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Nous serveis al Gremi d’Instal·ladors

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: Consol Julià, graduada social

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

Assessor/ra del Gremi: Francesc Garrido / Verònica Torres

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

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

Correu electrònic: rrhh@elgremi.cat

Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia

Telèfon: 972 393 157

Correu electrònic: assegurances@elgremi.cat
Telèfon: 972 393 113

ASSESSORIA JURÍDICA
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La diada de Sant Eloi va reunir
375 instal·ladors

09

FERCA presenta una campanya
de publicitat

12

Resum de Formació

26

Nova assesoria ISO del Gremi

31

Instalmat, la fira dels instal·ladors

35

Entrevista a l’agremiat:
Cerdanya Instal·ladora, SL

41

Nova sala d’actes del Gremi

60

Nou Pla Renove

Servei d’assessoria ofert per Engemat SL

68

Pla General de Ccomptabilitat

Assessor/ra del Gremi: Joan Casadevall / Sandra Casas

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 d’11 a 2 del migdia

Telèfon: 972 393 156

Correu electrònic: a.tecnica@elgremi.cat

Servei d’assessoria ofert per Prevenció Laboral Gironina, SL

en col·laboració amb Helios Consulting Group

Assessor del Gremi: Miquel Àngel García Ros

Assessor del Gremi: Josep Maria Teixidor i Sergi Berta

Horari: divendres d’11 a 2 del migdia

Horari: dijous de 4 a 7 de la tarda

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

Horari d’estiu: divendres de 12 a 2 del migdia

Correu electrònic: prevencio@elgremi.cat

Correu electrònic: lopd@elgremi.cat

Telèfon: 972 393 156

Telèfon: 972 393 157

ISO
Servei d’assessoria ofert per ICICT

Servei d’assessoria ofert per ECA

disculpa, ja que us havia anunciat anteriorment l’inici d’aquests

73

millors condicions econòmiques i professionals i els temes
una realitat el 2008 i consistirà en una sala per a la celebració de
jornades i ponències que permetrà acollir 140 persones, estarà
dotada de les últimes tecnologies audiovisuals per realitzar
presentacions. M’alegra finalment anunciar-vos l’inici de les
obres i fer un pas més per dotar de serveis el nostre centre.
L’altre tema que cal destacar en aquest editorial és l’èxit de la
diada de Sant Eloi d’enguany, en la qual han participat uns 375
instal·ladors. La novetat principal de la celebració va ser la
introducció de les noves tecnologies i el llenguatge audiovisual. Al llarg del sopar es van poder veure a les diferents
pantalles un vídeo del Gremi d’Instal·ladors de Girona i les

Els aspectes més importants del RITE

imatges corporatives dels nostres col·laboradors. Tot seguit es
va reproduir l’espot de FERCA, que es podrà veure –tal com ja
us havíem anunciat– als diferents mitjans de comunicació
catalans el mes de gener.

ASSESSORIA DE PREVENCIÓ LABORAL

Servei d’assessoria ofert per Auditoria i Control

de Girona. En aquest sentit, també vull demanar-vos una sincera

burocràtics han alentit tot el procés. Aquest equipament serà

Telèfon: 972 393 157

ASSESSORIA DE PROTECCIÓ DE DADES

nova sala d’actes que s’està construint al Gremi d’Instal·ladors

treballs. La negociació amb els industrials per poder disposar de

ASSESSORIA TÈCNICA

Servei d’assessoria ofert per Casadevall i Associats

En aquest editorial m’agradaria destacar l’inici de les obres de la

EDITA:

GREMI D'INSTAL·LADORS DE GIRONA
OFICINES I ADMINISTRACIÓ

Tel. 972 213 566 · Fax. 972 224 704
C/ Cartellà, 8-12 · 17007 Girona
e-mail: info@elgremi.cat
CENTRE DE FORMACIÓ
Tel. 972 412 615
Fax 972 393 078
e-mail: formacio@elgremi.cat

www.elgremi.cat

Assessor del Gremi: Joan Espunya

Assessor del Gremi: Joan Guisñer

DISSENY I REALITZACIÓ:
IGLÉSIES ASSOCIATS

Horari: dimarts de 10 a 1 del migdia

Horari: dijous de 10 a 1 del migdia

Correu electrònic: isoicict@elgremi.cat

Correu electrònic: isoeca@elgremi.cat

CORRECCIÓ: DANIEL VIVERN
DISTRIBUCIÓ:GIROASSIST
DIPÒSIT LEGAL: GI-870-82

Telèfon centraleta del Gremi: 972 213 566

Directe assessor: 972 393 156

EL GREMI NO ES FA RESPONSABLE
DE LES OPINIONS DELS COL·LABORADORS
QUE SIGNEN ARTICLES EN AQUESTA PUBLICACIÓ

L’espot de FERCA, que també es tracta àmpliament en aquest
número de la revista, remarca el fet que un instal·lador
agremiat és una garantia per al client. Esperem que sigui del
vostre grat i que sigui, també per a vosaltres, un reforçament i
reconeixement de la tasca que desenvolupeu cada dia.
Aprofito aquestes línies per desitjar als membres de la Junta,
als agremiats i als profesionals un feliç 2008.
Rebeu una cordial salutació.
Pere Rodríguez
President del Gremi d’Instal·ladors de Girona

(

tema

Sant Eloi, la diada més important dels instal·ladors
El Gremi d’Instal·ladors va celebrar Sant Eloi el dia 1 de desembre
El Gremi d’Instal·ladors de Girona va celebrar la

Aquest any també hi havia l’opció de gaudir d’una nit

diada del seu patró, Sant Eloi, el dia 1 de desembre

d’hotel i esmorzar a l’Olympic Palace, l’equipament

amb l’assistència d’uns 375 participants de totes les

més gran del complex hoteler i turístic Olympic

comarques gironines.

Resort de Lloret de Mar, amb gairebé 30.000 metres
quadrats d’extensió i àmplies zones enjardinades.

El Gremi, cada any, s’esforça per fer de la celebració

(
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de Sant Eloi la diada més lluïda de l’any, que permet

El sopar es va realitzar al mateix complex hoteler, a

agrupar els instal·ladors de les comarques gironines

les 9 del vespre. Durant el seu transcurs es va lliurar

i passar una vetllada tots junts. Enguany la celebració

un obsequi a tots els assistents, i posteriorment el

ha seguit la pauta de l’any passat, quan es va fer un

president del gremi, Pere Rodríguez, va fer un discurs

gir per tal d’aconseguir potenciar la participació i

on va recalcar que el 2007 s’han assolit fites molt

allargar la festivitat.

importants per a la història del Gremi. En aquest

(

(

tema

tema

sentit va fer especial incidència en l’inici de les obres

el Gremi aposta per les noves tecnologies i fer la

de la sala d’actes, que permetrà albergar 140 perso-

diada més agradable amb la introducció de nous

nes; la implantació d’una nova assessoria per a la

efectes per mantenir l’atenció de tots els partici-

certificació de qualitat a les empreses agremiades i,

pants.

finalment, la possibilitat que s’ha atorgat al Gremi
d’impartir formació ocupacional. D’altra banda, va

Al final del sopar, i seguint la línia iniciada el 2006, els

incidir en la rellevància d’aquesta fita, ja que poder

instal·ladors van poder gaudir d’un monòleg divertís-

impartir aquests cursos és participar de manera

sim de l’actor Dani Pérez, guanyador del 3r certamen

activa en la recerca de solucions reals a la manca de

de monòlegs del Club de la Comedia del Canal Plus.

professionals en què es veu immers el sector.

Finalment, un grup va amenitzar la celebració amb
música en directe per al ball final.

Al llarg de tot el sopar, i com a principal novetat

Natural, Caixa de Girona, Còmput consellers de

que anaven reproduint imatges del Gremi i dels

ons d’obsequis i, per tant, van fer possible la realitza-

l’organització van ser possibles gràcies a la seva

Gestió, Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter i Soler i

patrocinadors de la vetllada al llarg de tot el sopar.

ció del sorteig i que cada participant tingués un regal,

aportació: Fecsa-Endesa, Industrial Ginés, AG

Palau.

En aquests mateixos dispositius també es van poder

es detallen a continuació:

empreses col·laboradores
Bankinter
Baxi Roca Calefacción
Cilit
Ducasa
Evenia Hotels
Golmar
Grupo Cosmos
Grupo General Cable
Gersal
Hidro Girona
I.C.I.C.T
Iglésies Associats
Industrias Rehau
Optimus
Pecomark
Primagas Energía
Programació Integral
Saltoki
Sani-Elec Caballé
Uponor
Vaillant

(
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Boada Agents d’Assegurances, Masiá, Simon, Gas

l’esmorzar, les actuacions i altres aspectes de

guanyadors. És una manera clara de demostrar que

6

patrocinadors de la diada, ja que la nit d’hotel,
Les empreses col·laboradores que van fer aportaci-

l’speaker que conduïa la vetllada anunciava els

(

Adroher, Saunier Duval, Comercial Elèctrica Grup,

d’aquest any, es van poder veure diferents pantalles

visionar els premis especials, al mateix temps que
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Campanya de publicitat de Ferca
Un instal·lador associat a FERCA és la teva garantia
L’associació dels instal·ladors autoritzats
Amb l’objectiu de defensar i promocionar els

el de problema (instal·ladors matussers) i solució

instal·ladors autoritzats davant dels que no ho són,

(instal·lador autoritzat).

FERCA ha dissenyat una campanya de publicitat, on
a més es destaca la importància de disposar

El següent pas és encarregar a un il·lustrador el dibuix

d’instal·lacions segures a la llar. La campanya

d’un storyboard, que és una vinyeta esquemàtica dels

remarca la idea que per poder gaudir d’unes

diferents plans que tindrà l’espot, i que serveix per

instal·lacions amb la millor qualitat han d’estar fetes

poder explicar la idea, i també de guió a tot l’equip de

per un instal·lador autoritzat.

producció.

L’argument
La idea de la campanya es centra en la situació que
es crea quan un usuari avisa, pel seu desconeixem-

Story board

ent, a uns “chapuces” (els tres membres de Teatre de
Guerrilla) per fer unes reparacions a la seva llar. Els
problemes es multipliquen quan els “operaris” es
posen a treballar. Les imatges exageren la “destresa”
dels instal·ladors i recreen amb humor la situació
viscuda i l’enuig de la dona, que acaba perseguint-los
pel carrer.
Sota una visió còmica, es transmet la problemàtica
d’una intervenció de “chapuces” i de les seves
repercussions posteriors que, hauria evitat de comptar amb un instal·lador autoritzatque, finalment, entra
en escena mostrant el seu carnet de FERCA.

La realització
Tot s’inicia a l’agència de publicitat, amb la pluja
d’idees (brainstorming) i la selecció que es presentarà
a FERCA. Toni Iglésies, director de comunicació de
l’agència Iglésies Associats, va proposar la idea
seguint un esquema molt efectiu en publicitat com és

(
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Imatges del rodatge

Quan i on es veurà?
La campanya es veurà a partir del dia 21 de gener de

rebran, per correu ordi nari, mes detalls de la campa-

2008 i durant un mes i mig a televisió, TV3 i 8TV i

nya. Donem les gràcies a les empreses que han

simultàniament amb anuncis de premsa a La Vanguar-

col·laborat en aquesta campanya de FERCA en

dia, El Periòdico, El Punt, El Segre i Diari deTarragona.

defensa dels instal·ladors autoritzats.

Properament tots els instal·ladors agremiats a FERCA

Planificació dels espots a TV3 i al 33

Patrocinadors:
GENER

FEBRER

TV3
DIA

HORA

PROGRAMA

dl dm dc dj
21 22 23 24

dv
25

ds du dl dm dc dj
26 27 28 29 30 31

dl-dv
dl-dv
dl-dv
ds-du
ds-du
dl-dv
dl-dv
dl-dv
dl-du

10.30-12.30
13.30
15.30-16.00
15.30-17.30
18.00-19.30
16.30-18.30
18.30-19.00
00.00
21.30-23.30

Els Matins
TVist
El Cor de la Ciutat
Tarda de Cine
Tarda de Cine
El Club
Just Kidding
Tn Comarques
Nit 1

1
1
1
1
-

1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
1
1

1
1

21.00-23.00

Blocs Exclusiu

1

-

-

-

1

-

-

-

-

4

2

3

3

5

2

2

3

3

33

dl-du

TOTAL

1
1
1
-

1
1

1
1
1
-

1
1
1
-

dm
5

dc
6

dj
7

dv
8

ds du dl dm dc dj dv dl dm dc dj
9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21

dv
22

ds du dl dm dc dj
23 24 25 26 27 28

1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

4

3

4

3

3

4

4

2

1

4

2

4

3

4

3

3

3

4

2

3

3

2

3

4

1
1
1
1
-

1
1

1
-

1
1
1
1

1
1
-

1
1
1
1

1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
-

2
1

1
1
1

1
1
-

1
1
1

1
1
1
1
-

MARÇ
TV3
DIA

HORA

PROGRAMA

ds
1

du
2

dl
3

dm
4

dc
5

dj
6

dv
7

ds
8

du
9

dl
10

dm
11

dc
12

dj
13

dv
14

ds
15

du
16

dl
17

dm
18

dc
19

dj
20

dv
21

ds
22

du
23

dl
24

dm
25

dc
26

dj
27

dv
28

dl-dv
dl-dv
dl-dv
dl-dv
ds-du
ds-du
dl-dv
dl-dv
ds-du
dl-du

10.30-12.30
13.30
14.00
14.30
14.30
15.30-17.30
16.30-18.30
20.30
20.30
21.30-23.00

Els Matins
TVist
TN Comarques
TN Migdia (ent)
TN Migdia (ent)
Tarda de Cine
El Club
Just Kidding
TN Vespre (ent)
Nit 1

1
1
-

1
1
-

1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1

1
1
-

1
-

1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
-

1
1
-

1
1
-

1
-

1
1

1
1
-

1
1
-

1
-

1
1
-

1
-

1
-

1
1
-

1
1

1
1
-

TOTAL

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

1

2

2

2

Aquesta proposta està realitzada amb les graelles actuals i pot patir modificacions.

