresa gironina amb més de trenta anys al 

sector de les instal·lacions ha estat, precisament, la 

primera empresa espanyola que certifica la qualitat i 

fiabilitat de les seves instal·lacions a través 

d’auditories externes. En aquest cas, una entitat 

certificadora de reconegut prestigi aprova les 

instal·lacions d’aquesta empresa, perquè ofereixen 

les màximes garanties de posada en marxa, 

compleixen amb la legislació vigent i s’han fet seguint 

rigorosament els procediments de qualitat, certificats 

per la norma UNE EN-ISO 9001:2000.

Una marca de qualitat és una garantia per als clients
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Visites a les instal·lacions del Gremi

Durant les últimes setmanes, diferents represen-

tants del món empresarial, l’administració i empre-

ses patrocinadores han volgut conèixer de primera 

mà la seu del Gremi d’Instal·ladors de Girona, 

situada al Polígon de Domeny. Les empreses i 

institucions que han visitat les instal·lacions són 

importants grups empresarials relacionats amb el 

sector.

Gerent de l’empresa Nova Energia

L’alcaldessa, el regidor de Serveis Públics i Atenció Ciutadana i
la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Salt

Directius de Ibercaja
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El nou marc de competències en

telecomunicacions a Catalunya

L’article 140 de l’actual Estatut d’Autonomia de 

Catalunya estableix que correspon a la Generalitat 

de Catalunya, d’acord amb la normativa estatal, la 

competència executiva en matèria de comunicaci-

ons electròniques. Aquest àmbit inclou, entre 

d’altres, la inspecció de les Instruccions Tècniques, 

ICTs, la gestió del registre d’instal·ladors d’ICTs i 

l’exercici de la corresponent potestat sancionadora. 

L’administració catalana i estatal es troben en un 

procés de transferència d’aquestes noves 

competències que estableix el recent Estatut 

d’Autonomia de Catalunya. El mes de gener passat 

ja se’n va aprovar el traspàs de forma que només 

resta l’aplicació real del nou marc de gestió (encara 

en negociació entre Estat i Generalitat).

L’escenari que encetem deixa la part legislativa i 

normativa en mans de l’Estat, mentre que la part 

executiva recau exclusivament en mans de la 

Generalitat de Catalunya. Per fi s’aconseguirà 

disposar de la tan anhelada finestreta única en 

matèria de telecomunicacions, que comportarà la 

desaparició a Catalunya de les Prefectures Provin-

cials del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç del 

Govern Espanyol (el que coneixem popularment 

com a  “Jefaturas”).

Des de fa anys, el marc competencial en temes de telecomunicacions entre Estat i 

Generalitat ha estat poc clar, amb dues administracions que feien normatives similars 

sobre ICTs i amb l’existència de dos registres d’instal·ladors paral·lels. Com a 

conseqüència, s’ha estat treballant en un context de normes poc clares i de dificultats 

burocràtiques innecessàries en la relació entre els professionals i l’administració. A 

més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar l’any 2004 bona part de 

la normativa catalana. Tot plegat ha comportat una situació força confusa respecte a la 

legislació que era d’aplicació
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Hi haurà un registre únic d’empreses ins- 

tal·ladores de serveis de telecomunicacions que 

gestionarà el govern autonòmic però que serà 

regulat per la vigent normativa estatal (Reial 

Decret 401/2003 i l’Ordre CTE/1296/2003). A 

aquest nou registre –segons la informació que 

ens ha proporcionat la Secretària de Telecomuni-

cacions i Societat de la Informació de la Generali-

tat– hi tindran accés directe els instal·ladors 

inscrits actualment a qualsevol dels dos registres 

vigents a Catalunya. 

Els inscrits en el nou registre únic català podran 

treballar a la resta de l’Estat, així com, de forma 

recíproca, els instal·ladors de la resta de l’Estat.

Caldrà tenir present que, a partir d’ara, si un 

instal·lador vol modificar el seu registre, li 

aplicarà la normativa estatal, amb tots els seus 

requeriments.

