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Servei d’assessoria ofert per

Assessors del Gremi:

Horari:

Correu electrònic: 

Telèfon:

 Reddis Unió Mutual

 Anni Sánchez 

 Dilluns i dimecres de 9 a 2 del migdia

mutua@elgremi.com

 972 393 157

ASSESSORIA MÚTUA D'ACCIDENTS

Servei d’assessoria ofert per 

Assessor del Gremi: 

Horari:

Correu electrònic: 

Telèfon:

Laborex Assessors Laborals

Consol Julià, graduada social

Dilluns i dimecres de 9 a 2 del migdia

a.laboral@elgremi.com

 972 393 113

ASSESSORIA LABORAL

ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANS

Servei d’assessoria ofert per 

Assessor del Gremi: 

Horari:

Correu electrònic: 

Telèfon: 

Grup Cosmos España

Elisenda Dou

dimarts de 9 a 14 hores 

rrhh@elgremi.com

972 393 157

Servei d’assessoria ofert per 

Assessors del Gremi:

Horari:

Correu electrònic: 

Telèfon: 

Engemat SL

 Carles Pastor i Teo Pulido 

dilluns i dimecres de 4 a 7 de la tarda

a.tecnica@elgremi.com

972 393 157

ASSESSORIA TÈCNICA

Servei d’assessoria ofert per 

Assessor del Gremi: 

Horari:

Correu electrònic: 

Telèfon:

Casadevall i Associats

Joan Casadevall

Dilluns de 4 a 7 de la tarda

a.juridica@elgremi.com

 972 393 156

Servei d’assessoria ofert per C

Assessor del Gremi: 

Horari:

Correu electrònic: 

Telèfon: 

Auditoria i ontrol 

en col·laboració amb Helios Consulting Group

Josep Maria Teixidor i Sergi Berta 

Dijous de 4 a 7 de la tarda

lopd@elgremi.cat

972 393 157 

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSESSORIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Servei d’assessoria ofert per

Assessor del Gremi:

Horari:

Correu electrònic:

Telèfon: 

 Prevenció Laboral Gironina, SL

 Miquel Àngel García Ros

 divendres d’11 a 2 hores 

 prevencio@elgremi.com

972 393 156

ASSESSORIA DE PREVENCIÓ LABORAL

Servei d’assessoria ofert per 

Assessor del Gremi: 

Horari:

Correu electrònic: 

Telèfon: 

Còmput, consellers de gestió

Mercè Cañigueral

Dilluns i dimecres de 9 a 2 del migdia

a.fiscal@elgremi.com

972 393 156

ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE

Servei d’assessoria ofert per 

Assessors del Gremi: 

Horari:

Correu electrònic: 

Telèfon: 

Boada Corredoria d’Assegurances

Francesc Garrido

de dilluns  a divendres  de 4 a 7 de la tarda 

dimarts  i dijous d’11 a 2 del migdia

assegurances@elgremi.com

972 393 113
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El Gremi,

garantia de qualitat

(

ditoriale

Una vegada més us saludem amb la intenció de fer una breu 

pinzellada i valoració de l’any que estem a punt de finalitzar. Aquest  

2006 ha estat un any de consolidació. Després de la inauguració de 

les noves instal·lacions, les aules i els tallers de formació les activitats 

que si desenvolupen són cada vegada més nombroses i els nivells 

d’assistència i utilització són molt alts.

Cal fer incidència, però, en la recent obtenció del certificat ISO 

9001:2000, una fita històrica pel Gremi ja que representa una garantia 

de qualita. Aquesta certificació ha permés sistematitzar els processos 

administratius i organitzatius. El document certifica el bon funciona-

ment del sistema de gestió de la qualitat de l’organització aplicat a les 

activitats de desenvolupament de formació continuada i ocupacional i 

a les activitats d’assessorament i defensa dels agremiats. El personal 

ha hagut de treballar intensament per assolir aquest reconeixement, 

des d’aquí volem agrair el seu esforç.

També fer una breu menció referent a la festivitat de Sant Eloi. 

Enguany es va celebrar el passat 2 de desembre i hi van participar 

més de 400 persones. Per primera vegada els instal·ladors i els seus 

acompanyants tenien la possibilitat de quedar-se a dormir al mateix 

complex hoteler on es va fer el sopar de germanor. Una altra de les 

novetats va ser la representació de Teatre de Guerrilla que va fer una  

posada en escena sobre la feina de l’instal·lador. 

Finalment, destacar que continuem vetllant pel nostre col·lectiu, en 

aquesta publicació trobarem informació de les normatives que s’ha 

aprovat recentment i que afecten de manera directa la nostra profes-

sió. En aquest sentit, cal destacar especialment el nou Reglament 

Tècnic de Distribució de Combustibles Gasos i les seves Instruccions 

Tècniques Complementàries.  Una normativa que farà donar un tomb 

important a la professió i a sobretot al sector de gas. En aquest 

número hi dediquem un extens reportatge a explicar els canvis que 

provocarà. La voluntat de la revista l’Instal·lador és sempre respondre 

a les necessitats dels agremiats. 
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El Gremi d'Instal·ladors de Girona va celebrar la diada del seu patró Sant Eloi, el 

passat dissabte 2 de desembre amb l'assistència de més de 400 agremiats de totes 

les comarques gironines.

Més de 400 assistents
a la Festa de Sant Eloi

Des del Gremi d'Instal·ladors es valora de manera molt 

positiva el funcionament de la diada, ja que l'objectiu 

principal de la Junta era aconseguir fer de la celebració 

de Sant Eloi la festa del col·lectiu i incentivar, any rere 

any, la participació dels agremiats.

Així doncs, s'ha donat un gir a aquesta festa potenciant 

la participació. Des de la Junta , es va decidir allargar la 

festivitat i es va oferir als assistents una nit al hotel 

Olympic Park de Lloret de Mar, de quatre estrelles. 

Aquest equipament està integrat a l'Olympic Resort, un 

gran complex hoteler i turístic únic a la zona, de 30.000 

m2 d'extensió, amb àmplies zones enjardinades, situat a 

la zona residencial de Lloret de Mar.