Planificació dels espots a 8TV
GENER

FEBRER

HORA

PROGRAMA

dl dm dc dj dv ds du dl dm dc dj
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

dl-dv
dl-dv
dl-dv
dl-dv
dl-dv
dl-dv
dl
dm
dc
dj
dv
ds
du
ds i du
ds i du

11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.45
19.45-20.30
22.00-24.00
22.00-24.00
22.00-24.00
22.00-24.00
22.00-24.00
21.15-01.45
21.15-23.30
15.15-17.30
17.30-19.30

Angel Rebelde
Arucitys
Texas Ranger
S’ha escrit
Angel Rebelde
Força Barça
Amics, coneguts
Expediente X
Gran Cinema
Sexo en N.Y.
Cine Metrópolis
Sessió XL
Monk
Primera Sessió
Segona Sessió

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

TOTAL

MARÇ
ds du dl dm dc dj dv ds du dl dm dc dj dv ds du dl dm dc dj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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dv ds du dl dm dc dj dv ds du dl dm dc dj dv ds du dl dm dc dj dv ds du dl dm dc dj dv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DIA

1
1
-

1
1

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Aquesta proposta està realitzada amb les graelles actuals i pot patir modificacions.

Planificació dels anuncis en premsa
LA VANGUARDIA

27 de gener - 3, 10, 17 i 24 de febrer - 2 de març

EL PERIÓDICO

21 i 24 de gener - 1, 8, 15, 22 i 29 de febrer - 7 de març

EL PUNT

22 de gener - 7, 14, 21 i 28 de febrer

EL SEGRE

23 de gener - 5, 12, 19 i 26 de febrer

DIARI DE TARRAGONA

31 de gener - 4, 11, 18 i 25 de febrer

ormaci
Tot un repte: la formació ocupacional
En primer terme, destacar una fita importantíssima aconseguida pel nostre Centre de Formació aquest
darrer any: l’autorització per part del Departament de Treball per impartir formació ocupacional. El novembre
hem començat el curs d’electricista de manteniment amb l’assistència de 16 alumnes. Enguany, es pot
accedir al curs d’electricista de manteniment, de 284 hores, i vinculat al Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya. El curs, que està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social
Europeu, tracta bàsicament els fonaments d’organització del manteniment, les localitzacions i anàlisi de les
instal·lacions de baixa i mitjana tensió, així com les avaries en màquines i equips elèctrics. Aquest fet és de
gran rellevància pel nostre col·lectiu ja que permet formar aturats i contribuir a solucionar els problemes de
manca de personal del sector. També recuperarem la figura de l’aprenent i millorarem la formació de les
persones aturades. El proper any està previst que es pugui ampliar l’oferta i continuar cobrint aquestes
necessitats de formació.

L’increment dels cursos pràctics als diferents tallers formatius dels que disposa el gremi és una altra de les
característiques de les programacions formatives d’aquest any. Pensem que sovint la part pràctica de les
matèries que s’imparteixen al nostre Centre de Formació és de vital importància per la competència professional dels nostres instal·ladors. El fet de disposar de les instal·lacions necessàries ens permet al Centre
oferir un servei integral formativament parlant. Des d’aquí us animem a formar part de la nostra plantilla de
professors ja que segur que la vostra experiència professional ens serà de gran ajuda.

Amb l’afany de seguir satisfent les vostres necessitats formatives, us recordem que la voluntat del centre de
Formació és adaptar-nos a vosaltres. Per tant, estem oberts a qualsevol suggeriment.

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.
Especialment ens fan falta professors de pràctiques de les següents matèries: electricitat, domòtica,
climatització, fred, energia solar tèrmica i fotovoltaica, biomassa, calefacció, gas, soldadura,
fontaneria i telecomunicacions. Agrairem la col·laboració de qualsevol expert en la matèria, ja que
cada vegada és més difícil trobar professionals amb capacitat d’impartir classes, atès que sovint la
tasca diària de l’instal·lador no permet compaginar la feina amb la tasca docent.

( 12
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Cursos
Formació Ocupacional

UNIÓ EUROPEA

f

Cursos
Cursos de reciclatge

Electricista de Manteniment
El curs és subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

f

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

Adreçat a persones aturades demandants d’ocupació

El Centre de Formació del Gremi va tornar a organitzar

ELEC2, el certificat d’instal·lacions elèctriques, el ELEC1,

Amb el curs d’Electricista de Manteniment, el Centre de Formació del Gremi d’Instal·ladors comença a impartir formació

diferents edicions del curs del nou programa per a la

el ELEC5, el croquis de la instal·lació, el croquis

ocupacional. En total, el curs consta de 284 hores. Va començar el dimarts dia 13 de novembre i finalitzarà el dia 20 de febrer.

confecció, registre i enviament telemàtic de les memòries

d’emplaçament, l’arxiu de la memòria tècnica de disseny i

Des del Centre de Formació recordem que el curs consisteix en formació teòrica i pràctica que està especialment dirigit a

tècniques de disseny del nou reglament electrotècnic de

la tramitació de la memòria tècnica de disseny).

persones en atur i que busquen ocupació. Aquesta iniciativa formativa es realitza de dilluns a divendres de nou a dues.

baixa tensió, totes dues de sis hores lectives i amb

MÒDUL 1:

FCOA02:

Fonaments d’organització del manteniment (40h.)

Sensibilització ambiental (9h.)

- Distingir el significat, implicacions pràctiques i objectius del

- Principals causes de contaminació i els seus efectes en al

manteniment

medi ambient

- Distingir la normativa sobre Seguretat i Higiene en el treball

- La contaminació i el deteriorament del medi ambient

- Organitzar la gestió d’equips i instal·lacions

- La resposta de la societat

l’objectiu que l’instal·lador i els tècnics de les empreses

Està previst que el Gremi continuï fent cursos amb aquestes

instal·ladores aprenguin a utilitzar i aplicar el nou programa.

característiques. Per tant, tots els interessats poden

Entre totes dues edicions, celebrades el 17 i 19 de setem-

sol·licitar-ne informació a les oficines del Centre de Formació.

bre i el 22 i 25 d’octubre, hi va assistir un total de 25
alumnes, i el professor va ser Narcís Cots.

Com sempre, el programa es basava en la descripció i
MÒDUL 2:

FCOO01:

necessitats informàtiques del sistema, en l’aplicació d’un

Localització i anàlisi d’avaries en instal·lacions de baixa

Inserció laboral i tècniques de recerca de feina (15h.)

exemple d’utilització del programa, les dades de partida i

i mitjana tensió (90h.)

- L’ocupabilitat

la creació d’una memòria tècnica de disseny (el full de

- Aplicar el procés de manteniment seleccionant les eines i

- Tècniques de recerca de feina

càlcul, la memòria tècnica ELEC3, l’esquema unifilar

aparells de mesura

- Aspectes legals de la relació laboral

Curs de tècnic preventiu en els
contractes de manteniment de gas

- Establir el procés operatiu de manteniment proposant
accions correctores
- Aplicar el procediment adient en la localització d’avaries

FCOS01:
Prevenció de riscos (10h.)
- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut laboral

Del dimarts dia 6 de novembre i fins el dijous 29 es va

Per a l’obtenció de la titulació els alumnes van haver de

MÒDUL 3:

- Riscos generals i la seva prevenció. Organismes públics de gestió

realitzar un curs teòrico-pràctic per obtenir la titulació de

superar un examen que constava de tres parts: una part

Localització i anàlisi d’avaries en màquines i equips

- Riscos específics i prevenció en el sector de les instal·lacions

Tècnic Preventiu en els Contractes de Manteniment de Gas,

teòrica, una teorico-pràctica i una pràctica

elèctrics (120h.)

dirigit als centres col·laboradors de Gas Natural. El curs, que

- Aplicar les tècniques i habilitats idònies en la localització

es realitzava cada dimarts i dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 va

En total el curs va ser de 30 hores lectives, i els ponents que

d’avaries en màquines elèctriques, proposant les accions,

tractar l’estructura operativa dels contractes de manteni-

hi van participar van ser David Callicó (enginyer industrial) i

per a la seva reparació i/o modificacions.

ment, els conceptes relatius al gas, les accions preventives i

Toni Salgado (tècnic). Hi van assistir 4 alumnes.

detecció de defectes, l’atenció al client i els riscos laborals,

(
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així com la venda d’energia. Durant la part pràctica es van

l’obtenció de nous cursos de formació ocupacional. És una bona manera de col·laborar, de forma activa, a solucionar la manca

portar a terme procediments d’actuació i es van regular

de professionals del sector.

diferents aparells de calefacció i ACS.
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En total hi ha inscrits 16 alumnes. El bon funcionament de la iniciativa ha encoratjat el Centre de Formació a treballar per a
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Cursos
Curs bàsic de soldadura autògena
El Gremi va organitzar el primer curs al taller de soldadura

El programa tractat va ser el següent:

amb l’objectiu de proporcionar, als que practiquen o vulguin

- Conceptes generals de soldadura

practicar la soldadura, uns coneixements bàsics. L’alumne va

- Preparació de les peces a soldar (tallar, aixamfranar i

aprendre a soldar, va conèixer a nivell teòric els diferents tipus

col·locar i construir correctament la peça).

de soldadura i va aprendre a preparar i col·locar les eines a

- Soldadura autògena. Conceptes generals.

soldar, a utilitzar els elements corresponents i a soldar

- Soldadura autògena canonades (posició correcta del bufa-

canonades en la seva posició.

dor i alimentació adequada del material d’aportació).

El curs va anar a càrrec del tècnic industrial Marià Ramos , i
hi van assistir nou alumnes. Es va realitzar tots els dimarts i
dijous de novembre, amb un total de 15 hores lectives.

Curs d’introducció a sistemes amb biomassa
El Centre de Formació va organitzar un curs a l’Aula Simon i

Els ponents del curs van ser el tècnic de Nova Energia Josep

al Taller de Biomassa Nova Energia, del 24 al 26 de setem-

Vergés, i el gerent de l’empresa, David Poveda, i hi van

bre. L’objectiu era introduir teòricament i tècnicament

assistir 13 alumnes.

l’instal·lador per tal que pugui entendre i dissenyar una
instal·lació simple de generació de calor mitjançant
biomassa, i conèixer els esquemes bàsics habituals i precaucions necessàries per a la instal·lació d’un aparell de
biomassa domèstica, sigui quina sigui la seva potència i
variant en el muntatge. El curs anava adreçat a tots aquells
instal·ladors que en la seva activitat vulguin incloure la
instal·lació d’equips amb biomassa, un sistema que cada
vegada té més demanda per part dels clients.

( 16
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Cursos

f

Curs per a l’actualització dels instal·ladors d’aigua a causa de
l’entrada en vigor de l’apartat del Codi Tècnic que deroga les (NIA)

Cursos
Cursos de carnet

f

Curs per a l’obtenció del carnet d’instal·lador/a
de gas Categoria B d’acord amb el nou reglament

L’objectiu d’aquest curs, que es va realitzar del 5 al 14 de

Anava dirigit a tots els instal·ladors d’aigua, tècnics i totes les

Al centre de formació del Gremi s’ha iniciat una altra edició del

Els professors d’aquest curs són enginyers tècnics especia-

novembre tots els dilluns, dimecres i divendres de 7 a 10 del

persones que participen en algun moment en el disseny o

curs per a l’obtenció del carnet d’instal·lador/a de gas catego-

listes en la matèria.

vespre, era assegurar la necessària formació en matèria de

muntatge d’instal·lacions de distribució d’aigua potable en

ria B, d’acord amb el nou reglament. Va començar el dia 5 de

subministrament d’aigua. El curs es va estructurar per

l’edificació. Al curs hi han assistit 18 alumnes i el professor

novembre i finalitzarà el 26 de maig. Les classes s’estan

L’examen per obtenir el Carnet Instal·lador/a de Gas catego-

preparar els professionals del sector amb vista a l’entrada en

era Carles Llusà.

realitzant tots els dilluns, dimecres i divendres de 7 a 10 del

ria B, expedit pel departament d’Economia i Finances, tindrà

vespre, i hi assisteixen 25 instal·ladors.

lloc –si no hi ha canvis– el dia 13 de juny del 2008.

vigor de l’apartat del Codi Tècnic de l’Edificació (RD
314/2006) que afecta en el seu apartat HS-4 el subministra-

Aquest mateix curs es va realitzar a la població de Puigcerdà

ment d’aigua i deroga expressament les (NIA) “Normas

per tal de facilitar que els instal·ladors de la zona no

basicas para las instalaciones interiores de suministro de

s’haguessin de desplaçar fins a Girona per adquirir aquests

agua”, de l’any 1975. Aquesta situació provoca la necessitat

coneixements. Es va realitzar el dia 17 de novembre, amb

de formació urgent, per les grans diferències que

una assistència de set alumnes.

s’estableixen entre reglaments.