En resum, sembla que per fi s’obre un escenari 

que clarifica definitivament la situació: 

· Un registre únic a Catalunya, gestionat per la 

Generalitat, al qual poden accedir tots els 

instal·ladors amb una única normativa d’accés, i 

que permetrà treballar tant en obres fetes a dins 

com a fora de Catalunya.

· Una normativa d’ICT’s de rang únic estatal.

· Una finestreta única de l’administració per a 

l’entrega de documentació.

És a dir, un marc de treball més eficient, que sens 

dubte s’ha de valorar positivament. Tot i així, ens 

espera un període de temps transitori durant el qual 

caldrà adaptar-se progressivament a la nova situació.

Fernando Pascual
Assessor en telecomunicacions de FERCA

Grup IVIRON SA
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Normes d’utilització del logotip de FERCA

Tots els instal·ladors agremiats podeu utilitzar el 

logotip de FERCA sempre i quant hagiu segellat i 

firmat el contracte de normes d’ús. Si voleu rebre 

aquest contracte només cal que ompliu el full que 

trobareu al web www.elgremi.cat i l’envieu per fax al 

972 224 704.

El logotip de FERCA s’haurà de col·locar convenient-

ment separat i sempre mantenint una proporció del 

40% menys respecte al logotip de l’empresa 

instal·ladora. No s’autoritza la inclusió del mateix al 

logotip de l’empresa instal·ladora, per no crear confu-

sió d’unitat. Seran independents, quedant subjecte 

l’ús del logotip de FERCA a les presents normes d’ús. 

L’autorització té una vigència de cinc anys, i es podrà 

fer servir en webs, papereria de l’empresa, targetes 

de visita i publicitat en anuncis de revistes. Qualsevol 

altre mitjà queda expressament exclòs. Per a altres 

usos cal una autorització escrita i expressa per part de 

la federació. Pel que fa als colors que cal utilitzar, 

s’autoritza la seva inclusió en un sol color, o bé amb 

els colors de la gamma pantone. L’autorització tindrà 

vigència sempre que l’empresa segueixi amb 

l’activitat i estigui associada a FERCA a través del 

gremi corresponent. Si no es compleixen aquestes 

normes l’autorització es retirarà.
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Conveni per a revisions elèctriques entre FERCA,

FENIE i l’Organització de Consumidors i Usuaris

El Gremi informa que s’ha signat un acord de 

col·laboració entre FERCA, FENIE (Federación 

Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctri-

cas y Telecomunicaciones de España) i l’OCU 

(Organització de Consumidors i Usuaris). 

Consisteix en la creació d’una base de dades 

d’instal·ladors elèctrics, amb l’objectiu d’impulsar 

la millora de la seguretat elèctrica i promoure, 

entre els associats de l’OCU, revisions voluntàries 

de les seves instal·lacions elèctriques, a un preu 

tancat.

La campanya de comunicació d’aquesta iniciativa 

consta d’un document que s’entregarà als nous 

associats de l’OCU i notícies a les publicacions 

Compra maestra i Dinero y derechos, que edita la 

mateixa organització. Les dues revistes arriben a 

més de 260.000 socis. A més, també s’inclouran 

bàners al butlletí electrònic que l’OCU envia als 

seus socis cada mes. 

Els instal·ladors associats que estiguin interessats 

a participar en aquest acord poden adherir-s’hi en 

qualsevol moment. Només han d’enviar l’annex III 

d’adhesió a FERCA (a l’atenció de Mònica) –o al 

fax 934 510 203– i entraran a formar part de la base 

de dades de les empreses instal·ladores que 

ofereixen aquest servei. 

Què s’ha de fer?

El procediment serà el següent: FERCA enviarà la 

sol·licitud de revisió elèctrica del soci d’OCU a 

l’instal·lador adherit més pròxim. Aquest es despla-

çarà a l’habitatge de l’associat i, prèvia subscripció 

de l’annex I “Formulario prestación de servicio – 

datos mínimos”, efectuarà la revisió amb un preu 

tancat segons l’annex II “Oferta de servicio de 

revisión”. L’instal·lador serà l’encarregat de 

sol·licitar les llicències, autoritzacions i permisos 

administratius que siguin necessaris.