El sopar es va realitzar al mateix complex hoteler, a les 9 

del vespre. Durant el mateix es va lliurar un obsequi a tots 

els assistents i posteriorment el president del Gremi, Pere 

Rodríguez va fer un discurs on va recalcar que el 2006 

havia "estat temps de consolidació de projectes com les 

noves instal·lacions, la certificació de qualitat ISO, la 

consolidació del pla de formació, l'ampli servei 

d'assessories...". Una altra de les novetats va ser l'actuació 

especial de Teatre de Guerrilla, que va oferir un divertit 

espectacle on l'eix principal era el Gremi d'Instal·ladors, els 

seus associats i, sobretot, la feina de l'instal·lador. Després 

es va fer un sorteig de premis especials oferts pels 

col·laboradors i finalment, un grup musical va amenitzar la 

celebració amb un ball de fi de festa.

(
emat
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Les empreses col.laboradores que van fer aportacions 

d'obsequis i, per tant, van fer possible la realització del 

sorteig i que cada participant tinguès un regal es 

detallen a continuació:

BAXI ROCA

BJC

CILIT, S.A.

COTURSA HOTELS

DISTRIBUCIONS CONAIF

DUCASA

ESPA, BOMBES ELÈCTRIQUES

GRUP COSMOS

GERSAL

HIDROGIRONA, S.A.

ICICT

IGLÉSIES ASSOCIATS

JUNKERS - GRUPO BOSCH

MAFONSA, S.L.

PECOMARK, S.A.

PRIMAGAS, S.A.

PROGRAMACIÓ INTEGRAL

SCHNEIDER

PROTEC GIRONA

R.A.R.S.A.

SANI-ELEC CABALLÉ, S.A.

SOLER I PALAU

TAINCO GIRONA, S.A.

TEMPER, S.A.U.

VAILLANT

VILATEL

empreses col·laboradores:



Des de la Junta volem mostrar el nostre agraïment als 

patrocinadors de la diada: la nit d'hotel, l'esmorzar, les 

actuacions i altres aspectes de l’organització van ser 

possibles gràcies a la seva aportació: Fecsa-Endesa, 

Industrial Ginés, AG Adroher, Saunier Duval, Comercial 

Elèctrica Grup, Boada Agents d’Assegurances, Masiá, 

Simon, Gas Natural, Caixa de Girona, Còmput consellers 

de gestió, i Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter.
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El Gremi d’Instal·ladors de Girona ha obtingut la certificació ISO 

9001:2000, que certifica el bon funcionament del sistema de gestió de la 

qualitat de l’organització aplicat a les activitats de desenvolupament de 

formació continuada i ocupacional i a les activitats d’assessorament i 

defensa dels agremiats, desenvolupades al Gremi.

Aquesta obtenció és una fita històrica per a aquesta 

organització professional que ha permès sistematitzar 

els processos tant en el Centre de Formació com al 

departament administratiu. També representa una 

garantia de qualitat que ha d’afectar de manera 

positiva el Gremi, ja que és una prova més que 

desenvolupa les tasques de manera positiva. 

Cal recordar que la ISO 9001:2000 és un conjunt de 

normes de qualitat establertes per l’Organització 

Internacional per a l’Estandarització (ISO) que es 

poden aplicar a qualsevol tipus d’organització. En el 

cas del Gremi d’Instal·ladors, s’apliquen a una 

empresa de serveis.

La seva implantació representa, en qualsevol cas, un 

treball dur però al mateix temps representa uns 

avantatges considerables per a la pròpia empresa. 

Els principals beneficis són:

- Reducció de les incidències en la prestació del 

servei.

- L’augment de la productivitat.

- L’augment del compromís amb els requisits dels 

agremiats.

- La millora contínua, ja que el mateix sistema i 

certificació estableix models de revisió i renovació 

dels processos.

Per tal de verificar que es compleixen els requisits de 

la norma i obtenir el certificat de qualitat, existeixen 

unes entitats de certificació que donen els seus 

propis certificats i permeten el manteniment del 

segell. En el cas del Gremi d’Instal·ladors aquesta 

entitat ha estat ECA CERT, Certificació SAU. Totes 

aquestes entitats estan vigilades per organismes 

nacionals que els donen la seva acreditació.

Per a la implantació és molt convenient que 

l’organització compti amb el suport una empresa de 

consultoria, que tingui bones referències, i el 

compromís ferm de la direcció que vol implantar el 

sistema, ja que és necessari dedicar temps del 

personal de l’empresa per implantar el sistema de 

qualitat. En el cas del Gremi d’Instal·ladors l’empresa 

consultora va ser l’Institut de Qualitat de Girona, que 

també ofereix els seus serveis als instal·ladors 

agremiats, ja que és especialista en l’obtenció de 

certificats de qualitat en empreses del sector de la 

instal·lació.

El personal del Gremi ha hagut de treballar 

intensament per assolir la certificació però està 

satisfet del resultat obtingut, ja que el procés de 

preparació per a l’obtenció del certificat ha permès 

sistematitzar tasques i estandarditzar processos, fet 

que ha provocat que la planificació dels serveis que 

ofereix el centre s’estructurés per millorar la seva 

efectivitat.

(
emat

Certificació de qualitat
per al Gremi d’Instal·ladors





L’Institut de la Qualitat ha estat l’entitat que 

ha implantat un sistema de gestió de 

qualitat segons la norma ISO-9001 (SGQ) al 

Gremi d’Instal·ladors i, en concret, Joan 

Gusiñer ha estat el professional que ha 

marcat les pautes per aconseguir aquest 

certificat de qualitat. L’empresa per a la 

qual treballa està especialitzada en la 

implantació de Sistemes de Gestió de 

Qualitat, medi ambient i prevenció de 

riscos laborals basats en les normes ISO.

Tot seguit contesta algunes preguntes que 

ens permetran comprendre amb més 

facilitat què representa l’obtenció d’aquest 

certificat.

Aquests sistemes de qualitat proporcionen una guia 

clara per conèixer quin servei s’ha d’oferir, com s’ha 

de gestionar, quan i com s’ha de portar a terme... 

També proporciona unes directrius clares pel que fa 

al desenvolupament de projectes, etapes i 

procediments que cal seguir. La finalitat última 

d’aquestes normes és aconseguir un funcionament 

òptim de l’empresa, en aquest cas Gremi, destinat a 

assegurar i gestionar la qualitat desitjada en el 

servei ofert. 

Quins avantatges aporta al Gremi tenir la ISO?