Cursos oficials
Curs d’energia solar tèrmica i fotovoltaica
El 18 de setembre es va iniciar una altra edició del curs d’energia solar tèrmica i fotovoltaica, al Centre de Formació del Gremi.
Les classes han finalitzat el 10 de desembre i s’han impartit dues parts diferenciades del curs (energia solar tèrmica i fotovoltaica) a càrrec de professorat acreditat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN). Al curs hi han participat 28 alumnes.

El curs ha combinat els aspectes teòrics amb pràctics i ha
pretès resoldre els problemes que es poden presentar amb
l’objectiu d’harmonitzar les antigues i noves maneres de fer.

Curs de baixa tensió check-list d’autocomprovació

ENERGIA SOLAR TÈRMICA

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

S’han realitzat classes pràctiques i teòriques amb el següent

L’apartat d’energia solar fotovoltaica s’ha realitzat seguint el

programa:

programa formatiu:

1. Introducció

1. Introducció

El Gremi d’Instal·ladors, a través del seu Centre de Formació,

d’aplicació mitjançant l’aplicació de pràctiques de fitxes

2. Principis de l’aprofitament de l’energia solar tèrmica

2. Components d’una instal·lació fotovoltaica (I)

ha tornat a organitzar una altra edició del curs de check-list

d’autocomprovació a fi de garantir un bon compliment de les

3. Dimensionament d’instal·lacions

3. Components d’una instal·lació fotovoltaica (II)

d’autocomprovació del 22 d’octubre al 21 de novembre amb

diverses normatives d’aplicació.

4. Components de la instal·lació solar tèrmica (I)

4. Sistemes fotovoltaics aïllats (I)

5. Components de la instal·lació solar tèrmica (II)

5. Sistemes fotovoltaics (II)

l’objectiu de donar a conèixer a les empreses instal·ladores, i
a professionals de l’electricitat en general, les pautes necess-

El curs ha constat de 33 hores lectives i hi han assistit 10

6.Pràctiques al taller

6. Pràctiques al laboratori

àries per realitzar instal·lacions elèctriques de forma pràctica

alumnes. Els ponents han estat Ramon Boadella i Cebrián i

7. Projecte de les instal·lacions solars

7. Sistemes fotovoltaics connectats a xarxa

i senzilla mitjançant check-list de cadascuna de les diverses

Narcís Cots i Mir.

8. Pràctiques al taller

8. Visita tècnica a instal·lacions solars en funcionament

tipologies d’instal·lacions més usuals: habitatges, enllume-

9. Execució i manteniment d’una instal·lació solar tèrmica

9. Execució i manteniment de la instal·lació solar fotovoltaica

nats exteriors, locals de pública concurrència, instal·lacions

10. Estudi d’un cas pràctic

10. Resum de conceptes i test d’avaluació

elèctriques temporals (fires, provisionals d’obres...), tallers de

11.Visita tècnica a instal·lacions solars en funcionament

reparació de vehicles, aparcaments, locals molls i humits,

12.Resum de conceptes i test d’avaluació

indústries no classificades... Estava adreçat a professionals
que vulguin millorar els coneixements teòrics de la normativa

(
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Cursos

f

Curs oficial de prevenció de la legionel·losi
El Centre de Formació del Gremi ha organitzat un curs oficial de prevenció de la legionel·losi amb número d’expedient 22/2003
– G.01.2007 i homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut, del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El programa
pràctic es va realitzar als laboratoris de les aigües de Girona, Salt i Sarrià a la planta potabilitzadora de Montfullà i també a les
torres de refrigeració de l’escola politècnica superior de Girona. El curs ha durat 25 hores i hi ha participat 9 alumnes.
L’objectiu general del curs ha estat prevenir l’aparició o reducció dels casos de legionel·losi i proporcionar els coneixements teòrics
i pràctics per aplicar a les instal·lacions els criteris assenyalats al Reial Decret 865/2003, que estableix les condicions higienicosanitàries per la prevenció i el control de la legionel·losi, el Decret 352/2004, el RD 1751/1998, RITE i altres derivats d’ells. El
programa del curs ha estat el següent:
1. Importància sanitària de la legionel·losi (3h.)

- Danys per a la salut derivats de l’ús de productes químics.

- Biologia i ecologia de l’agent causal

- Mesures preventives

- Cadena epidemiològica de la malaltia

5. Instal·lacions de risc incloses en l’àmbit d’aplicació

- Sistemes de vigilància epidemiològica

del Reial Decret 865/2003 (4h.)

- Instal·lacions de risc

- Disseny, funcionament i models

2. Àmbit normatiu (3h.)

- Programa de manteniment i tractament

- Introducció a les bases jurídiques de la responsabilitat de

- Presa de mostres

les empreses per a la prevenció de la legionel·losi, incloent-hi

- Controls analítics

la formació actualitzada dels seus treballadors.

6. Identificació de punts crítics i elaboració de pro-

- Normativa relacionada amb la prevenció i el control de la

grames de control (2h.)

legionel·losi, les substàncies i preparats perillosos, aigua de

7. Pràctiques (7h.)

consum humà, plaguicides i biocides, instal·lacions

- Visites a les instal·lacions

tèrmiques d’edificis i abocaments industrials.

- Presa de mostres i mesures in situ

3. Criteris generals de neteja i desinfecció (3h.)

- Interpretació de l’etiqueta de productes químics

- Coneixements generals de la química de l’aigua

- Preparació de dissolucions de productes a diferents con-

- Bones pràctiques de neteja i desinfecció

centracions

- Tipus de productes: desinfectants, antiincrustants, antioxi-

- Emplenament de fulls de registre de manteniment

dants, neutralitzants...

8. Avaluació (1h.)

- Registre de productes. Desinfectants autoritzats

- Prova escrita sobre els continguts del curs

- Altres tipus de desinfecció: físics i fisicoquímics
4. Salut pública i laboral (2h.)
- Marc normatiu
- Riscos derivats de l’ús de productes químics

( 20
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Jornades
Jornades

Jornada tècnica Herma Inox SL:
“instal·lació fàcil i ràpida de tot tipus de xemeneies”

f

Jornades

Jornada tècnica
sobre el nou sistema SimonVIT@

HERMA INOX, SL va presentar a les instal·lacions del Gremi,

van mostrar també els assistents per les característiques

Simon va realitzar el passat dia 15 de novembre una jornada

domòtica, i, per altre banda, la facilitat de programació i

el dia 8 de novembre, els diferents fabricants de la compa-

exclusives dels colzes segmentats articulats.

tècnica sobre els seus sistemes domòtics donant especial

disseny d’aplicacions amb SimonVIT@.

rellevància al seu nou sistema SimonVIT@, destinat a assolir

nyia, de la qual és distribuïdor oficial a Girona i província:

Aquesta va tenir com a finalitat donar a conèixer SimonVIT@,

des de la instal·lació més senzilla fins a la més ambiciosa.

EXPO INOX, SpA, empresa italiana especialitzada en la

En definitiva, nous i eficaços productes que, en el més estricte

fabricació en acer inoxidable d’una extensa gamma del

compliment de les normatives europees, tenen com a

producte destinat a xemeneies i caldereria.

principal valor posar al vostre abast la instal·lació fàcil i ràpida

Durant aquesta jornada tècnica, on van assistir 12 alumnes,

Simon, un grup amb més de 15 anys en el món de la

de tot tipus de xemeneies.

es van tractar com afrontar una instal·lació domòtica en

domòtica, llança al mercat.

En una exposició pràctica es va destacar el conducte flexible

HERMA INOX, SL.
www.hermainox.com

en acer inoxidable, destinat a substituir els actuals conductes

que basat en la tecnologia LonWorks es la nova aposta que

funció de les necessitats i la dimensió de la obra, les possibili-

–Hardware com de Software– com a nivell d’usuari –Flexibili-

ment les propietats de la gamma presentada, de la qual eren

tat de cara a modificacions futures i sistemes i automatismes

peces fonamentals les destinades a comptabilitzar les

a integrar dins SimonVIT@–. En aquesta sessió introductòria

conduccions simple i doble paret rígides amb la xemeneia

van destacar, per una banda, la inquietud dels instal·ladors

flexible inoxidable de curt o llarg recorregut. Especial interès

per tal de poder afrontar i oferir projectes i instal·lacions amb

Jornada d’aplicacions informàtiques
de gestió de Programació Integral

Sessió informativa sobre Gestió de la Prevenció
Durant els mesos de setembre i octubre, Prevenció Laboral

En aquesta sessió, que es va celebrar al Centre de Formació,

Gironina va organitzar unes sessions informatives per aclarir

l’assistència va ser notable. Per aquest motiu, PLG realitzarà

els dubtes sobre la prevenció en riscos laborals. La xerrada,

noves sessions en els mesos vinents, de les quals ja comuni-

titulada “Gestió de la Prevenció”, anava adreçada als clients

carà als seus clients el calendari de programació. Si hi ha

de Prevenció Laboral Gironina que han de realitzar cursos de

agremiats interessats en aquest curs que siguin clients de

prevenció de Riscos Laborals.

Prevenció Laboral Gironina, només cal que es posin en

Programació Integral de Catalunya, la delegació comercial de

amb Datapac, permetrà optimitzar el temps de l’instal·lador ja

Programació Integral SA, és l’empresa líder en aplicacions

que hi podrà elaborar els seus pressupostos i les factures de

informàtiques i bases de preus del sector dels instal·ladors, i

manera ràpida i eficaç. Programació Integral Catalunya té un

el dia 15 de novembre va realitzar una presentació de les

acord especial amb el Gremi per a la distribució de nous

seves aplicacions al Centre de Formació del Gremi.

programes si en voleu més informació podeu consultar la
pàgina web de l’empresa.

contacte amb aquesta empresa.

responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals,
així com la corresponent gestió documental.

Simon
www.simon.es

tats i avantatges que SimonVIT@ ofereix tant a nivell tècnic

d’alumini comprimit. Els assistents van poder avaluar directa-

L’objectiu d’aquestes sessions va ser tractar les obligacions i

f

Les aplicacions que es van presentar van ser: BASEGES WIN
Prevenció Laboral Gironina
Assessoria de Prevenció Laboral del Gremi
www.plgironina.com

32, un software de Gestió Comercial i Comptabilitat que
permet portar un control perfecte de les obres de confecció

Programació Integral Catalunya
www.pi-sa.net

de pressupostos, gestió financera i comptable, adaptada al

rellevants en aquesta matèria, procurant donar una visió
global de les obligacions que l’empresari ha de complir en
l’àmbit de la prevenció.
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nou pla de comptabilitat, que entra en vigor l’1 de gener de
2008; DATAPAC, bases de dades d’electricitat, fontaneria,
calefacció, climatització i gas, amb els catàlegs en DVD; i el
BASE 2000, recomanat per a l’instal·lador autònom i que, junt
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Jornades
Jornada de protecció de dades

Nom Curs

Tipologia

Data Inici

Curs pràctic de refrigeració comercial-industrial

Curs Reciclatge

consutar dades

informativa sobre la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

empreses col·laboradores del Gremi ofereixen el servei

Curs d'iniciació a la informàtica

Curs Reciclatge

consutar dades

personalitzat als professionals associats que tinguin interès en

Curs d'infraestructures comunes de telecomunicacions ICT's

Curs Reciclatge

15-01-2008

Jornada tècnica "ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004" -(Girona)-

Jornada tècnica

16-01-2008

Jornada tècnica "ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004" -(Puigcerdà)-

Jornada tècnica

24-01-2008

Jornada tècnica "ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004" -(Blanes)-

Jornada tècnica

consultar dades

Curs del nou pla general de comptabilitat - Blanes

Curs Reciclatge

consultar dades

Curs del nou pla general de comptabilitat - Girona

Curs Reciclatge

consultar dades

Curs d'aigua d'acord el código técnico de la edificación que deroga les (NIA)

Curs Reciclatge

consultar dades

Jornada tecnica de programación integral

Jornada tècnica

22-01-2008

Curs energia solar fotovoltaica

Curs Oficial

08-01-2008

Curs energia solar térmica

Curs Oficial

07-02-2008

Curs oficial de prevenció de la legionel·losi -Olot-

Curs Oficial

05-02-2008

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

Curs Carnet

27-02-2008

Curs Carnet

06-03-2008

Jornada tècnica de gas per instal·lacions amb projecte (+70 kW) a diferents pobles

Jornada tècnica

consultar dades

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

Curs reciclatge

consultar dades

la seva implantació.

d’emprendre per al seu compliment. Es va incidir en el fet que

Està previst que properament el Gremi d’instal·ladors organitzi

la implantació de la llei no ha de suposar cap fre a l’activitat

noves edicions d’aquesta jornada. Per a més informació

operativa de l’empresa, que s’ha de correspondre amb la

podeu contactar amb el Centre de Formació al 972 412 615

realitat de cada professional i que pot ser una oportunitat per

Auditoria i control
www.auditoriaicontrol.com

oferir una millor imatge de cara als clients. També es va insistir
que la llei no és només per a grans empreses, i per això es va

Curs per a l'obtenció del carnet instal·lador/a elèctric de baixa tensió
(categoria especialista)

explicar un exemple real de denúncia, inspecció i la corresponent sanció a un professional instal·lador de la província de
Girona. A continuació es va explicar breument en què
consisteix una implantació de LOPD per a un instal·lador i quin

Jornada tècnica "mesurament en aparells
de gas segons el nou reglament de gas"
Instrumentos Testo, una de les empreses líders en la fabrica-

diverses anàlisis dels productes de la combustió en diferents

ció d’instrumentació portàtil de medició i col·laboradora del

calderes, medició del tiratge de la xemeneia i mètodes

Gremi, va impartir el dia 9 d’octubre una jornada tècnica per

alternatius a la medició, anàlisis del monòxid de carboni

donar a conèixer la teoria i la pràctica de l’anàlisi dels produc-

ambiental i detecció de revocs.

tes de la combustió segons el nou reglament del gas.
La jornada tècnica es repetirà properament. Els instal·ladors
Es van explicar els diferents tipus de paràmetres que interve-

interessats en aquesta jornada només cal que es posin amb

nen en una reacció de combustió, el significat i importància

contacte amb el Centre de Formació al 972 412 615

del monòxid de carboni corregit o no-diluït, circumstàncies
més comunes que afecten el monòxid de carboni i altres tipus
de probleme...