Més informació a www.elgremi.cat/activitats/bt
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www.elgremi.cat:

una eina al servei de l’instal·lador

La web del gremi conté tota la informació necessària, i s’actualitza 
constantment

Els agremiats disposen del web www.elgremi.cat, on es pot trobar tota la informació 

del seu interès, com les diferents circulars, cursos, activitats i tots els serveis que 

ofereix el Gremi

Internet ha canviat moltes coses en pocs anys, i 

també la feina dels instal·ladors. Els agremiats 

poden consultar tota la informació necessària per 

al desenvolupament de la seva feina al web del 

Gremi, que té diversos apartats i s’actualitza diària-

ment, amb l’objectiu de fer més fàcil la feina als 

seus agremiats.

Una vegada l’empresa s’hagi registrat, introduïnt el 

seu NIF i el codi FERCA, podrà accedir a tots els 

apartats restringits. Possiblement de tots aquests 

apartats el d’Activitats és el més útil per a 

l’instal·lador, consta de nou àrees: aigua, baixa 

tensió, calefacció, gas, productes petrolífers, 

telecomunicacions, pla “renove”, normativa de 

residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i 

energies renovables.

Al web també hi ha altres apartats interessants:

· Formació: en aquesta secció hi trobarà tota la 

informació dels cursos que ofereix el Centre de 

Formació: reciclatge, subvencionats, carnet 

d’instal·lador/a, jornades tècniques... Es podrà 

descarregar la sol·licitud d’inscripció per reservar 

la seva plaça i consultar la relació de cursos que 

s’han impartit.

· Gremi: en aquest apartat es pot consultar els 

membres de la junta, els serveis que s’ofereixen 

als agremiats, la història de l’entitat...

· Serveis: és un resum de tots els serveis que 

ofereix el Gremi i dels avantatges que implica 

formar-ne part. Els agremiats hi poden trobar 

informació sobre els serveis d’assessoria, els 

convenis, les publicacions, la normativa...
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El Pla per a la renovació de Calderes i Escalfadors

acaba amb més de tres mil gestions realitzades

El dispositiu premiava el canvi d’aparells de més de deu anys per altres de nous

A final del mes de febrer passat es va donar per 

acabat el Pla Renove de Calderes i Escalfadors 

2007-2008, del qual L’Instal·lador va informar 

àmpliament en el seu número 120. Durant els 

mesos en què el pla va estar vigent, més de quatre 

mil persones van tramitar les sol·licituds per 

canviar la seva caldera o escalfador de més de deu 

anys. Concretament, de les 4.058 peticions que es 

van tramitar, 3.341 van acabar amb canvi de 

l’aparell i subvenció, i 717 es van cancel·lar.

Els aparells que més van ser subvencionats van 

ser les calderes de dues, tres i quatre estrelles, 

seguides dels escalfadors, en aquest ordre. Pel 

que fa a les marques dels aparells, les cinc més 

sol·licitades van ser Saunier Duval (1.312 unitats), 

Roca (541), Junkers (461), Vaillant (325) i Chaffo-

teaux et Maury (231). L’empresa subministradora 

que va tramitar més sol·licituds va ser Gas Natural 

Distribución, seguida per Gas Natural Servicios i 

per Endesa. 

Gairebé mil empreses instal·ladores de tot el país 

es van adherir a la campanya. El Gremi 

d’Instal·ladors de Girona, per la seva part, va 

col·laborar amb un total de 145 empreses de la 

demarcació.

Pla Renove d’electrodomèstics

El Pla Renove d’electrodomèstics és una de les 

altres mesures endegades per l’administració per 

ajudar a renovar frigorífics, rentadores, assecado-

res i rentaplats, per tal d’estalviar energia i aigua. 