Els principals avantatges que el Gremi 

d’Instal·ladors  obté en disposar d’un SGQ són:

- Millorar i agilitzar els procediments en les àrees.

- Assegurar que els serveis que ofereix satisfan els 

clients, ja que permeten dissenyar sistemes efectius 

de recollides de dades i estructurar els serveis en 

funció d’aquestes dades.

- Unificar criteris interns: definir correctament les 

responsabilitats del personal, fixar quan es deleguen 

responsabilitats...

-  Reduir costos d’operació i enforcar l’atenció de tot 

el personal en la qualitat: l’organització. Tot i que 

requereix temps en un inici, permet eliminar costos 

innecessaris, com la duplicitat de processos, i així 

abaratir les despeses generals de la institució.

- Reduir les activitats improductives, com ja 

s’apuntava en el punt anterior.

- Documentar el saber fer de l’empresa: sovint, 

escriure les maneres de treballar i la filosofia de 

l’empresa o institució permet trobar recursos per 

millorar el funcionament dels serveis que s’ofereixen. 

- Detectar i corregir errors en els processos o 

funcionaments interns.
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Entrevista a Joan Gusiñer,

consultor de l’Institut de Qualitat de Girona

(
emat



- Posicionar preferentment el Gremi envers altres 

institucions i també davant l’administració.

Quines són les activitats del gremi a les quals 

s’ha aplicat la garantia de qualitat?

El sistema de gestió de qualitat ISO-9001 s’ha 

aplicat als dos departaments principals del Gremi: al 

Centre de Formació i també a l’àrea de gestió. 

Pel que fa al Centre de Formació, és on s’ha 

treballat més a fons per poder implantar la 

normativa de qualitat: s’han sistematitzat els 

processos de matrícula, la manera de publicitar els 

cursos, el material necessari per als professors, les 

avaluacions dels propis alumnes, el sistema de 

selecció d’aules adequades...

Respecte a l’àrea de gestió els processos, 

l’aplicació de les normes de qualitat es fa més 

flexible ja que s’ha intentat sistematitzar els passos 

per als diferents tràmits que s’hi desenvolupen 

(legalització de carnets, certificats d’obra...) però 

com que estan subjectes a la legislació i a 

l’administració cal modificar-los segons les 

actualitzacions de les diferents normatives que 

s’aproven. En aquest àmbit també s’han 

sistematitzat els processos de compra. 

Quins són els principals aspectes que s’han 

corregit?

Bàsicament s’han corregit maneres de funcionar, 

s’han eliminat tots els processos manuals a 

formació i s’ha creat un programa informàtic que 

permet agilitzar molts dels passos que fins ara es 

realitzaven. També s’han establert uns formularis per 

tal que els professors que realitzen cursos al Centre 

de Formació especifiquin les seves necessitats, el 

material que utilitzaran, el temari que 

desenvoluparan, l’espai que necessiten... Amb 

aquest sistema es poden programar els cursos amb 

més antelació: es preveuen les necessitats, i el dia 

del curs es garanteix que no falti cap element per al 

seu bon funcionament. 

Quins són els passos, els requisits, les 

clàusules o els criteris mínims per obtenir la 

certificació de qualitat?

En qualsevol lloc, i també en el cas del Gremi, el 

que primer cal fer és recollir la documentació per tal 

de veure com es realitzen els processos fins al 

moment actual. Hem tingut diverses reunions per 

poder disposar de tota la informació necessària per 

tal de conèixer el funcionament intern del Gremi.

A través d’un estudi es documenten uns 

procediments concrets que, en implantar-los, 

permeten millorar l’eficàcia i adaptar-se a les 

necessitats. Una vegada implantats es realitza una 

auditoria interna on es detecta què funciona i què 

no. Les coses que no funcionen s’arreglen. Després 

hi ha una auditoria definitiva de l’entitat de 

certificació que emetrà un informe favorable a partir 

del qual s’atorgarà el certificat de qualitat segons la 

norma ISO-9001.
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En altres paraules: a partir de diferents reclamacions 

dels clients, l’anàlisi del seu grau de satisfacció, els 

fulls de no conformitat internes, els processos 

actuals... es fa, conjuntament amb els membres de

l’empresa o institució, una reunió de revisió del 

sistema que permet adequar els processos de 

compres, formació i tràmits: es planifiquen 

modificacions dels processos, s’implanten i es 

verifica que es portin a terme. Una vegada 

implantats es segueixen controlant successivament 

per obtenir una millora contínua. 

Al llarg dels anys, com es manté la certificació 

de qualitat?

L’Entitat Nacional de Certificació, ENAC, acredita a les 

entitats de certificació. A més, aquesta entitat, a partir 

de diferents informes de les entitats de certificació i 

d’un comitè d’experts, revisa i actualitza cada quatre o 

cinc anys els requisits de la norma ISO-9001.

Pel que fa al Gremi, durant els primers dos anys 

s’ha de sotmetre anualment a una auditoria de 

seguiment, que no analitza tots els requisits de la 

norma. Serà el tercer any després d’obtenir el 

certificat de l’SGQ que el Gremi s’haurà de tornar a 

sotmetre a una auditoria de tots els requisits de la 

norma per poder actualitzar el seu certificat.

L’entitat encarregada de portar a terme aquestes 

auditories al Gremi és ECA-Cert.

Des de quan s’aplica la norma a centres 

públics o entitats de formació?

La norma, des de fa aproximadament tres anys, és 

un requisit indispensable per a qualsevol centre de 

formació. Tot i així, cada vegada són més les 

empreses interessades a obtenir-lo per tal 

d’augmentar la seva competitivitat. En el cas del 

Gremi, era necessari aplicar el sistema de gestió de 

la qualitat al Centre de Formació però es va creure 

convenient ampliar-lo també a l’àrea de gestió.

Quins són les principals dificultats que s’ha 

trobat el Gremi a l’hora d’aplicar aquesta norma?

Les dificultats amb què topen les empreses. El fet de 

sistematitzar tots els processos, ordenar-los i 

estandaritzar-los comporta una feina inicial addicional 

que no sempre és possible realitzar de manera 

ràpida i efectiva, sobretot si el volum de feina de 

l’entitat ja és elevada. Tot i així, quan l’obtenció de la 

certificació es marca com una prioritat, després tot el 

procés és relativament senzill. Un altre dels obstacles 

ha estat el canvi de rutines de feina. Funcionar durant 

anys d’una manera concreta provoca que, quan es 

canvia el mètode, hi ha un període d’adaptació 

costós que ocupa més temps al treballador. 