La segona part constava d’una sessió pràctica, realitzada en
el taller de calefacció del Gremi, on es van dur a terme

(
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Nova programació 2008

temps requereix per portar-la a terme, així com el seu cost. Les

als professionals i quines són les accions que s’han

( 24

Nova programació

El dia 4 d’octubre es va portar a terme una nova xerrada

L’objectiu era explicar les obligacions respecte a aquesta llei
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Nova assessoria ISO del Gremi
El Gremi d’Instal·ladors disposa d’una nova assessoria que oferirà a tots els agremiats

ambientals, complir la llei i demostrar un compromís

Els avantatges d’obtenir una certificació de qualitat

informació per a la implantació de diferents certificacions de qualitat. Les mateixes

de la direcció és mitjançant la implantació d’un

Els avantatges consisteixen a implantar un sistema

empreses responsables d’aquesta nova assessoria també implantaran les

sistema de gestió ambiental (SGA).

de qualitat, i millorar i agilitzar el funcionament de
l’empresa en totes les àrees a uns preus molt

certificacions a les empreses que ho sol·licitin a preus adequats a les necessitats del
col·lectiu

Les empreses consultores

assequibles. El sistema de gestió assegurarà que els

Així, doncs, els serveis que ofereix l’empresa consul-

serveis satisfan els requeriments dels clients unificant

El nou servei és assumit a través de dues empreses:

ses a identificar, prioritzar i gestionar la salut i els

tora són els necessaris per dissenyar, implantar i/o

els criteris interns d’actuació. S’eliminen les activitats

ECA i ICICT. Les certificacions que està previst que es

riscos laborals com a part de les seves pràctiques

mantenir un sistema de gestió de qualitat, gestió

improductives establint un sistema de detecció i

gestionin des d’aquesta nova assessoria són les

normals de negoci. Requereix que les empreses es

ambiental i/o de gestió de la prevenció dels riscos

correcció d’errors, reduint així els costos de

següents:

comprometin a eliminar o minimitzar els riscos dels

laborals.

producció/operació i enfocant l’atenció de tot el

empleats i altres parts interessades que poden estar

personal a la qualitat del servei i al compliment de les

ISO 9001

exposades a perills associats a les seves activitats,

Els Sistemes de Gestió proporcionen una guia clara

normatives ambientals i de prevenció de riscos

La norma ISO 9001 és un mètode de treball per

així com a millorar de forma continuada com a part

per conèixer quin servei s’ha de fer, qui ho ha

laborals.

certificar la qualitat i la satisfacció de cara al consumi-

del cicle de gestió normal. La norma es basa en el

d’instal·lar, quan i com s’ha de portar a terme, i

dor. La versió actual és de l’any 2000, ISO 9001:2000.

conegut cicle de sistemes de gestió de planificar-

proporcionen unes directrius clares en el desenvolu-

Una vegada certificat el sistema de gestió per una

Els principis bàsics de la gestió de qualitat són regles

desenvolupar-comprovar-actuar.

pament dels projectes, les etapes i els procediments

Entitat de Certificació acreditada l’empresa treballarà

que cal seguir.

de manera més efectiva, evitant riscos laborals i/o

de caràcter social encaminades a millorar la bona
marxa i el funcionament d’una organització mitjan-

Medi ambient ISO 14001:04

çant la millora de les seves relacions internes. Aques-

Un certificat SGA en ISO 14001 pot servir d’ajuda a

La finalitat és aconseguir un funcionament òptim de

posició preferent envers grans clients, la competèn-

tes normes han de combinar-se amb els principis

una organització per funcionar de manera més

l’empresa, dirigit a assegurar i gestionar la qualitat

cia i l’administració que pertoqui.

tècnics per aconseguir una millora de la satisfacció

eficient i responsable, gestionar els seus impactes i

desitjada en el producte/servei ofert, i assegurar el

del consumidor.

incloure aquells fets sobre els quals tingui control o

compliment de les normes ambientals i de prevenció

Aquest nou servei s’afegeix a l’oferta del Gremi en

influència per complir amb la legislació ambiental i la

de riscos laborals.

assessorament professional. Des de final de 2005 hi ha

Oshas 18001

pròpia política de la companyia. Per tant, una de les

Aquesta normativa és una eina que ajuda les empre-

maneres més efectives per minimitzar els riscos

preservant el medi ambient, i es trobarà en una

diferents assessors que dediquen unes hores setmaAmb l’ajut d’ una consultora externa es permet:

nals a estar presencialment a les instal·lacions del

- La utilització de personal expert

Gremi per tal de resoldre els dubtes dels instal·ladors

- La participació de personal aliè a l’empresa

que formen part de la nostra associació.

- Assegurar la certificació
- Fixar terminis en el temps per aconseguir objectius

A més de l’assessorament gratuït, les diferents
empreses assessores ofereixen interessants serveis,

(
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amb avantatges econòmics importants. Per exemple,

auditoria realitzada per auditors qualificats amb la qual

mútua d’accidents laborals, serveis de consultoria

es comprova que els requisits de les normes estan

fiscal, assegurances, serveis de selecció de perso-

documentats i implantats en l’empresa, alhora que

nal... El servei de certificació s’afegeix a aquesta

s’evidencia la qualitat del seu servei.

proposta.
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Visites a les instal·lacions del Gremi
Durant les últimes setmanes, diferents representants
del món empresarial i empreses patrocinadores han
volgut conèixer de primera mà la nova 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.

Director general de l’empresa Salvador Escoda

Directius de Free Power

Responsables de l’empresa Servei

(

gremi

Els professionals aposten per Instalmat
És el primer saló integral de materials per a instal·lacions i es
realitzarà el maig que ve
Del 14 al 18 de maig de 2008 tindrà lloc, al recinte Fira de Barcelona, el saló Instalmat,
la primera gran trobada que agrupa tots els professionals de les instal·lacions. Els
responsables de la mostra i de FERCA es declaren molt satisfets d’haver aconseguit
reunir tots els especialistes en un sol saló
Gràcies a la iniciativa conjunta de FERCA i de Fira de

Instalmat ha dut a terme campanyes de captació a

Barcelona, els professionals de les instal·lacions es

fires estatals com Construmat o el Saló Internacional

trobaran aviat en la primera trobada integral del

de la Piscina, i a fires internacionals com el saló

sector. Instalmat és una mostra que neix per tal de

Made de Milà o el Batimat de París. El principal

cobrir una demanda del mercat, i compta amb

públic objectiu de la trobada són els professionals

l’experiència i el coneixement de Construmat. Els

de les instal·lacions, però també els arquitectes, els

pilars de l’oferta del saló són les xarxes d’aigua, gas,

constructors i promotors, enginyers, responsables

electricitat,

de manteniment i emmagatzematge, empreses de

climatització,

telecomunicacions

i

energies renovables.

subministraments i dissenyadors.

A banda dels sis principals sectors, al saló també hi

A banda d’escenari de contactes comercials i de

tenen lloc la regulació i el control, la domòtica, la

mostra de les últimes novetats del sector, Instalmat

seguretat, els serveis, les eines i la fixació. És a dir,

també serà un escenari on ampliar coneixements i

tots els tipus d’instal·lacions, en un sol espai i durant

descobrir noves oportunitats de negoci. Un dels

un temps determinat. Una oferta integral i pràctica,

aspectes més importants de la mostra seran les

que connecta tots els productes i serveis relacionats

jornades i activitats tècniques, que posaran en comú

amb les instal·lacions, facilitant les sinergies amb

els aspectes més importants del sector, com els nous

altres sectors.

reglaments i decrets, el codi tècnic d’edificació, la
revisió del RITE, els subcontractes...

És un saló dissenyat per i per als instal·ladors. Pel fet
d’ubicar-se a Catalunya, la comunitat amb més

Instalmat és un saló de caràcter bianual, i tindrà lloc al

presència d’aquests professionals, esdevé la

pavelló 4 de la Fira de Barcelona, del 14 al 18 de maig.

plataforma ideal on presentar novetats i fidelitzar
clients. Els organitzadors aposten per fer d’Instalmat
un referent i punt de trobada per a tot el col·lectiu,
que aconsegueixi donar respostes a les noves
necessitats de la professió i que, en definitiva, aporti
solucions a tots els col·lectius relacionats amb les
instal·lacions.
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Carles Arnoult, director d’Instalmat, explica què hi

El Saló es fa a Catalunya, concretament a Barce-

podran trobar els agremiats a la mostra i perquè és

lona, perquè és el lloc on les instal·lacions han

important que es faci un saló d’aquestes caracte-

tingut i tenen més pes. A més, el model FERCA

ristiques.

d'oferta integral existeix a Catalunya des del principi
i ara es comença a adoptar en altres llocs

Què trobaran els professionals de les ins-

d’Espanya, com Andalusia, Galícia o el País Basc.

tal·lacions a Instalmat?

La integració és el futur i aquí sempre s'ha tingut

Podem dir que amb InstalMat, el primer Saló Integral

present.

de Materials per a Instal·lacions, el sector i en
especial els professionals de les instal·lacions tenen

En què consistiran les jornades tècniques?

un saló propi, ja que InstalMat ha estat pensat per

Les jornades i activitats tècniques són un dels valors

ells i per a ells. Hem concebut el saló amb l'objectiu

afegits que té InstalMat. Estan pensades per als

que els professionals treguin el màxim rendiment a la

instal·ladors i dissenyades conjuntament amb

seva visita que puguin trobar, en un únic espai,

FERCA i amb tot el sector. Es triaran els temes clau i

l'oferta més àmplia de la mà de les principals empre-

més importants del moment i es tractaran d’una

ses que recolzen els instal·ladors. Un lloc on podran

forma molt breu, eficient, didàctica i interessant.

veure les últimes novetats i tendències i posar-se al

Volem garantir que el professional tregui el major

dia amb unes jornades i activitats tècniques, que

profit possible de la seva visita a IntalMat i que marxi

tractaran els temes més rellevants del moment. En

amb la sensació que ha estat una visita rodona.

definitiva, visitant InstalMat es posaran al dia i
estalviaran temps i diners.
InstalMat és el primer saló integral dedicat a les
instal·lacions. El sector ho demanava? Per què a
Barcelona?
Efectivament, era una reivindicació del propi sector especialment de FERCA - ja que aquest ha evolucionat molt en els darrers anys, s'ha sofisticat i s'ha
convertit en un dels més dinàmics de l'economia
espanyola.
Per tot això, els professionals d’aquest àmbit ens
demanaven un saló que abastés integralment les
instal·lacions i que les tractés d'una manera específica i més tècnica.
Carles Arnoult, director d’Instalmat
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Cerdanya Instal·ladora, S.L.

Nom de l’empresa: CERDANYA INSTAL·LADORA S.L.
Adreça: Pol. Ind. Sector Estació Parc 3 Nau 10 C
Codi Postal: 17520
Població: Puigcerdà
Correu electrònic: cinstaladora@vodafone.es
Any de fundació: 1992
Activitat: instal·lacions de fontaneria, calefacció i
productes petrolífers
Responsables: Celso Llombart Padrós i
Pere Tallaferro Coll

Quan va néixer l’empresa?

Al sector hi ha hagut molts canvis?

L’empresa neix amb el nom de Cerdanya Instal·ladora

Sí, efectivament, hi ha hagut molts canvis, provocats

SL el setze de maig de 1992.

majoritàriament per la pròpia reglamentació del sector i
l’evolució tècnica dels materials i sistemes d’instal·lació.