La primera edició del pla, que subvencionava 

l’adquisició d’aparells de categoria energètica A o 

superior, va finalitzar abans d’hora perquè es van 

esgotar les subvencions. En total, es van substituir 

més de noranta mil aparells. Es calcula que l’estalvi 

d’energia resultant d’aquesta operació és d’uns 

12.000 W/h anuals. 

Aquesta mena de mesures, que són fruit de la 

col·laboració entre les administracions, les empre-

ses instal·ladores, els gremis i les marques, són 

molt importants perquè els aparells més antics 

deixin pas a d’altres més eficients i més moderns, i 

així el medi ambient en surti beneficiat.

Properament està previst que es publiqui la convo-

catòria per a una nova edició d’aquest pla. Des del 

Gremi d’Instal·ladors estarem pendents de totes 

les possibles publicacions i informarem els agremi-

ats de les novetats relatives a aquesta temàtica.
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Pimestic, assessorament tecnològic per a

petites i mitjanes empreses

El Gremi sempre ha apostat per les noves tecnolo-

gies i, concretament, per les de la informació i la 

comunicació. És per això que cal donar a conèixer 

Pimestic, un servei d’orientació que ofereix la 

Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de 

la Diputació de Girona.

Quan una empresa contracta aquest servei, 

Pimestic li envia un orientador tecnològic homolo-

gat, que s’encarrega d’analitzar el nivell 

d’implantació i l’ús de les TIC a l’empresa. A partir 

d’aquesta diagnosi i d’un anàlisi particularitzat de 

les necessitats del negoci, el tècnic especialitzat 

presenta una proposta de millora basada en l’ús 

de les TIC, que ha de permetre a l’empresa ser 

més competitiva en diversos àmbits, en el procés 

de compres, optimitzant els processos interns i 

ampliant i fidelitzant els clients.

El tècnic lliura un informe particularitzat que conté:

- Diagnosi del nivell d’implantació i ús de les TIC a 

l’empresa.

- Anàlisi de l’estratègia de negoci actual i reptes de 

futur.

- Proposta d’actuacions per millorar la competitivitat 

de l’empresa aprofitant l’ús de les TIC orientades, 

principalment, a la connectivitat i accés a Internet i a 

la millora de la gestió de la informació a l’empresa.

- Descripció detallada de les oportunitats de millora 

més prioritàries per al negoci. Aquesta descripció 

orientarà l’empresari pel que fa a les implicacions i 

recursos necessaris per desenvolupar les oportuni-

tats de millora digital.

Aquest servei està disponible per a les petites i 

mitjanes empreses. El cost del servei d’orientació 

bàsic és de 400 euros (el servei avançat costa 

1.000 euros) i el cost real per l’empresa és de 100 

euros (500 si és l’avançat), més el 16 % d’IVA. La 

fracció restant del cost del servei d’orientació està 

subvencionat per la secretaria de Telecomunicaci-

ons i Societat de la Informació de la Generalitat i la 

Diputació de Girona, amb 300 euros si és el bàsic i 

500 si és l’avançat.

La Generalitat orienta en matèria de tecnologies de la informació i comunicació 
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El nou Registre d’Empreses Acreditades de

Catalunya (REA)

Regula la subcontractació en el sector de la construcció

El passat 13 de maig de 2008 va començar el 

període d’inscripció del nou Registre REA, on  hi 

han de constar totes les empreses amb domicili 

social a Catalunya que vulguin ser contractades o 

subcontractades per treballar en una obra de 

construcció.

A partir del 26 d'agost de 2008 serà obligatori per a 

totes les empreses que treballin en una obra.

La inscripció al Registre és telemàtica, i serveix per 

acreditar que les empreses contractistes i subcont-

ractistes han aportat les dades i documents 

exigibles sobre la seva solvència, que disposen 

d’una organització preventiva adequada i d’uns 

recursos humans amb la formació necessària en 

matèria de prevenció de riscos laborals.

És necessari que totes les empreses candidates a 

inscriure-s’hi disposin d’un certificat digital de 

signatura electrònica que pugui ser validat pel 

CATCert. 

La inscripció ha de ser prèvia a l’inici de la interven-

ció en el procés de subcontractació.

Estant exempts d’inscriure’s al nou registre els 

treballadors autònoms sense treballadors per 

compte d’altri.