Tot i així, cal afirmar que una vegada superat aquest 

període de més feina el resultat és positiu, ja que 

augmenta la competitivitat i els serveis s’adapten 

més a les necessitats dels clients.
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Arriba final d’any, moment de les valoracions. Al llarg de tot el 2006, el Centre de Formació del Gremi 

d’Instal·ladors de Girona ha ofert a tots els agremiats un complet programa formatiu amb la intenció de 

donar resposta a les necessitats dels instal·ladors. En aquest sentit, cal destacar els cursos de reciclatge, 

els oficials i els subvencionats, però cal posar especial incidència en els cursos per a l’obtenció del carnet 

d’instal·lador, ja que el Gremi ara està autoritzat per impartir aquets programes teòrico-pràctics. La valora-

ció és optimista ja que els agremiats han respost de manera molt positiva a aquesta iniciativa, que els 

permet cursar aquestes especialitats en un centre de referència de les comarques gironines. També cal 

destacar que, al llarg del curs, des del Centre de Formació s’ha intentat adaptar els continguts dels cursos 

i jornades tècniques proposades a les noves normatives que transformen el sector. Per això, s’ha fet 

especial incidència en les jornades dedicades als instal·ladors de productes petrolífers, a les de protecció 

de dades de caràcter personal o les ponències explicatives del nou Codi Tècnic de l’Edificació. 

Canviant de tema, també volem mostrar la nostra satisfacció per l’obtenció de la ISO:9001. L’obtenció 

d’aquesta certificació és una garantia de qualitat que acredita la bona feina que es fa des del Centre de 

Formació. També ens ha permès sistematitzar processos i informatitzar totes les bases de dades. 

L’obtenció del certificat ha estat la culminació d’una etapa de regularització, classificació de dades i millora 

de la gestió de les dades de caràcter personal i la seva protecció. 

Començarem l’any 2007 amb empenta i il·lusió, amb un programa formatiu sòlid que s’adapta als canvis 

del sector. Pensem que l’objectiu prioritari del Centre de Formació ha de ser facilitar la formació de nous 

instal·ladors i el reciclatge dels professionals en actiu.
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formació

Un nou any de projectes formatius al servei de l’Instal·lador

Voleu ser professors del Gremi?
Aconseguir bons professors i donar una docència rigorosa i amena és la base del 

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

instal·ladors amb aptituds per a la docència que vulguin incorporar-se a la nostra 

iniciativa educativa. 

Més informació: 972 412 615
coordinadora@elgremi.cat



Energia Solar Tèrmica

Les classes teòriques de la part d’energia solar tèrmica es 

centren sobretot en els components de les instal·lacions 

tèrmiques. Les pràctiques consisteixen en el muntatge de 

quatre circuits d’aprofitament tèrmic de l’energia solar per 

grups, l’observació de dades de funcionament, regulació de 

les instal·lacions i resolució de problemes. D’altra banda, 

també està programada una sortida on els alumnes poden 

veure com funciona una instal·lació solar, amb la visita que 

van fer al pavelló de Cassà de la Selva.

Energia Solar Fotovoltaica

El programa formatiu se centra en l’estudi dels components 

d’una instal·lació fotovoltaica, els sistemes fotovoltaics aïllats 

i els sistemes fotovoltaics connectats a xarxa. Les pràctiques 

al taller consisteixen a estudiar la caracterització de materials, 

posant en marxa instal·lacions i protocols de seguiment i 

manteniment. Els alumnes faran una visita tècnica a la planta 

fotovoltaica a la potabilitzadora de Montfullà, aigües de 

Girona, Salt i Sarrià.

Hi ha 30 inscrits al curs, que demostren un gran interès per la 

matèria. Al final del curs es lliurarà un diploma acreditatiu 

expedit per l’Institut Català de l’Energia de la Generalitat de 

Catalunya (ICAEN).

El 13 de novembre va començar una altra edició del curs d’energia solar tèrmica i fotovoltaica. Les 

classes finalitzaran el 9 de febrer de 2007. La proposta compta amb una part teòrica i una altra de 

pràctica que, per primera vegada, es realitza al Taller d’Energies Alternatives Ducasa del mateix Centre 

de Formació del Gremi. Les classes s’imparteixen els dilluns i dimecres de 7 de la tarda fins a 2/4 de 10 

del vespre, i les pràctiques els dissabtes a les 10 del matí, amb una durada total de 55 hores lectives. 

El programa docent conté una part sobre energia tèrmica i una altra sobre energia fotovoltaica. 
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Cursos oficials

Curs d’energia solar tèrmica i fotovoltaica 

Cursos
oficials



L’objectiu del curs era prevenir l’aparició o reducció de nous 

casos de legionel·losi i proporcionar als alumnes els coneix-

ements teòrics i pràctics per aplicar en les instal·lacions els 

criteris assenyalats en el Reial Decret 865/2003, que 

estableix les condicions higièniques i sanitàries per a la 

prevenció i el control de la legionel·losi, el Decret 352/2004, 

el RD 1751/1998, RITE i altres derivats d’ells.

Els professors del curs eren professionals àmpliament 

preparats dins el seu camp de coneixement per assolir el 

propòsit descrit. Els docents del curs han estat Neus Camps 

Cura, llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista en 

Medicina Preventiva i Salut Pública i Cap de la Secció 

d’Epidemiologia dels Serveis Territorials de Salut de Girona; 

Marta Negra, llicenciada en Farmàcia i Cap de la Secció de 

Sanitat Ambiental dels Serveis Territorials de Salut de Girona; 

Carles Pastor, enginyer industrial; i Assumpció Orri Plaja, 

llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista en Medicina 

del Treball, i metgessa de la Secció de Medicina del CSCST 

de Girona (departament de Treball de la Generalitat de 

Catalunya).

El curs va finalitzar el 23 d’octubre i va tenir una assistència 

de 19 alumnes. 