Quins van ser els nostres inicis?
CERDANYA INSTAL·LADORA SL neix com a

Des de quan és del Gremi?

successora d’una societat anterior anomenada

Des de 1999.

OFITESA. Estava formada per tots els treballadors
d’una altra d’anterior, que va cessar l’activitat per

El Gremi realitza una tasca per a tots els

jubilació de l’empresari, el senyor Sapé. Actualment

associats, com la valora?

està formada per dos dels socis fundadors i tres socis

Molt positivament pel que fa a l’ajuda administrativa i

més, minoritaris, que formen part de l’equip de direcció

burocràtica. Penso que també està fent una bona labor

de la mateixa.

amb tot allò relacionat amb la formació i l’ajuda tècnica.
També haig de dir que els instal·ladors distanciats

Com ha canviat l’empresa en tot aquest

geogràficament de la capital trobem a faltar un impuls

temps?

més important per part del gremi, per tal d’apropar

El gran canvi, com a tots els negocis, l’ha comportat la

geogràficament la formació i l’assessorament tècnic als

mateixa evolució del sector i de les empreses en

que ens trobem en aquesta situació.

instruments, tan a l’àrea administrativa com a la de

El Gremi informa que tots els agremiats interessats a
ser entrevistats per la revista "L’instal·lador" només cal

muntatges, instal·lacions, assistència tècnica, etc. A

que es posin en contacte amb el personal del Gremi i

més, hi ha la incorporació al patrimoni empresarial de

deixin les seves dades de contacte al

naus i locals industrials.

972 213 566 o a info@elgremi.cat.
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Es realitza una taula rodona sobre el nou
reglament del gas
La taula rodona va tenir lloc el mes de setembre durant la I Trobada Empresarial de
CONAIF a Màlaga
A la Taula Rodona hi van participar Pau de la

D’aquestes ponències, es van extreure conclusions

Cuesta, cap del Servei d'Hidrocarburs de la Direc-

com que el nou RITE suposa un gran pas en matèria

ció General d'Energia i Mines de la Generalitat de

mediambiental i de seguretat, i que no només ajuda

Catalunya, i representants de les Direccions Gene-

a la millora de l'eficiència energètica sinó també en

rals d'Indústria del Govern d'Aragó, de la Junta

aspectes de seguretat, gràcies a mesures com

d'Andalusia, la Comunitat de Madrid, la Generalitat

l'obligació a la inspecció i manteniment periòdics.

de Catalunya i la Junta de Castella i Lleó. Una de

També es va tractar que el reciclatge d'equips d'aire

les conclusions de la taula rodona és que existeix

condicionat requereix la implicació d'instal·ladors i

disparitat de criteris entre les diferents comunitats

mantenidors, ja que la legislació vigent és clara

autònomes a l'hora de regular determinats aspec-

sobre això. Una altra de les conclusions fou que les

tes del reglament de gas. Els representants de les

condicions d'un mercat exigent i competitiu

Direccions Generals d'Indústria participants van

requereixen que les empreses instal·ladores facin

coincidir a deixar oberta una via a la interlocució

un esforç, i tinguin l’habilitat i la visió per aconseguir

que tendeixi a solucionar aquesta falta d'uniformitat.

resultats eficients. En última instància, quan es va
parlar de la Llei de la Subcontractació es va
manifestar que és una eina per lluitar contra la

les associacions provincials de CONAIF. En total,

sinistralitat laboral, ja que ofereix majors garanties

l'assistència es va xifrar en 625 persones.

en matèria de prevenció de riscos laborals.

Durant la jornada, el director general d'Indústria,

Després de la clausura es va desenvolupar un

Energia i Mines de la Junta d'Andalusia va realitzar

programa d'actes paral·lels, amb còctel, sopar de

una ponència sobre el Pla Energètic Andalús

gala i actuació de dos humoristes del Club de la

(PLEAN), seguida per altres sobre la Llei de la

Comèdia, que van culminar en l'homenatge que

Subcontractació, la gestió de l'empresa instal·ladora,

CONAIF va retre a Paco Domínguez, secretari de la

el nou RITE i la gestió dels residus d'aparells.

Junta Directiva.
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Contacta con nuestra red de distribuidores e infórmate más
detalladamente. Podrás localizar tu distribuidor más cercano
consultando nuestra página web www.baxicalefaccion.com o
bien llamando a nuestro Departamento de Gestión Atención
Clientes 93 263 00 09.

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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Nova sala d’actes al Gremi d’Instal·ladors de Girona
El Gremi d’Instal·ladors de Girona ja ha començat les obres per poder disposar d’una
nova sala d’actes i auditori a les instal·lacions del polígon industrial de Domeny
El projecte tècnic ha anat a càrrec de l’arquitecte
Carles Mogas, i té com a objectiu la reforma, realització de les instal·lacions i acabat interior d’un local de
l’edifici existent per convertir-lo en auditori. El nou
equipament serà un local polivalent dotat de les
últimes tecnologies audiovisuals per realitzar qualsevol presentació. És un pas més per dotar el Gremi
d’Instal·ladors de tots els serveis necessaris per als
seus agremiats.
El local on s’està construint el nou auditori té uns 170

L’auditori del Gremi també disposarà d’una tarima

metres quadrats, i unes dimensions en planta de 15,5

(empostissat) de presidència per a sis places,

metres d’amplada i una alçada lliure, sota la biga

pantalla i cabina de control. Un sistema d’àudio i

principal de formigó, de 6,20 metres.

vídeo, traducció simultània, projecció i gravació
completaran els serveis d’aquest nou equipament.

Està previst que la nova sala disposi de 140 places

Tota la sala estarà aïllada acústicament i tèrmica-

amb butaques i taules plegables individuals dispo-

ment, i totes les parets s’acabaran amb aplacat de

sades sobre un sistema de grades. Una estructura

fusta acústica i el sostre amb fals fonoabsorbent. El

d’encavalcades i traves metàl·liques galvanitzades i

paviment també serà de parquet de fusta ignífuga.

prefabricades amb entrebigat prefabricat i acabat de
parquet de fusta seran els elements constructius

Està previst que la sala d’actes del Gremi estigui

d’aquesta nova sala d’actes.

en ple funcionament el 2008, i que sigui un equipament més a la disposició dels agremiats. En
aquest espai es podran fer les presentacions
públiques, les jornades formatives i també presentar nous projectes que interessin a la comunitat
dels instal·ladors de les comarques gironines.

( 41

L’INSTAL·LADOR / 120

(

Tercer trimestre 2007

(

gremi

Acostar les noves
tecnologies als agremiats
El Gremi, a través de l’empresa de disseny i comunicació

Un web amb el disseny i l’estil unificat amb la resta de

Iglésies Associats, posa a disposició dels seus membres

portals del Gremi, solució que dóna una imatge de

la possibilitat de tenir pàgina web, a preus assequibles.

col·lectiu. Inclou set pantalles:
- Principal: text i fotografies

Si la vostra empresa vol tenir presència a la xarxa, però que

- Qui som: descriu l’empresa i els objectius, text i dues

no li cal un disseny propi ni més d’una pàgina, el Gremi

fotografies

ofereix la opció de tenir un web d’una sola pàgina, amb:

- Especialitzacions: apartat que detalla les activitats de

- El logotip de l’empresa

l’empresa. Il·lustrat amb dues fotografies

- Una fotografia

- On som: inclou un mapa per tal de donar a conèixer la

- L’adreça completa

situació de l’empresa

- Una breu descripció de l’empresa

- Dues pàgines addicionals, segons les necessitats

La pàgina s’allotjarà a www.elgremi.cat.

Set pantalles amb un disseny propi i exclusiu, a

El cost és de només 45 euros.

decidir per l’empresa, totalment personalitzat. El seu
cost és de 900€ més IVA. Tots els preus inclouen el

L’empresa que vulgui una pàgina web més completa,

suport en la redacció dels textos en un únic idioma. Les

pot triar entre dues opcions més:

fotografies hauran de ser aportades per l’empresa.

El nou web de la FOEG
D’altra banda, la Federació d’Organitzacions Empresari-

Tecnològic de la UdG. L’acte va comptar amb

als de Girona (FOEG), a la qual està associat el Gremi,

l’assistència de Joan F. Martí, president de la FOEG;

ha inclòs en el seu nou portal web una eina que serà molt

Joan Ribas, president de l’Associació d’Empreses de

útil per als instal·ladors i el seus clients, i en general pel

Noves Tecnologies de Girona; Rafael Garcia, delegat

Gremi. Es tracta d’un directori empresarial, on apareixen

general de “la Caixa”; Domènec Espadalé, president de

totes les empreses associades a la patronal gironina.

la Cambra de Comerç i Anna Geli, rectora de la Universitat. A més, va incloure una conferència de Ferran

L’aplicació posa a disposició dels interessats la possibilitat

Soriano, vice-president econòmic del FC Barcelona.

de trobar empreses a través d’un cercador i localitzar tots
els negocis de cada sector productiu. A més, permet

L’objectiu del redisseny del web ha estat fer que la

associar-se directament al gremi corresponent, complimen-

pàgina es converteixi en un vincle d’unió entre la Federa-

tant un senzill formulari, fent encara més fàcil formar part del

ció, els milers d’associats als diferents gremis, Associaci-

Gremi i gaudir de tots els avantatges que això implica.

ons i Empreses, i la societat en general.

El nou portal web de la FOEG, www.foeg.cat, va ser
presentat el passat dotze de desembre al Parc Científic i
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Se signa un conveni per tal de seleccionar
personal romanès
Els agremiats podran contractar treballadors en origen
El Grupo Cosmos –assessors de recursos humans del Gremi d’Instal·ladors de
Girona– i Fedrom, l’associació de treballadors romanesos d’Espanya, han signat un
acord que permetrà al Gremi contractar treballadors especialitzats romanesos, a
Espanya o en origen a Romania. L’objectiu del contracte és doble: generar una base
de dades de tots els treballadors romanesos que hi ha a Espanya i cobrir la demanda
de treballadors especialitzats
El contracte, que té una durada inicial de tres anys

la formació dels professionals romanesos. En

i que compta amb la col·laboració de l’ambaixada

general, el fet que sigui un procés tutelat pel Grupo

de Romania, es converteix en una eina més al

Cosmos dota aquest intercanvi d’una garantia

servei dels agremiats. L’arribada de treballadors

contrastada

romanesos,

tradicionalment

molt

qualificats,

podrà pal·liar la falta de treballadors especialistes

El

conveni

contempla

diferents

modalitats

que pateix el sector, un aspecte observat amb

d’intercanvi, segons la tipologia i l’origen del contrac-

preocupació pel Gremi. A més, complementarà la

tat. D’entrada, distingeix entre els treballadors

formació en matèria d’ocupació que el Gremi ja

romanesos que resideixen a Espanya i la potencial

està duent a terme, com el d’electricista de mante-

mà d’obra que es pot contractar a Romania.

niment.

Romanesos residents a Espanya
L’acord inclou la creació d’una base de dades de

Els treballadors romanesos amb permís de feina i

treballadors industrials i la institució d’un departa-

residència són d’incorporació immediata. A partir del

ment de recursos humans per a Fedrom, a càrrec de

31 de desembre de l’any que ve ja no caldrà que

Cosmos, que també es compromet a col·laborar en

estiguin en possessió d’aquest permís.
Els que només comptin amb permís de residència i
siguin

autònoms

també

són

d’incorporació

immediata; pel fet de ser autònoms, el contracte és
una relació mercantil, que implica assumir el risc de
l’activitat.
En canvi, els treballadors sense permís de treball i
relació de dependència només es podran incorporar
si hi ha una oferta de treball prèvia, amb un temps de
gestió d’entre dos i tres mesos.
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directament a Romania, on el Grupo Cosmos ha disposat una oficina permanent, assumint totes les tasques
de gestió fins a l’arribada del treballador a Espanya.
La contractació de treballadors amb una tipologia
estable requereix una oferta de feina prèvia, i ha
d’implicar una relació laboral mínima d’un any. La
demanda pot ser per grups de treballadors o
nominals.
Els contractes laborals temporals, que també

Contractació en origen

requereixen l’existència d’una oferta, seran per “obra o

La principal novetat que aporta el conveni és la

servei”, amb una durada màxima d’un any, o “a temps

contractació d’autònoms o contingents de treballadors

parcial”, amb una durada d’entre nou i dotze mesos.

gremi

(

(

gremi

Colomer - Cufí SL

Lampisteria Rafart

L’empresa Colomer-Cufí celebra 25 anys

L’empresa Lampisteria Rafart celebra 50 anys

Era el gener de l’any 1982 quan, molt il·lusionats, vam començar a caminar com a

L’empresa va néixer l’any 1957 de la mà de

Per celebrar el seu cinquantè aniversari l’empresa

empresa. Han passat ja 25 anys i nosaltres, juntament amb tot l’equip humà que ens

Leopoldo Rafart Llopart. En un inici, el taller de

ha fet un sopar amb els treballadors i familiars. És

ajuda, volem donar cada dia el millor per als nostres clients

lampisteria estava situat en un taller al carrer de la

una manera senzilla de portar a terme la celebració

Fàbrica de Lloret. Amb els anys, tant els pocs trebal-

que destaca el caràcter de la Lampisteria Rafart,

ladors dels què disposava com el mateix senyor

que té com a principal objectiu estar al servei dels
seus clients.