Procediment d’inscripció:

1r.- La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer obligatòria-

ment a través de la pàgina web del Departament de 

Treball, http://www.gencat.cat/treball, utilitzant les 

plantilles automàtiques i adjuntant la documentació 

necessària escanejada.

2n.- S’ha de signar digitalment i enviar el formulari 

de la sol·licitud.

Efectes de la inscripció:

La inscripció serà única per a cada empresa i per a 

tot el territori nacional i té un període de validesa de 

tres anys.

Les empreses han de sol·licitar la renovació de la 

inscripció en el REA dins els sis mesos anteriors a 

l’expiració de la seva vigència.

LABOREX ASSESSORS LABORALS
Assessoria Laboral del Gremi d’Instal·ladors
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Declaracions de la renda a través d’Internet

A partir del tercer trimestre de 2008 les declaracions 

corresponents a Societat Anònima i Societat Limitada 

(models 110, 115, 123 i 300) s’hauran de presentar, 

exclusivament, per Internet.

Per tant, per a les societats que es regeixin amb un CIF-A 

(societat anònima) o CIF-B (societat de responsabilitat 

limitada) serà obligatori presentar tota la documentació 

per Internet. La resta de codis i persones físiques ho 

podran presentar en paper com fins ara.

Terminis

En cas que la forma de pagament sigui mitjançant domici-

liació bancària, el termini de presentació finalitzarà cinc 

dies abans. És a dir, si l’últim dia de pagament és el 20, la 

presentació s’ha de fer el dia 15. Tot i això, l’Agència 

Estatal d’Administració Tributària (AEAT) no farà el 

cobrament fins el dia que toca, el dia 20.

Si el pagament és en efectiu, mitjançant NRC (codi bancari 

combinat de números i lletres que ens subministra l’entitat 

bancària una vegada s’ha liquidat l’import i que serveix 

com a justificant de pagament), el termini continuarà 

essent el dia 20. Aquest codi s’ha de comunicar a l’agència 

tributària quan es presenta la declaració per Internet.

En tots dos casos fa falta el certificat d’usuari electrònic 

2CA, que es pot sol·licitar a www.cert.fnmt.es. Si no s’és 

entitat col·laboradora de l’AEAT aquest certificat és 

individual i ha d’anar lligat a un NIF.

CÒMPUT
Assessoria fiscal-comptable del Gremi d’Instal·ladors
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S’acaba el termini per demanar les subvencions

d’electrificació i gasificació de nuclis rurals

El Diari Oficial de la Generalitat va publicar en el seu 

número 5.087 l’ordre ECF/96/2008, que aprovava 

les bases reguladores i obria la convocatòria per 

subvencionar l’execució d’obres d’instal·lació 

d’energia elèctrica i subministrament de gas al 

medi rural, segons el Pla d’Electrificació Rural de 

Catalunya (PERC) i el Pla per a la completa Exten-

sió del Gas de Catalunya (PLEGAC).

Les subvencions anaven dirigides a obres per al 

subministrament d’energia elèctrica per extensió o 

amplificació de les xarxes existents, sense incloure 

l’enllumenat públic. També se’n podien beneficiar 

les instal·lacions de sistemes d’energia fotovol-

taica, en cas que fossin aïllades i no es connectes-

sin a la xarxa. Finalment, també es podien sol·licitar 

ajuts per a obres relacionades amb el subministra-

ment de gas per extensió o ampliació de les xarxes 

ja existents, o bé per a nova instal·lació o ampliació 

de xarxes locals de gas canalitzat, a partir de 

dipòsits centralitzats de gas liquat del petroli o de 

gas natural, sempre que no fossin de consum 

propi.

Atès que l’ordre es va publicar al DOGC el 10 de 

març, el termini per sol·licitar aquests ajuts, que 

afectaven les obres que es puguin fer durant els 

anys 2008 i 2009, va finalitzar el deu d’abril passat.