El Gremi va organitzar, durant el mes d’octubre, la segona edició d’un curs oficial de prevenció de la 

legionel·losi homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut, del departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya. Tot i que la darrera edició del curs es va realitzar a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, 

aquest octubre s’ha realitzat al mateix Centre de Formació del gremi d’Instal·ladors de Girona. 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 la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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Cursos
oficials

f
Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi





Calefacció i Aigua Calenta Sanitària 

A finals d’aquest any, es van iniciar dos cursos per a la 

obtenció del carnet d’Instal·lador/a- mantenidor/a de 

calefacció i aigua calenta sanitària (IMCA). Un està 

adreçat a posseïdors del carnet de climatització i és de 

285 hores lectives; l’altre és  per a persones sense 

titulació i és de 385 hores. Els cursos es van iniciar el 13 

de novembre i el 26 de setembre respectivament i tots 

dos finalitzaran el 13 de març. 

L’examen de Treball i Indústria per tal d’assolir el carnet es 

realitzarà, en principi, el 14 de març de 2007. 

Aigua

El curs per a l’obtenció del Carnet d’Instal·lador/a d’aigua (IA) 

va començar el dia 7 de novembre i finalitzarà l’11 de gener 

amb 60 hores lectives. Totes les classes s’imparteixen al 

Centre de Formació del Gremi.

L’examen de Treball i Indústria per tal d’assolir el Carnet 

d’Instal·lador d’aigua es realitzarà, en principi, el proper 12 de 

gener de 2007. 

Gas

Al Centre de Formació s’està impartint un curs per a l’obtenció 

del Carnet d’Instal·lador/a de Gas categoria B, d’acord amb el 

nou reglament. El curs té una durada de 220 hores lectives. 

Les classes van començar el 2 d’octubre i finalitzaran el 7 de 

març. S’imparteixen cada dilluns, dimecres i divendres de 7  a 

10 del vespre, i els dissabtes de 7 a 2 del migdia.

Com tots els cursos de carnet, al final, es realitzarà un 

examen, per tal que els alumnes puguin assolir el carnet. La 

prova es farà, en principi, el 9 de març de 2007.
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Cursos
de carnet

f
Cursos de Carnet d’Instal·lador/a

Cursos de carnet





L’objectiu del curs és formar teòricament i tècnica 

l’instal·lador per tal que pugui entendre i interpretar 

correctament la documentació, esquemes i precaucions 

necessàries per a la instal·lació d’un aparell d’aire 

condicionat de gamma domèstica, sigui quina sigui la 

seva potència i variant en el muntatge. El curs pretén, 

també, instruir sobre les avaries més corrents, la seva 

detecció i la manera més correcta d’arranjar-les, i donar 

respostes a les preguntes més freqüents dels 

instal·ladors novells, però també a les dels més avesats 

que per manca de temps no poden estar al dia en les 

darreres novetats.

S’han realitzat 3 edicions del curs des de setembre fins a 

final d’any amb èxit de participació, 46 alumnes. Per això, 

des del Centre de Formació del Gremi d’Instal·ladors de 

Girona ja se n’està preparant una nova edició.

La proposta està adreçada a tots aquells instal·ladors que 

inclouen dins el seu tipus d’activitat la instal·lació d’equips 

d’aire condicionat, i que a més consideren necessari 

aprofundir més en el coneixement dels components de la 

màquina, el seu funcionament, les seves avaries i els seus 

comportaments i rendiments segons la utilització dels 

diferents gasos que existeixen actualment al mercat. 

Durant els mesos de setembre i octubre, des del Centre 

de Formació es van oferir cursos de reciclatge per obtenir 

el títol de tècnic correctiu o preventiu.

Al curs de tècnic correctiu s’hi podia accedir si es 

demostrava documentalment haver realitzar i aprovat el 

curs de tècnic reparador d’aparells. Si no, calia tenir una 

experiència mínima de tres mesos en el sector del gas, 

una experiència mínima d’un mes en l’empresa actual, 

la realització de com a mínim 20 pràctiques tutelades i la 

realització d’una formació prèvia per part de l’empresa 

en els procediments normatius d’aplicació. El programa 

teòric es basava en els següents punts: introducció, 

procediments d’actuació d’emergències, venda 

d’energia, coneixements bàsics d’instal·lacions de 

calefacció, coneixements bàsics d’instal·lacions de gas 

i coneixements específics per a la reparació d’aparells 

de cocció. La part pràctica va consistir en reparacions 

en instal·lacions de calefacció i gas i regulació d’aparells 

de cocció.
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Cursos
de reciclatge

Curs d’instal·lador i reparador
d’equips d’aire condicionat domèstic

Cursos de reciclatge

Cursos de tècnic correctiu i preventiu
en els contractes de manteniment de gas



Recentment s’han publicat dues normatives que afecta-

ran de manera rellevant les edificacions i les seves 

instal·lacions, especialment en l’àmbit de l’estalvi energè-

tic. Per una banda, l’Estat ha publicat el Codi Tècnic de 

l’Edificació i per l’altra, la Generalitat el Decret 21/2006.

Malgrat que moltes d’aquestes exigències corresponen a 

professionals de l’arquitectura i de l’enginyeria, és interes-

sant que els instal·ladors agremiats es familiaritzin amb 

aquests nous requisits als efectes de disseny i pressu-

post. Per això, s’han fet diverses jornades informatives al 

Gremi sobre aquesta normativa. Tot i que el CTE té una 

extensió de més de 1.000 pàgines, amb aquesta jornada 

s’intentava donar-ne una visió general i incidir en l’estalvi 

energètic, així com en el Decret autonòmic de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

Unes 49 persones van assistir a les diferents edicions del 

curs que es va realitzar a l’Aula Vaillant del Centre de 

Formació del Gremi d’Instal·ladors de Girona.

Cursos
de reciclatge

Curs sobre les exigències d’estalvi
d’energia del Codi Tècnic de l’Edificació

i el Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis
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Pel que fa al curs de tècnic preventiu, calia que l’alumne 

tingués els mateixos requisits que en l’anterior curs però 

amb un mínim de 32 pràctiques tutelades. El programa va 

ser el següent: introducció, estructura operativa dels 

contractes de manteniment, conceptes relatius al gas, 

accions preventives i detecció de defectes. 

En tots dos programes es va incloure un tema d’atenció 

al client i riscos laborals. Aquests cursos van adreçats a 

operaris que treballen a centres col·laboradors de Gas 

Natural.