Joan i Sebastià (any 2007)
Colomer Cufí SL va néixer el gener de 1982, quan

que abans calia realitzar de forma més artesanal.

Rafart es van anar especialitzant, i al cap de tres

Joan Colomer i Sebastià Cufí van decidir crear la seva

Darrerament, un dels problemes detectats és la

anys ja disposaven de sis operaris, fet que va

pròpia empresa. Amb 25 i 29 anys, respectivament,

manca de mà d’obra qualificada, fet que afecta molt

ocasionar que el taller es quedés petit i es traslla-

havien acabat els estudis per obtenir el carnet

les seves possibilitats d’organització i creixement.

dessin al carrer Francesc Campdorà. Més tard, el

d’instal·lador, un aprenentatge que feien als vespres

taller de lampisteria es va situar al carrer Sènia del

mentre treballaven per a diferents empreses. Els inicis

Com a empresa agremiada des de 1984, valoren molt

Rabic, i es va ampliar el negoci. Llavors ja eren deu

no van ser fàcils, però amb poc temps ja van poder

positivament la seva afiliació, ja que tant l’asses-

operaris. Actualment l’empresa està localitzada al

contractar un treballador, que encara segueix a

sorament tècnic i jurídic com la formació permanent es

carrer Pelicià Serra i Mont, també de Lloret, i compta

l’empresa. Aquest període de temps els ha permès

duen a terme amb molta professionalitat. Per celebrar

amb set treballadors.

especialitzar-se en instal·lacions elèctriques i fontane-

l’aniversari dels 25 anys, l’empresa va fer un sopar

ria, gas natural, gas-oil i calefacció, i climatització.

amb estada a l’Hotel Neus de l’Escala el mes de juny

Actualment, al capdavant del negoci hi ha el nét del

passat, amb tots els treballadors i les seves respecti-

senyor Leopoldo, en Joan Portés Rafart, que afirma

Expliquen que al llarg d’aquests anys el sector s’ha

ves parelles. L’última novetat va ser la incorporació

que es dedica a l’ofici amb la voluntat de continuar

burocratitzat molt, i que cal estar alerta de totes les

d’un departament d’enginyeria propi, des del qual

la saga familiar i oferir un bon servei al seus clients.

innovacions i novetats que afecten normatives, tecno-

dissenyen projectes i legalitzacions de les instal·lacions.

En Joan explica que al llarg de la història de

logies, materials... Internament, l’empresa ha patit un

Així, el servei que ofereixen encara és més integral.

l’empresa el sector ha canviat molt, tant en l’apartat

canvi estructural important, ja que ha passat de tenir

tècnic com administratiu. Potser el que més ha

tres o quatre treballadors a comptar amb una plantilla

capgirat la professió ha estat la necessitat constant

de trenta-vuit professionals. El creixement ha estat

d’adaptar-se a noves normatives i materials.

progressiu, i això ha donat temps d’anar assumint els

Destaca especialment el gran canvi que ha suposat

canvis i incorporar noves maneres d’organitzar-se. Un

l’especialització de carnets.

dels mèrits de l’empresa és la relació amb els treballadors. Sempre han volgut fer pinya i atribuir-se els

Lampisteria Rafart és una empresa agremiada des

mèrits entre tots. La dilatada trajectòria de l’empresa

de la fundació del Gremi d’Instal·ladors de Girona, i

els ha servit per comprovar com ha canviat el sector.

considera molt important i imprescindible els

Els clients cada vegada són més exigents i prefereixen

serveis que ofereix, ja que els permet estar al

empreses que puguin satisfer les diferents necessitats

corrent de les normatives i poder gaudir d’una

relacionades amb la instal·lació. D’altra banda, les

tasca formativa de gran qualitat.

millores tècniques han facilitat determinades tasques

(
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Electricitat Mas obté el certificat ISO 9001
És el resultat de la implementació d’un sistema de qualitat
L’empresa d’Olot Electricitat Mas compta, des del

Es tracta d’una mostra més de la importància

mes de juliol, amb la certificació del sistema de

d’assolir alts nivells de qualitat en el servei i la gestió,

gestió de la qualitat de l’organització ISO 9001:2000.

millores que el Gremi sempre ha potenciat.

Aquest certificat, atorgat per l’empresa de certificació
ECA, és el fruit de les millores en el sistema de
qualitat del servei i la gestió.
Electricitat Mas, fundada el 1925, es dedica al
disseny, realització i manteniment d’instal·lacions
elèctriques de baixa tensió, així com a la instal·lació
de centres de transformació i mesura.

(

gremi

El Sant Eloi dels instal·ladors de l’Escala
Els instal·ladors de l’Escala i rodalies van celebrar la

aportació. Sense elles la celebració no hagués estat

vuitena edició del sopar de Sant Eloi, el patró del

tan lluïda.

gremi, el dia 24 de novembre.
Com cada any, els instal·ladors de l’Escala també
Aquest any, aquest col·lectiu va sopar al restaurant La

destaquen la presència del representant de la

Palmera de la mateixa població. Tradicionalment, i

companyia elèctrica a la zona, en Joan Albert

una vegada a l’any, els operaris i responsables de les

Teixidor.

empreses d’instal·lació de l’Escala es reuneixen amb
motiu del seu patró. Aquesta darrera edició va comptar amb un gran participació: 63 persones. Durant el
sopar es va fer un sorteig de premis per a tothom, en
el transcurs del qual es van atorgar diferents regals
oferts per les cases comercials. Des d’aquí volem
agrair aquestes empreses col·laboradores la seva

(

professió

El Gremi acosta el Vademècum als seus associats
Es van fer reunions informatives a Girona, Figueres, Palafrugell, Ripoll i Lloret
El Gremi té la voluntat d’apropar-se el màxim als seus

La Guia Vademècum per a Instal·lacions d’Enllaç és

associats perquè aquests no s’hagin de desplaçar

un document editat per Fecsa-Endesa que té

sempre a Girona. És per això que, després de la

l’objectiu d’establir les característiques que han de

presentació inicial del Vademècum a Girona, se n’han

tenir les estacions d’enllaç en baixa tensió, destina-

organitzat

a

des a transmetre l’energia de la xarxa principal a les

Figueres, Palafrugell, Ripoll i Lloret de Mar, per tal

instal·lacions interiors del client. La resolució, que

d’informar tots els agremiats de les novetats tècniques

posa fi a la vigència de les Normes Tècniques de

i administratives que comporta la seva aplicació.

1983, es va publicar al DOGC el mes de febrer, i està

presentacions

descentralitzades

en vigor des de principi de setembre.
D’aquesta manera, els membres del Gremi van rebre
totes les explicacions necessàries, juntament amb la
guia i les Normes Tècniques Particulars. La trobada més
nombrosa va ser la de la Figueres, el vint de setembre
passat. A la capital de l’Alt Empordà gairebé cent
persones van compartir els dubtes que implica
l’aplicació del nou Vademècum. A Lloret de Mar van ser
83 els assistents a la trobada, que va tenir lloc l’u
d’octubre. Les reunions de Palafrugell, el 24 de setembre, i de Ripoll, el dia 26 del mateix mes, van aplegar 52
i 51 professionals de les instal·lacions, respectivament.

Ripoll

Palafrugell

Lloret de Mar
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Revisions efectuades abans de l’entrada en vigor
del nou reglament de gas
Després d’una consulta que FERCA va realitzar a
l’administrador s’informa als agremiats que:
ELS CERTIFICATS DE REVISIÓ EMESOS D’ACORD
AMB L’ANTIC REGLAMENT DE GAS SÓN VÀLIDS
FINS EL DIA DE LA SEVA CADUCITAT
És a dir, que l’inspecció de les instal·lacions que,
d’acord amb al nou Reglament, són responsabilitat
de les Companyies Distribuïdores, no han de ser
renovades fins a la caducitat de l’anterior certificat
de revisió.

professió

professió

Canvis als requisits per obtenir els carnets
d’instal·lacions petrolíferes
Instrucció 8/2007 de la Direcció General d’Energia i Mines

2.2 - Els professionals que no disposin de cap carnet

relació de treballs dels dos últims anys, amb indica-

però que siguin oficials de 1a en empreses del

ció del número d’expedient.

El Reial Decret 365/2005 va aprovar una instrucció tècnica que establia les

REIP-4 o autoritzades com a reparadores, i que

característiques i requisits que havien de tenir empreses i professionals que es

acreditin una experiència mínima de cinc anys en la

dediquen a les instal·lacions petrolíferes (IP). A més, estipulava els nous carnets

categoria corresponent, podran obtenir directament

professionals i la convalidació dels antics. La Direcció General d’Energia i Mines

el carnet III de reparador o el II d’instal·lador.

(DGEM) va considerar convenient adaptar i detallar els requisits amb la instrucció
8/2007, recollint les propostes dels professionals del sector
1 – Convalidació de carnets

de facultats de grau mitjà o superior, sempre que

Els titulars del carnet d’instal·lador i mantenidor de

demostrin formació suficient en el camp de les IP,

calefacció i aigua sanitària (IMCA) a l’entrada en

podran obtenir directament el carnet II d’instal·lador

vigor del decret 365/2005, que desenvolupin la seva

o el III de reparador.

activitat en una empresa inscrita al REIP-4, poden
convalidar el seu document pel nou carnet IP2. Els

Hauran d’acompanyar la sol·licitud amb:

que treballin en una empresa autoritzada podran

- Una còpia compulsada del títol.

canviar el seu carnet pel nou RP. Les convalidacions

- Una certificació de l’escola o facultat conforme el

es poden sol·licitar fins el 31 de desembre.

pla d’estudis engloba els temaris de l’apèndix III i/o

El servei d’hidrocarburs revisarà tots els documents.
3 – Altres aspectes de la instrucció 8/2007
La present instrucció tècnica, a banda de recollir el

Per tal d’acreditar l’experiència caldrà presentar:

processos d’obtenció i convalidació de carnets,

- L’informe de vida laboral expedit per l’INSS.

també recull les convocatòries extraordinàries

- La relació d’empreses en les quals s’ha prestat el

d’exàmens, el registre REREP d’empreses reparado-

servei, acreditant dates i pertinença.

res i el procediment perquè una empresa reparadora

- Un certificat emès per l’empresa o empreses on

autoritzada fora de Catalunya pugui treballar-hi.

s’hagi treballat, que faci constar que el sol·licitant ha
desenvolupat tasques relacionades amb el carnet
d’instal·lador de PPL de categoria II, o bé tasques
habilitades pel carnet de reparador de PPL de
categoria III. Al document hi haurà de figurar la

IV de la MI-IP05.
Per tal d’acreditar l’experiència s’haurà de presentar:

- Una declaració del col·legi professional correspo-

- L’informe de vida laboral expedit per l’INSS.

nent sobre la competència dels seus membres en el

- La relació d’empreses en les quals s’ha prestat el

camp de les IP.

servei, acreditant dates i pertinença.
- Un certificat emès per l’empresa o empreses on

Si acrediten una experiència laboral mínima de dos

s’hagi treballat, que faci constar que el sol·licitant ha

anys, els dos últims requisits se substitueixen per:

desenvolupat tasques relacionades amb el carnet

- L’informe de vida laboral expedit per l’INSS.

d’instal·lador de PPL de categoria II, o bé tasques

- La relació d’empreses en les quals s’ha prestat el

habilitades pel carnet de reparador de PPL de

servei, acreditant dates i pertinença.

categoria III. Al document hi haurà de figurar la

- Un certificat emès per l’empresa o empreses on

relació de treballs dels dos últims anys, amb indica-

s’hagi treballat, que faci constar que el sol·licitant ha

ció del número d’expedient.

desenvolupat tasques relacionades amb el carnet

359€

·
·
·
·
·
·
.
.

Procesador Intel E2160 3,2Ghz
RAM kingston 1024 DDR-2 667 mhz
Gràfica integrada en placa
Seagate 160 Gb 7200rpm
Regrabadora DVD-RW 16x
So i Xarxa integrats en placa
Llicència Windows Xp inclosa
Antivirus Gratis 1 Any

L’Institut de Crèdit Oficial “ICO” ofereix
un crèdit de fins a 3.000 Euros SENSE
INTERESSOS NI COMISSIONS a
36 mesos per la compra d’ordinadors
amb accés a Internet.
Per a més informació truqueu al Gremi

d’instal·lador de PPL de categoria II, o bé tasques
El servei d’hidrocarburs revisarà tots els documents.

habilitades pel carnet de reparador de PPL de
categoria III. Al document hi haurà de figurar la
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2 – Obtenció directa de carnets

relació de treballs dels dos últims anys, amb indica-

2.1 - Els titulats d’escoles tècniques universitàries i

ció del número d’expedient.