El PERC té l’objectiu de consolidar l’electrificació 

rural dels habitatges que estiguin ocupats perma-

nentment com a primera residència, millorar i 

ampliar les xarxes elèctriques existents i reforçar 

les xarxes obsoletes que arriben a habitatges ja 

electrificats. A més, preveu ajuts per dur a terme 

l’electrificació d’altres habitatges amb diferent 

règim d’ocupació, com explotacions agrícoles i 

ramaderes i petites activitats del sector industrial o 

de serveis. El PLEGAC, per la seva part, té la 

finalitat d’impulsar la gasificació en àmbits territori-

als allunyats de la xarxa de gas natural.
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L’any que ve desapareixeran totes les

tarifes elèctriques regulades 

Un pas més cap a la total liberalització del mercat elèctric espanyol

Amb la voluntat de liberalitzar i flexibilitzar el mercat, 

i seguint les indicacions derivades de la llei 54/1997, 

el govern espanyol acabarà amb les disposicions 

que regulen les tarifes. La llei 54/1997 és el marc 

regulatori que ha impulsat el principi de liberalització 

del sector elèctric a l’Estat espanyol. Des de l’u de 

gener de 1998, aquesta llei es va anar completant a 

través de diferents etapes, fins que el primer dia de 

2003 el sector elèctric es va donar per liberalitzat. 

Però encara s’han de fer alguns passos més cap al 

lliure mercat.

En aquest sentit, el RD 971/2007 estableix que, a 

partir de l’1 de juliol de 2008, se suprimiran les 

tarifes generals d’alta tensió i la tarifa horària de 

potència, i desapareixerà la tarifa nocturna 2.0 N.  

Tot i així serà a partir del 2009 quan hi haurà el gran 

canvi en les tarifes elèctriques degut a la total libera-

lització del mercat, el que obliga a replantejar el 

sistema de contractació actual.

Els principals canvis es resumeixen de la següent 

manera:

A partir de Juliol 2008 tindrà lloc un règim transitori 

que afecta a una part de les tarifes i que són: 

desaparició de les tarifes en Alta Tensió; la desapari-

ció de la tarifa especial agrícola (reg) R.0; i la 

desaparició de la tarifa nocturna 2.0 N.

La companyia subministradora actual notificarà en 

les seves factures quines seran les companyies 

distribuidores que operaran a partir del mes de 

gener de 2009.

A l´inici de 2009, s’entrarà de ple en el mercat lliure 

i per tant desapareixeran totes les tarifes del mercat 

regulat. La contractació d’un determinat preu de 

l’energia serà un acte comercial que es realitzarà 

entre l’usuari i la companyia.

En cas de no acceptar una de les parts les ofertes 

comercials, l’abonat es podrà acollir al Subministra-

ment d’Últim Recurs (SUR) i amb el preu de la Tarifa 

d’Últim Recurs (TUR). Tant la comercialitzadora com 

la tarifa seran assignades pel Govern Central i 

publicades al BOE.

Paral·lelament a aquest canvi de tarifes s’inicia una 

substitució esglaonada de comptadors de baixa 

tensió que hauran de ser de tipus 5 (pot < 15 Kw) i 

que tindran incorporats un maxímetre per detectar 

les puntes de màxim consum.

El pla de substitució s’acaba el 31 de desembre 

de 2018. L’usuari podrà optar entre instal·lar el nou 

comptador en règim de lloguer o tenir-lo en 

propietat.
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La integració dels sistemes de seguretat

La paraula integració s’utilitza per descriure aquel-

les situacions on diversos dispositius de vigilància 

es troben connectats entre sí. 

Els beneficis d’integració de sistemes, a partir 

d’una xarxa IP, són superiors als sistemes de 

connexió tradicional ja que permeten a l’usuari 

llançar operacions a un sistema a partir dels 

esdeveniments que han passat a un altre sense 

tenir en compte la seva ubicació física. 

La integració dels sistemes d’alarmes

Les alarmes es poden dividir en sistemes de circuit 

tancats de televisió, sistemes d’alarma anti-intrús i 

sistemes de control d’accés. D’entre aquests 

actualment els circuits tancats de televisió són els 

més utilitzats. 