L’entitat d’acreditació de Conaif va realitzar els exàmens 

d’aquest curs per tal que els alumnes poguessin obtenir el 

títol. La bona acollida demostrada pels instal·ladors fa que 

el Centre de Formació del Gremi es plantegi l’organització 

d’altres iniciatives formatives d’aquestes característiques. 

curs de tècnic preventiu

curs de tècnic correctiu



Davant de les noves exigències d’eficiència energètica 

en el mercat de la construcció, el Gremi d’Instal·ladors 

va organitzar unes jornades tècniques per capacitar els 

instal·ladors per identificar, dissenyar i instal·lar un 

sistema solar per a ACS i terra radiant, aigua per a 

habitatges unifamiliars i iniciar-se a grans instal·lacions. 

La xerrada va anar a càrrec d’Oriol Vila i Costa, 

responsable de Desenvolupament de Negoci Ducasa, 

Mora, Cabero y Cía., SA. Així doncs, la jornada tècnica 

estava adreçada als professionals del sector que es 

volien iniciar en l’energia solar tèrmica amb totes les 

garanties d’èxit. Es va desenvolupar el 4 d’octubre 

durant quatre hores i mitja a l’aula del consell comarcal 

de Puigcerdà.
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Jornades

Sistemes solars tèrmics
per a habitatges unifamiliars

Jornades

f

Cilit SA (empresa dedicada al tractament de l’aigua), amb 

l’excel·lent col·laboració del Gremi d’Instal·ladors de 

Girona, va realitzar un curset durant el qual es van exposar 

als instal·ladors assistents diferents solucions tècniques a 

set problemes quotidians originats per l’aigua. La jornada 

va tenir lloc els dies 19 i 21 de setembre.

Els assistents van comprovar i conèixer les solucions i 

alternatives que Cilit SA pot oferir a l’instal·lador davant la 

presència de partícules, de la calç, de la corrosió, de la 

qualitat microbiològica i del gust de l’aigua, sense oblidar 

els circuits tancats i la desincrustació de les canonades, 

tenint sempre en compte les lleis i normatives vigents.

Es van donar a conèixer diferents tipus de filtres, en funció 

de l’origen de l’aigua, sistemes de dosificació per evitar 

processos de corrosió i incrustació i tractaments per 

circuits tancats. En els processos d’incrustació també es 

va fer menció als equips físics, com és el cas del sistema 

homologat AQA Total, únic al mercat nacional per les 

seves característiques, i també es va fer incidència en els 

descalcificadors. A l’apartat d’aigua de consum es van 

exposar les diferents opcions en equips d’osmosi inversa 

i d’altres sistemes com la nanofiltració, la ultrafiltració i la 

microfiltració, juntament amb sistemes de desinfecció UV.

L´aigua, element comú de tantes instal·lacions, és moltes 

vegades ignorada. Això ens obliga a considerar-la un 

element de la pròpia instal·lació, i que els professionals la 

tractin de manera adient en funció de cada necessitat.

Els RD 140/2003, RD 865/2003 i la UNE -112076 IN són 

un exemple i punt de partida per entendre que el 

tractament de l’aigua s’ha de realitzar des de la professio-

nalitat sota criteris tècnics i sanitaris.

Els set problemes de l’aigua 

Jaume Mulero
Cap de Vendes de Cilit





Durant els últims quatre mesos de l’any, el Gremi ha ofert als 

seus associats una sèrie de xerrades informatives sobre la 

Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 

Aquestes xerrades han estat efectuades per la consultora 

Helios Consulting Group SL, en col·laboració amb Auditoria 

i Control Auditors SL, que són assessors del Gremi.

S’han fet xerrades a Girona, Figueres, Olot i Puigcerdà, 

amb una gran participació per part dels agremiats que, en 

tot moment, han mostrat el seu interès per aquesta llei.

En aquestes sessions s’ha explicat, de forma clara i 

resumida, quines són les obligacions de l’empresari 

envers la llei i quines són les mesures que ha de adoptar 

per tal de complir amb el reglament associat. Amb això 

s’intenta donar un caire pràctic a la trobada, de forma 

que en sortir-ne es tingui una idea clara de què cal fer per 

complir aquesta legislació.

També s’ofereix en aquestes xerrades la possibilitat 

d’accedir a un servei d’assessorament per tal de poder 

implantar aquesta llei de la forma més ràpida i econòmica 

possible per a l’agremiat. Això es pot aconseguir confec-

cionant petits grups d’agremiats (de 5 a 10 persones) i 

fent part de la feina d’implantació de forma conjunta.

Eduard Teixidor

Consultoria de protecció de dades del Gremi d’Instal·ladors de Girona

Consultora Helios Consulting Group SL
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Jornades

Xerrades LOPD del Gremi

f

El 21 de setembre es va realitzar una jornada per a 

instal·ladors de productes petrolífers al Centre de Forma-

ció del Gremi. Aquestes ponències van ser especialment 

importants perquè anteriorment (abans del 27 de juliol de 

2005) no hi havia carnets específics sinó que amb un 

carnet IMCA (calefacció) es podia disposar d’una 

empresa instal·ladora de productes petrolífers per a ús 

propi (REIP-IP03). Amb el nou Reial Decret tots aquests 

requisits han canviat, i s’han establert tres classes de 

carnet (instal·lador IP-1, instal·lador IP-2 i reparador RP). 

Davant d’aquesta nova normativa es va abordar el tema 

de la convalidació de carnets i dels registres de les 

empreses actuals i les possibilitats d’accedir al nou 

carnet i al nou registre. 

Així doncs, a la jornada es van explicar els requisits i els 

diferents programes que s’han de cursar per poder 

obtenir aquests carnets. També es van explicar els 

passos que una empresa ha de seguir per rebre 

l’autorització d’empresa instal·ladora o reparadora de 

productes petrolífers (instal·ladores REIP-1, REIP-2 i 

REREP). Finalment, es va parlar de les obligacions i 

responsabilitats que han de complir aquestes empreses.

La jornada era gratuïta i va estar impartida pel cap de la 

secció de Seguretat del departament de treball i Indústria 

a Girona, Sr. Josep Sallent i Plans, i el tècnic de la secció 

de seguretat del departament de Treball i Indústria de 

Girona, el Sr. Llorenç Vegas i del Pino. 