159€

149€

29,90€
972 213 566

professió

professió

Josep Reguant cedeix al Gremi dos
Es posa en marxa el pla per renovar

documents que permeten recordar com eren

calderes i escalfadors

les instal·lacions els anys 30 i 50

El Pla Renova’t 2007-2008 afecta els aparells amb més de deu anys

L’agremiat Josep Reguant ha cedit al Gremi

Volem agrair el donatiu Josep Reguant, i animèm els

d’Instal·ladors de Girona, de forma completament

instal·ladors a ajudar-nos a crear un fons documental i

gratuïta, dos llibres sobre el reglament de baixa tensió i

un petit museu de maquinària.

Des de l’1 d’octubre els instal·ladors poden adherir-se a la campanya pública per
renovar calderes i escalfadors, que s’acaba el 29 de febrer de 2008. El requisit que
demana l’Institut Català de l’Energia per optar al Pla Renova’t 2008 és que els aparells
tinguin més de deu anys

l’electricitat. La peculiaritat d’aquestes publicacions és
el seu any d’edició. El Reglamento electrotécnico de
baja tensión va ser editat per l’editorial Pirelli l’any 1955

L’Institut Català de l’Energia (ICAEN) subvenciona els

La sol·licitud de subvenció, que trobareu al web de

i, a part de recollir el reglament de baixa tensió del

relleus de les calderes i escalfadors amb més de deu

FERCA, ha d’anar acompanyada de la factura de la

moment, també inclou recomanacions i un apèndix per

anys, perquè donin pas a aparells més nets, eficients

instal·lació, d’una fotocòpia del DNI del titular i de

a la correcta aplicació dels cables. L’altre exemplar que

i ecològics. Només podran adherir-se a la campanya

l’última factura del gas. El titular ha de ser el mateix

va cedir el senyor Reguant encara té més rellevància

les empreses que tinguin el carnet de calefacció

que el que consti al DNI que s’acompanya. Cal

històrica, ja que data de 1932, en temps de la

donat d’alta i al dia. L’aparell que se substitueixi

imprimir i fer firmar tres còpies de la sol·licitud: una

República, abans de la Guerra Civil espanyola. Aquest

s’haurà de destruir seguint els passos adients.

per al titular, una per a l’empresa instal·ladora i una

exemplar es titula Instalaciones eléctricas de baja

per a FERCA.

tensión i és de la col·lecció Biblioteca del electricista

El pla de l’ICAEN contempla quatre nivells d’ajuts: 60

práctico, editada per Espasa-Calpe SA.

euros per un escalfador, 100 euros per calderes

En un termini de quinze dies hàbils s’ha d’enviar la

convencionals, 200 euros per calderes de microacu-

sol·licitud a FERCA, sense superar la data

mulació i 400 per les de condensació. La llista

d’acabament del pla, el 29 de febrer de 2008. Un cop

d’aparells nous que poden acollir-se a la subvenció

comprovat que tot sigui correcte, FERCA validarà

és a www.icaen.net. Les empreses interessades

l’imprès en paper, deixarà la sol·licitud del web en

poden adherir-se a la campanya a través del web de

estat de “gestions finalitzades” i li assignarà un

FERCA

número de registre.

(www.ferca-catalunya.com),

entrant

a

l’apartat “Dades pròpies”, dins del menú privat, o bé
omplint la butlleta que es pot trobar a la secció

Llavors enviarà la sol·licitud a l’ICAEN, que és qui farà

“Adhesió Campanya”, dins de www.elgremi.cat.

l’ingrés al compte bancari del titular en un termini de
sis a vuit mesos a partir de la data del registre.

El particular ha de trucar al 012 si té interès a rebre la
subvenció. Llavors se’l posarà en contacte amb
FERCA, que al seu torn enviarà la demanda a una

Més informació a www.elgremi.cat/activitat/plarenove

Vàlvules i Filtres
per a
instal·lacions
d’aigua sanitària

empresa instal·ladora seguint criteris de proximitat

Magatzemistes Especialitzats a les principals ciutats de Girona

geogràfica, sempre que el client no tingui un
instal·lador habitual. Si en té, s’haurà de posar en

Per més informació truqueu al telèfon 93 892 09 84

contacte amb FERCA. L’empresa cobrarà íntegrament la feina realitzada, especificant clarament el cost,
la marca i el model nou que s’ha instal·lat.
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En aquesta publicació us volem informar dels punts de servei de Fecsa-Endesa de les comarques gironines. Tot seguit us en reproduïm una llista actualitzada.

PGI

NOM

DIRECCIÓ

TELÈFON

FAX

455

INSTAMENT, SL

C/ S.ROSIÑOL, 28
17130 L’ESCALA

972 770 649

972 773 452

456

LAMPISTERIA SABRIA SL

C/ CARME, 51
17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ

972 640 610

972 643 779

458

PUNT IMG SERVEIS, SL

AVDA. CATALUNYA, 25 LOCAL B
17230 PALAMOS

972 317 552

972 601 772

460

INSTAL·LACIONS TEIXIDOR

C/ NOU DEL GARROFER, 45
17220 SANT FELIU DE GUIXOLS

972 320 081

972 322 004

461

RABASSEDAS SUROS SL

C/ DEL MOLI, 64-68
17244 CASSA DE LA SELVA

972 461 821

972 461 821

462

ALBERT SALA

CRTA. TAIALÀ, 104
17007 GIRONA

972 206 944

972 218 148

464

INGISA 2000 SL

CRTA. BARCELONA, 95
17003 GIRONA

972 214 828

972 206 966

465

TERRIS TURA, SL

C/ JULI GARRETA, 21
17002 GIRONA

972 223 639

972 215 389

467

IMAR, SL

C/ LLUIS TORRES, 8
17401 ARBUCIES

972 860 437

972 162 231

468

GIRONÈS I RODÉS, SA

JAUME I, 70
17300 BLANES

972 354 023

972 351 820

469

ELECTRICA FANALS

C/ JUST MARLES, 1
17310 LLORET DE MAR

972 365 732

972 367 871

470

CASALPRIM, SL

C/ CENTRE, 37
17430 STA. COLOMA DE FARNERS

972 840 320

972 842 150

471

VALENTI SANI-ELEC SELVA, SL

C/ DE LES ERES, 9
17411 VIDRERES

972 875 168

972 850 003

472

PUNT IMG SERVEIS, SL

C/ ESTRASBURGO, 9
17250 PLATJA D’ARO

972 819 292

972 826 469

473

TOT LLAR

C/ LLUIS COMPANYS, 24
17200 PALAFRUGELL

972 307 011

972 611 060

474

ISEC

C/ RUTLLA, 101
17001 GIRONA

972 221 156

972 228 769

700

ELÈCTRIC PABLOS S.L.

C/ FRANCOLI, 22
17487 EMPURIABRAVA

972 454 881

972 452 796

702

ELEC. CLAUDIO GRANDE, SL

C/MANJOR, 9
17490 LLANÇA

972 121 624

972 121 626

703

INSTAL. NARCIS TORRENT SL

AVD. TARRAGONA, 66
17489 ROSES

972 150 303

972 150 288

704

INSTAL·LACIONS FEMI, SL

C/ VERGE DE FÀTIMA, 2
17800 OLOT

972 268 778

972 273 111

706

TOT LLAR

C/ NOU, 201
17600 FIGUERES

972 509 384

972 509 749

801

I.M. ELÈCTRICS
BASTIMENTS, S.L.

C/ SANTIAGO ROSSIGNOL, 2
17500 RIPOLL

972 714 036

972 704 089

802

ALBERT COLL RIERA

C/ ANSELM CLAVE, 9
17860 SANT JOAN LES ABADESSES

972 722 203

972 722 203
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La subcontractació en el sector de la construcció:
Reial Decret 1109/2007
El text té l’objectiu d’assegurar el compliment de la normativa
El 25 d’agost passat va entrar en vigor el Reial Decret 1109/2007, que regula i amplia

riscos laborals, en relació al seu lloc de treball. Cal

anotacions efectuades a l’anterior. El llibre s’ha de

que reconeguin els riscos i les mesures per tal de

portar al dia, amb tots els conceptes ordenats

prevenir-los.

cronològicament.

S’entendrà que l’empresa compleix els requisits si

Cada subcontractació s’haurà de comunicar al

respecta el sistema d’acreditació establert a la

coordinador de seguretat i salut i als representants

negociació col·lectiva del sector, a nivell estatal. Si no

dels treballadors de les diferents empreses incloses

quatre aspectes de la llei 32/2006 de subcontractació al sector de la construcció. El
text afecta el registre d’empreses acreditades, el percentatge mínim de treballadors
indefinits, la formació de recursos humans de les empreses i el llibre de
subcontractació
Registre d’empreses acreditades

En tot cas, la inscripció al REA només serà

hi ha conveni, l’empresari haurà d’aportar un certificat

en el contracte. Si el contracte s’amplia caldrà

El decret estableix que les empreses que vulguin ser

obligatòria un any després de l’entrada en vigor del

sobre la formació específica que s’hagi impartit, i

notificar-ho, a més, a l’autoritat laboral competent,

contractades per fer treballs en el sector de la

decret. La creació del registre correspon al departa-

haurà de demostrar que compta amb responsables

acompanyant un informe que indiqui les circumstàn-

construcció hauran d’estar inscrites en una llista, el

ment de Treball.

amb la formació necessària de prevenció de riscos

cies de l’ampliació.

laborals.

Registre d’Empreses Acreditades (REA). Cada

En les obres d’edificació de la llei 38/1999 el contrac-

inscripció, que haurà de ser prèvia a l’inici dels

Treballadors indefinits

treballs, tindrà un període de validesa de tres anys.

Des del 20 d’abril de 2010 les empreses contracta-

Llibre de subcontractació

tista entregarà una còpia del llibre, per tal que

Sis mesos abans de la fi d’aquest termini caldrà

des o subcontractades habitualment per a la

Cada contractista haurà d’obtenir un Llibre de

s’incorpori al llibre de l’edifici.

sol·licitar-ne la pròrroga.

realització de treballs del sector de la construcció

Subcontractació, ajustat al model i habilitat per

estaran obligades a tenir un trenta per cent dels

l’autoritat laboral corresponent. Caldrà conservar

El promotor d’una obra tindrà la consideració de

La sortida del REA podrà ser per raó de cessament

treballadors de caràcter indefinit. Mentrestant,

aquest llibre fins que passin cinc anys després de la

contractista quan utilitzi els serveis de treballadors

de l’activitat o quan es deixi de complir algun dels

hauran d’assolir aquesta xifra progressivament: del

fi de la participació en l’obra. Si és necessari un

autònoms.

requisits que s’exigeixen. A més, la cancel·lació

26/08/2007 al 19/10/2008 un mínim del 10 %

segon llibre, el contractista haurà de presentar el

també es pot produir d’ofici, si el departament de

d’indefinits, i del 20/10/2008 al 19/04/2010 almenys

llibre anterior i justificar l’esgotament dels fulls o el

Les empreses podran seguir usant el sistema de

Treball decideix actuar després de conèixer qualsevol

el vint per cent.

seu deteriorament. Tota pèrdua o destrucció s’haurà

fitxes previst a la llei 32/2006 durant els tres mesos

de justificar, i caldrà reproduir en un nou exemplar les

posteriors a l’entrada en vigor d’aquest decret.

irregularitat gràcies a una inspecció o qualsevol altre
procediment.

Aquesta normativa s’aplicarà a les empreses que es
dediquin a la construcció i que en l’any anterior hagin

L’empresa que en subcontracti una altra quedarà

executat algun contracte amb una durada mínima de

exonerada de qualsevol responsabilitat, respecte a

sis mesos. L’objectiu del període d’un any és flexibilit-

les obligacions laborals i de Seguretat Social, si

zar el càlcul per evitar les exigències desproporciona-

s’incompleixen les obligacions d’acreditació i de

des que implicaria comptar per dies o mesos. A més,

registre. També podrà comprovar el compliment de

així s’aconsegueix que els percentatges siguin més

les obligacions per part de les empreses subcontrac-

proporcionals.

tades. Els representants d’aquestes hauran de certifi-

(
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Recursos humans

amb personal format en matèria de prevenció de

Les empreses han de vetllar perquè els treballadors

riscos laborals.

tinguin una formació adequada de prevenció de
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Assegurança obligatòria per als
treballadors del metall
Ha de cobrir els accidents de treball més greus
El capítol VIII de l’article 42 del Conveni del Metall

ha de seguir pagant el total del sou des del primer

determina que les empreses han de contractar una

dia, sempre que l’accident li hagi suposat cinc dies o

assegurança que cobreixi els treballadors per mort i

més d’hospitalització. Això exclou el supòsit

invalidesa permanent o absoluta.

d’accident in itinere, en el trajecte del lloc de treball a
casa o viceversa.

El conveni especifica la prestació per invalidesa o
mort, que ha de contemplar l’abonament, per part de

Hi ha tres graus d’invalidesa permanent: parcial

l’empresa, de quinze mil euros al treballador o als

–quan un braç no és operatiu–, total –quan el trebal-

seus familiars. En el cas que aquesta possibilitat ja

lador només pot fer certes feines– i absoluta –quan

estigui coberta amb una assegurança, s’entendrà

no pot fer cap mena de feina–.

que la quantitat ha de ser la mateixa. A més, en el cas
que un treballador es trobi en situació d’incapacitat
temporal a causa d’un accident de treball, l’empresa

BOADA ASSEGURANCES
Assessors d’assegurances del Gremi d’Instal·ladors
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Nou Pla General de Comptabilitat
El Gremi ajuda l’instal·lador a adaptar-se a la nova normativa

- Una consignació del patrimoni net i dels resultats

La implantació

referits a la data de tancament de l’últim exercici.