Cada aplicació disposa del seu propi software de 

gestió d’alarmes però mitjançant una interfície IP, la 

informació es pot transferir fàcilment. El sistema de 

vídeo IP és l’aplicació perfecte per a la gestió 

d’aquestes alarmes ja que és utilitzat pels circuits 

tancats de televisió. Els avantatges d’integrar 

sistemes de seguretat amb xarxes IP són obvies, ja 

que ofereixen a l’usuari final unes característiques 

que no es troben disponibles en sistemes indepen-

dents o connectats per cable. 

PROTEC Girona (Distec Grup Tecnològic)
Departament de comunicació
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La devolució dels 400 euros

L’aplicació de la mesura estrella del govern Zapatero

El Reial Decret 2/2008 és l’instrument que regula la 

devolució de 400 euros anuals, una mesura que 

podrà ser aplicada pels contribuents que obtinguin 

rendiments del treball o d’activitats econòmiques.

La retenció calculada corresponent als rendiments 

del mes de juny es reduirà en 200 €, com a màxim. 

Exemple: un treballador que tingui estipulada una 

retenció de 750 € només suportarà una retenció 

de 550 € (750-200). Si ha de suportar una retenció 

de 180 €, no se li retindrà res. Els 20 € de diferèn-

cia se li deduiran de la paga del mes de juny. A 

l’apartat “Deduccions” de la nòmina es farà 

constar l’import que es resta de la deducció.

Pel que fa als rendiments de treball que s’abonin des 

del dia 1 de juliol fins al mes de desembre, el 

descompte de la retenció es calcularà segons el que 

falti per arribar als 400 €. Seguint l’exemple anterior, 

el primer treballador té 200 € pendents (400-200) 

mentre que en el segon cas, i si no se li han deduït 

de la paga de juny, en té 220 € (400-180). Per tant, 

entre les nòmines de juliol a desembre es repartirà i 

s’aplicarà la resta de la bonificació.

FERCA i Plana Fàbrega signen un conveni

Els agremiats disposaran de condicions avantatjoses a l’hora 
d’instal·lar sistemes de seguretat

Pere Miquel Guiu Vidal –president de FERCA– i 

Xavier Onielfa Pérez –gerent de l’empresa Plana 

Fàbrega– han signat un acord de col·laboració 

entre ambdues entitats a Instalmat, el disset de 

maig passat. Aquest acord suposa un increment 

dels avantatges dels agremiats a FERCA. Plana 

Fàbrega ofereix un assessorament tècnic i comer-

cial complet, amb una cobertura geogràfica a tot 

Catalunya. A més, els agremiats podran oferir als 

seus clients la possibilitat de comptar amb el servei 

de la Central Receptora d’Alarmes (CRA), on es 

gestionen els senyals d’alarma i s’avisa les forces 

de seguretat quan correspon. Es tracta d’un servei 

ininterromput que garanteix una atenció personalit-

zada per a cada client i un resum mensual de les 

incidències produïdes. 

Per a consultar altres avantatges del conveni 

podeu trucar al Gremi d’Instal·ladors, 972 213 566.
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Ponència elèctrica:

protecció contra les sobretensions

El Gremi vol recordar a tots els seus associats i a totes les 

empreses instal·ladores que és obligat instal·lar les 

proteccions contra les sobretensions a tots els tipus de 

subministraments elèctrics. És un aspecte que es recull al 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (RD 842/2002) 

i a les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa per 

a les instal·lacions d’enllaç, aprovades per la direcció 

general d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya el 

desembre de 2006.

Totes aquestes proteccions contra les sobretensions i tots 

els esquemes unifilars vénen especificades a la Guia 

Vademècum per a instal·lacions d’enllaç, editada per 

Fecsa-Endesa.

És molt important complir aquestes disposicions. 

Recordem que, si els receptors de l’usuari pateixen un 

accident que tingui com a causa principal una sobreten-

sió, es podrien derivar responsabilitats en les asseguran-

ces, si s’arriba a la conclusió que no s’han instal·lat les 

proteccions que fixa el reglament.