Jornades per a instal·ladors de productes petrolífers





El Gremi, a través de l’empresa de disseny i 

comunicació d’Iglesies Associats, posa a disposició 

dels agremiats la construcció de pàgines web a preus 

molt assequibles.

El que s’ofereix a tots els membres del Gremi 

d’Instal·ladors és el disseny i el suport de redacció

de pàgines web. També es 

pot gestionar el subdomini, 

ja que totes les pàgines 

podran formar part de 

www.elgremi.cat. De tota manera, si l’interessat 

prefereix tenir una pàgina web independent, amb domini 

propi, des d’Iglesies Associats també es gestionarà.
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La vostra empresa encara

no disposa de pàgina web?

Us proposem dues modalitats de pàgina:

1.-

Aquests preus inclouen el suport en la redacció dels textos, però les fotografies hauran de ser  

subministrades per l’empresa. 

Set pantalles, amb un disseny propi pensat expressament per a l’empresa agremiada, i 

que, per tant, serà exclusiu i personalitzat.

El preu d’aquesta opció és de 900€ més IVA. 

2.- Una web amb disseny i estil unificat per a tots els agremiats i que, per tant, no serà 

personalitzat, però sí que donarà una imatge de col·lectiu, també buscada per alguna de les 

societats interessades a acollir-se a aquesta opció.

El preu és de 550€ més IVA.

Com està plantejat i què inclou aquest disseny?

Aquesta proposta també està composta de 7 pantalles:

- Pantalla principal: amb text i quatre fotografies.

- Qui som: apartat on es descriu l’empresa i els objectius. També es proposa amb text i dues

  fotografies.

- Especialitzacions: s’hi expliquen en detall les especialitzacions de l’empresa. També està

  previst il·lustrar-ho amb dues fotografies.

- Situació geogràfica: inclou un mapa per donar a conèixer la situació de l’empresa.

- Dues pàgines addicionals segons les necessitats de l’empresa.

Si la vostra empresa encara no té pàgina web aprofiteu aquesta oferta!
És una opció immillorable per augmentar la seva competitivitat a partir

de les noves tecnologies.

El gremi us ofereix la creació de pàgines
web a preus assequibles

(
remig



El Gremi d’Instal·ladors ja ha inaugurat els nous 

apartats de la pàgina web, que inclouen com a 

principal novetat l’ús restringit que en poden fer els 

agremiats, i la possibilitat de que cadascun d’ells 

pugui penjar les seves ofertes i demandes de feina o 

material en una base de dades comuna, que serà de 

consulta lliure.

Cal però, abans d’explicar en profunditat aquestes 

novetats, recordar a tots els instal·ladors com poden 

entrar als apartats restringits de la web:

- S’ha d’especificar el NIF de l’empresa (amb lletra en

  majúscules) i el codi FERCA.

Per saber el codi FERCA cal conectar-se a la pàgina 

web de Ferca, I entrar el vostre NIF (amb lletra 

majúscula) i la clau d’accés. A la pàgina

www.elgremi.cat trobareu tots els procediments que 

heu de seguir per obtenir aquesta clau d’accés.

- Un cop, hagiu introduït el codi Ferca entrareu al

  menú privat.

- Us heu de situar a DADES PRÒPIES. A continuació

  us apareixerà una fitxa amb totes les vostres dades,

  inclòs el CODI FERCA. 

Deixant de banda la forma d’accés, tots els 

instal·ladors que entrin a la pàgina web s’adonaran 

que s’ha creat un índex per tal d’estructurar les 

informacions d’interès dels agremiats per apartats, i 

també un pannell central on es pengen les notícies 

que  han de ser consultades de manera immediata o 

que tenen una temporalitat concreta. 

Pel que fa als nous apartats, cal destacar 

especialment el dedicat a les publicacions.

Apartat publicacions

En aquest nou espai web els agremiats podran trobar 

catàlegs actualitzats de totes les publicacions que es 

poden adquirir mitjançant el Gremi d’Instal·ladors de 

Girona.

Els llibres se separen en dos apartats importants: els 

reglaments i les guies de butxaca. 

Des del gremi es considera imprescindible que 

l’instal·lador actualitzi els seus coneixements, i que el 

reciclatge sigui una de les prioritats dels professionals. 

Els llibres que s’ofereixen poden ser una ajuda per 

aconseguir aquest objectiu, sense oblidar els cursos 

oferts pel propi Centre de Formació. 
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Nous apartats restringits

de la web del Gremi

Com fer-ho per accedir als apartats restringits i
penjar-hi ofertes i demandes de feina o material?

remig





El Gremi d’Instal·ladors de Girona no seria possible 

sense l’ajuda de les més de 30 empreses i proveïdors 

que han col·laborat per fer realitat el projecte. Les 

aportacions són diverses, i han cobert moltes de les 

necessitats del centre, des de la 

vessant econòmica (en el moment de 

construcció del centre), passant per a 

l’aportació de material, fins a assumir 

temes de col·laboració en programes 

o cursos de formació. Totes aquestes 

aportacions econòmiques, socials i 

culturals han servit per crear un centre 

de referència entre els instal·ladors de 

la província, amb unes noves 

dependències que potencien i 

prioritzen la formació i les facilitats de 

reunió dels agremiats, un punt de trobada on els 

instal·ladors poden accedir als recursos necessaris per 

al reciclatge i la professionalització.

Els col·laboradors del Gremi, un ajuda
indispensable per al funcionament del Centre

(

remig



Els dies 26 i 27 d’octubre es va celebrar 

al Palau Municipal de Congressos del 

Camp de les Nacions de Madrid el 27è 

congres i el 6è saló CONAIF. Durant tot el 

cap de setmana s’hi van reunir uns 6.000 

visitants, procedents de tot Espanya.

Tots dos esdeveniments han estat un exemple 

d’implicació de tot el sector, que ha acollit amb 

entusiasme la iniciativa de CONAIF. 

La sala de ponències, amb capacitat per a 350 

persones, va estar plena durant la major part del 

congrés. En total, es van portar a terme dues taules 

rodones i nou ponències. Entre les xerrades més 

destacades hi havia: els reglaments que modifiquen 

el sector de les instal·lacions; les solucions per a 

l’estalvi i l’eficiència energètica, els elements 

essencials de la gestió d’una empresa instal·ladora; el 

nou entorn de distribució a España de Gas Natural i 

les seves perspectives... 