El Govern és conscient de la transcendència del

Ja s’ha publicat al BOE, el 16 de novembre passat, la redacció definitiva del Pla
General de Comptabilitat, que entrarà en vigor el proper mes de gener de 2008

la normativa comptable en les societats de menor

ció següent:

mesura. Per això portarà a terme un campanya

1990, i és d’aplicació obligatòria per a totes les

noves definicions i criteris.

- El valor raonable dels actius o passius financers.

gratuïta a través de la UNED per formar totes les

- Informació relativa al resultat dels ajustaments a

petites i mitjanes empreses que el sol·licitin.

individual o societària. Per això, des de la revista del

Què cal que incloguin els primers comptes anuals

realitzar si en la data de transició es reconeix o

Gremi s’ha considerat convenient fer un breu resum

del nou PGC?

reverteix una pèrdua per deteriorament del valor dels

A més, s’establiran mecanismes de cooperació amb

d’aquells punts del nou Reial Decret que afecten

1. Si l’empresa no opta per adaptar el balanç

actius.

CEPYME i el Consell Superior de Cambres de

l’instal·lador.

d’obertura

Comerç per facilitar l’adaptació. Per altra banda, les

Els comptes anuals (2008) es consideraran comptes

En un altre terme, també és important destacar que

pimes podran finançar a tipus zero l’adquisició dels

El nou document s’estructura en parts diferenciades:

anuals inicials i no reflectiran xifres comparatives. Tot

s’estableixen nous límits per a la formulació de

programes informàtics necessaris per a l’aplicació

el marc conceptual de la comptabilitat; les normes de

i així, a la memòria d’aquests comptes inicials

Comptes Anuals abreujats.

d’aquest nou Pla. El Pla Avanza contempla préstecs

registre i valoració, els comptes anuals; el quadre de

s’haurà de reflectir el balanç i les pèrdues i guanys

comptes i les definicions i relacions comptables.

inclosos en els comptes anuals de l’exercici anterior.

Entre altres aspectes destacats d’aquest nou pla hi

En la memòria d’aquests primers comptes es crearà

ha el fet que se segueix mantenint la imatge fidel com

També cal fer incidència en el fet que l’aplicació per

un apartat amb la denominació “Aspectes derivats de

a objectiu dels comptes anuals, però s’incorporen

Com afronta el nou pla el Gremi d’Instal·ladors?

primera vegada del Pla General de la Comptabilitat

la transició a les noves normes comptables”, en el

dos nous documents: l’estat de canvis en el

El Gremi d’Instal·ladors de Girona ha realitzat

(PGC) és retroactiva amb determinades excepcions i

qual s’inclourà una explicació de les principals

patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu. També cal

diferents cursos per facilitar als instal·ladors

una sèrie de particularitats relatives a les combinaci-

diferències entre els criteris comptables de l’exercici

destacar que la comptabilització de les operacions

l’adaptació al nou PGC. Fins ara ja s’han realitzat vuit

ons de negocis. En aquesta línia es preveu que en els

anterior i els actuals.

ha d’atendre’s a la seva realitat econòmica i no

cursos a diferents punts de les comarques gironines:

només a la forma jurídica, i que s’incorpora un nou

Palamós, Girona, Ripoll, Banyoles, Blanes, Puigcerdà

de fins a 50.000 euros, a tipus zero i amb un període
de devolució de fins a cinc anys.

nou Pla, es puguin presentar de forma voluntària

2. Si l’empresa opta per adaptar el balanç d’obertura

criteri de valoració del valor raonable i el cost amortit-

i Figueres. Totes aquestes iniciatives formatives han

xifres comparatives de l’exercici anterior amb els

Haurà de preparar un balanç de l’últim exercici amb

zat. També val la pena fer incidència en el fet que el

estat organitzades pels assessors fiscals del Gremi

nous criteris. També cal recordar que es manté la

el PGC anterior amb els nous criteris i, en aquest,

fons de comerç no s’amortitzarà, sense perjudici de

del grup Còmput, i està previst continuar organitzant

vigència de les adaptacions sectorials i del règim

incloure a la memòria una explicació de les principals

l’obligació de dur a terme les oportunes correccions

iniciatives d’aquestes característiques.

transitori aplicable a l’exteriorització de compromisos

diferències entre els criteris aplicats en l’exercici

valoratives, que els instruments financers es valora-

per pensions i les normes sobre aspectes compta-

anterior i els actuals. Posteriorment es quantificarà

ran en funció de la gestió que se’n realitzarà, que

bles de les societats cooperatives.

l’impacte que produeix aquesta variació de criteris

s’estableix una regulació comptable de les combina-

comptables en el patrimoni net i en el resultat de

cions de negocis i que s’inclouen noves exigències

l’empresa. S’inclourà:

d’informació a la Memòria Anual, en línia amb les
normes europees. Per finalitzar, també cal tenir en

pla caldrà actualitzar els actius i passius. És a dir,
caldrà registrat tots els que marqui el PGC i donar de

- La consignació del patrimoni net en la data del

compte que els descomptes per pagament immediat

baixa aquells que no permeti. També caldrà reclassi-

balanç d’obertura de l’exercici precedent.

a clients minoren la xifra de negoci.
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ficar els elements patrimonials en sintonia amb les

primers comptes anuals que es formulin aplicant el
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Els plans de pensions
El funcionament del sistema públic de pensions

a les empreses pels seus treballadors; i Plans de

ocasiona, en determinats nivells professionals i de

Pensions Associats que són els promoguts per

renda, que les percepcions rebudes en el moment de

qualsevol associació, sindicat o gremi, essent els

la jubilació siguin sensiblement inferiors als ingressos

seus partícips els seus associats.

en el període d’activitat.
Una dels principals avantatges dels plans de
Si alhora tenim present que aquests col·lectius són

pensions és que gaudeixen d’un tractament fiscal

precisament els que pateixen una pressió fiscal major,

privilegiat. En ser considerades com a rendiments

ens trobem que un Pla de Pensions ens ofereix una

del treball, les aportacions anuals redueixen la base

solució idònia. És un producte dissenyat específica-

imposable de l’IRPF i, amb ella, disminueix la

ment perquè es pugui estalviar còmodament i dispo-

quantitat a pagar o augmenta la devolució, segons

sar d’un capital en el moment de la jubilació. Els Plans

el cas.

de Pensions determinen el dret de les persones que
en ell s’integren, a rebre rendes o capitals per

Per últim, tot i que el volum actual de patrimoni en

jubilació, supervivència, viduïtat, orfenesa o invalidesa.

plans de pensions suposa només un 5 % del PIB

El capital acumulat és gestionat per l’Entitat Gestora,

davant de països més avançats, les aportacions a

que administra i representa el fons de pensions.

plans han experimentat un creixement molt important

Solen disposar d’una àmplia gamma de plans en

en els darrers anys, fet que fa preveure la preocupa-

funció del nivell de risc que s’assumeix, i que varia

ció de la població respecte del sistema públic de

entre plans de renda fixa i de renda variable de

pensions.

mercats internacionals.

modalitats més que depenen de qui constitueix el
pla: Plans de Pensions del Sistema Ocupació, dirigits

CAIXA GIRONA
Jordi Espinosa
Director de Caixa Girona Pensions EGFP

( 71

L’INSTAL·LADOR / 120

(

Fora dels Plans de Pensions Individuals, hi ha dues

Tercer trimestre 2007

(

professió

Els aspectes més importants del RITE
Regula el registre d’empreses i la tipologia dels carnets professionals
El 29 d’agost va sortir publicat al BOE el Reial Decret 1027/2007 que aprova el Nou
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE). La norma entrarà en vigor
el 29 de febrer de 2008
Entre les fites que es marca aquesta llei hi ha el

autonòmic corresponent mantenen la seva condició i

benestar i la higiene (article 11), l’eficiència energè-

s’inscriuen d’ofici en els nous registres.

tica (article 12) i la seguretat (article 13). El nou RITE
pretén millorar la qualitat de l’aire de les ciutats i

Hi ha una sèrie de requisits per tal de dur a terme la

contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Aquestes

inscripció en el registre d’empreses instal·ladores,

dues pretensions comporten haver d’expulsar els

que acreditaran el desenvolupament de l’activitat

productes de la combustió a coberta. És per això que

professional.

cal reformar les actuals instal·lacions de calderes de
gas que evacuen a la façana.

- La seva condició de persona física o jurídica.
L'objecte social, en el cas de persones jurídiques, ha

Les instal·lacions de calefacció, climatització, ventila-

de comprendre el muntatge, reparació i manteniment

ció i producció d’aire condicionat (ACS) en els

d'instal·lacions tèrmiques en edificis.

edificis de nova construcció seran els seus àmbits

- L’alta en el corresponent règim de la Seguretat

d’aplicació. Als edificis existents només tindrà efecte

Social, general o especial.

en allò que es refereixi a la seva reforma, manteni-

- Una assegurança de responsabilitat civil per valor

ment, ús i inspecció.

de 300.000 € actualitzable anualment, segons l’IPC.
- La disposició de mitjans tècnics i humans necessa-

El nou RITE no afectarà els edificis que estiguin en

ris: relació nominal de la plantilla en la qual constin

construcció ni els projectes que ja hagin sol·licitat

operaris i empleats.

llicència d’obres, sempre que els processos s’hagin

- Els 'operaris amb carnet professional. A cada empresa

iniciat abans de l’entrada en vigor del reglament. Sí

hi ha d’haver un mínim d’un operari amb carnet profes-

que comptarà pel que fa a la seva reforma, manteni-

sional d’instal·lacions tèrmiques en edificis.

ment, ús i inspecció.
Registre d’empreses instal·ladores i mantenidores
Amb el RITE es crea un registre d’empreses
instal·ladores

i

mantenidores

d’instal·lacions

tèrmiques, categoria que inclou la calefacció, els
ACS i la climatització. Les empreses instal·ladores i
mantenidores que ja estan inscrites en el registre
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professió

Carnets professionals

tres anys en una empresa instal·ladora o manteni-

La nova llei comporta la creació del carnet

dora com a tècnic.

d’instal·lacions tèrmiques en els edificis. El document

c) Haver superat un examen davant l’òrgan autonò-

dota el seu titular de la capacitat per muntar i mante-

mic competent.

nir instal·lacions tèrmiques (inclou calefacció i ACS i
climatització). Les persones que estiguin en posses-

Punts que cal destacar de la nova reglamentació

sió del carnet d’instal·lador i mantenidor de categoria

- A partir de l’u de gener de 2010 no es podran

A i B, conforme el RITE de 1998, podran procedir a la

instal·lar més calderes de tipus atmosfèric. El mateix

seva convalidació.

dia també es prohibeixen les calderes amb categoria
energètica d’una estrella (*). Es podran seguir

Les persones que només tinguin un dels dos carnets

instal·lant les de dues estrelles (**) fins el gener de

d’instal·lador i mantenidor A o B poden mantenir la

2012.

seva condició i poden renovar-lo. Si volen accedir al

- La utilització de combustibles sòlids d’origen fòssil

carnet de l’especialitat que els falta, hauran de fer un

estarà prohibida a partir de l’u de gener de 2012,

curs teòric i pràctic d’unes vuitanta hores, que haurà

segons la Instrucció Tècnica 1.2.4.7.4.

de ser superat en un termini de tres anys des de la

- També cal destacar la IT 1.3.4.1.3.1, que parla de

data d’entrada en vigor del nou RITE.

les instal·lacions tèrmiques en edificis existents que
es reformin tot canviant els seus generadors.

L’article 42 del Reglament estableix una sèrie de

- Pel que fa a allò referent a les inspeccions de les

requeriments per tal d’obtenir el nou carnet professio-

instal·lacions tèrmiques, el nou RITE en preveu dos

nal d’instal·lacions tèrmiques:

tipus:

- Ser major d’ edat.

a) INICIAL: Disposada per l’òrgan competent de la

- Tenir coneixements teòrics i pràctics sobre instal-

Comunitat Autònoma, una vegada executada la

lacions tèrmiques en edificis, que s’acreditaran amb

instal·lació. L’objectiu és comprovar si la instal·lació

un dels tres supòsits següents:

reuneix les exigències del RITE.

a) Un títol de tècnic superior en manteniment i

b) PERIÒDICA: Les instal·lacions tèrmiques (inclosos

muntatge d'instal·lacions d'edificis i procés o un títol

els equips de generació de calor i fred), així com les

en muntatge i manteniment d'instal·lacions en fred,

instal·lacions solars, s’han de sotmetre a una inspec-

climatització i producció de calor. En aquest cas el

ció periòdica, segons indiqui l’òrgan competent de la

carnet s’obté directament, sense necessitat de fer

Comunitat Autònoma.

cap tipus d'examen.
b) Haver rebut i superat un curs de coneixements
bàsics i un altre de coneixements específics en
instal·lacions tèrmiques en edificis. A més, caldrà
demostrar una experiència laboral de, com a mínim,
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