Pel que fa al saló de CONAIF, per la seva banda, va 

reunir en aquesta sisena edició més de 60 expositors, 

repartits en diferents plantes del Palau Municipal de 

Congressos del Camp de les Nacions. Entre ells hi 

havia les principals firmes comercials, companyies 

energètiques, premsa especialitzada i una bona part 

de les associacions i federacions d’associacions 

integrades a CONAIF.

FERCA a la fira

La Federació Catalana d’Associacions Territorials 

d’Empresaris instal·ladors d’electricitat, fontaneria, 

climatització i afins de Catalunya (FERCA) va instal·lar 

un estand al saló. Allí, a més de donar a conèixer les 

seves associacions, de les quals forma part el Gremi 

d’Instal·ladors de Girona, es van exposar productes 

gastronòmics típics de Catalunya (vins de Peralada, 

avellanes de Tarragona...).

Durant el congrés també es va lliurar el premi “Manel 

Laguna”, en reconeixement a les persones que 

destaquen pel seu lliurament i dedicació a les 

empreses instal·ladores. Va ser concedit en aquesta 

edició 2006 a Carlos Cestero, tresorer de CONAIF, 

ponent de la Comissió de Fires i Congressos i 

president de la Junta Directiva Sectorial de Fontaneria 

d’INSTAGI (Associació d’empreses instal·ladores de 

Guipúscoa), a l’acte celebrat el 27 d’octubre durant el 

sopar de gala del congrés.

Com ja s’ha anunciat en diverses ocasions, la 

següent cita del congrés de CONAIF tindrà lloc el 

2007, del 29 d’abril al 6 de maig, a bord del vaixell 

Grand Mistral, en un creuer pel Mediterrani que surt 

de Barcelona i farà un recorregut per les costes de 

França, Itàlia i Tunísia.

26è congrés
i 6è saló de CONAIF
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Quan entra en vigor?

L’entrada en vigor es produeix als sis mesos de la 

seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (4 de 

setembre): per tant, el proper 4 de març. Tot i així, les 

instal·lacions pendents d’execució en aquesta data 

(sempre i quan ja s’hagi presentat la documentació 

pertinent) es poden portar a terme seguint la 

normativa que estava vigent en el moment de 

presentació de la documentació durant els dos 

primers anys. És a dir que, en principi, els 

instal·ladors podran convalidar els seus carnets 

durant els dos propers anys. 

Quins són els seus àmbits d’aplicació?

El nou reglament s’aplicarà a les instal·lacions de 

distribució de combustibles gasosos per canalització 

als centres d’emmagatzematge i distribució 

d’envasos de GLP, a les instal·lacions 

d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos, a les 

plantes satèl·lits de GNL, a les estacions de servei 

per a vehicles de gas, a les instal·lacions d’envasos 

de GLP per a ús propi, a les instal·lacions receptores 

de combustibles gasosos, als aparells de gas, als 

instal·ladors i empreses instal·ladores de gas i, 

finalment, a les instal·lacions de GLP d’ús domèstic 

en caravanes i autocaravanes.

Quines són les característiques 

principals del nou document?

- Per a l’execució i posada en servei de les 

instal·lacions es requereix, en tots els casos sense 

excepció, l’elaboració d’una documentació tècnica: 

projecte o memòria, segons els requeriments de 

l’administració.

- La figura d’instal·lador i empresa instal·ladora no 

varia en excés però es fixa la persona que ha de 

realitzar feines específiques, d’especial sensibilitat.

- S’exigeix el lliurament al titular de la instal·lació d’una 

documentació on es reflecteixin les seves 

característiques fonamentals, el traçat, les 

instruccions i les precaucions d’ús, entre d’altres. 

- S’estableix un quadre d’inspeccions que es 

completa amb revisions a les instal·lacions i amb 

l’obligació dels titulars de tenir-les en bon estat 

mitjançant l’adequat manteniment i els controls 

periòdics.

- L’òrgan directiu competent en matèria de seguretat 

industrial del ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç

Nou reglament tècnic de
distribució i utilització de
combustibles gasosos

Ja s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de 4 de setembre de 2006 el Reial 

Decret 919/2006, que aprova el nou Reglament tècnic de distribució i utilització de 

combustibles gasosos. Aquest nou marc normatiu té com a màxim objectiu establir 

les condicions tècniques i les garanties que han de complir les instal·lacions de 

distribució i utilització de combustibles gasosos i aparells de gas, amb la finalitat de 

preservar la seguretat de les persones i els béns.

El nou reglament unificarà en un sol text legal tota la normativa dispersa que hi havia 

relativa a aquest tema. 

(
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ha d’elaborar una guia que ha de servir d’ajuda als 

diferents agents afectats per a la millor comprensió 

de les prescripcions reglamentàries. 

Quins són els apartats del reglament que 

afecten més als instal·ladors?

1- Respecte a l’execució, manteniment, revisió i 

inspecció periòdica a les instal·lacions 

d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos, 

instal·lacions d’envasos de GLP per al seu propi ús, 

instal·lacions receptores de combustibles gasosos, 

aparells de gas i instal·lacions de GLP d’ús 

domèstic en caravanes i autocaravanes:

Sota la denominació “control periòdic”, el text preveu 

la realització d’una inspecció o revisió. En el primer 

cas, afecta les instal·lacions receptores alimentades 

des de xarxes de distribució i en segon, els envasos i 

dipòsits fixos.

Una de les ITC del nou reglament (ITC-ICG 08) fixa les 

normes tant per a la connexió d’aparells a les 

instal·lacions receptores com per a la posada en 

marxa, manteniment, reparació i adequació d’aparells. 

Però el que més importa respecte a aquest tema en 

el nostre sector és quines persones poden realitzar 

les operacions descrites. 

Posada en marxa Manteniment Reparació
Adequació
d’aparells

per canviar
de familia de gas

El Servei d’Assistència
Tècnica del fabricant

amb sistema de qualitat
certificat.

L’empresa instal·ladora
de gas que poseeix: o

una acreditació del
fabricant o una

certificació expedida
per una Entitat de

Certificació de
Persones.

L’empresa instal·ladora
de gas que poseeix: o

una acreditació del
fabricant o una

certificació expedida
per una Entitat de

Certificació de
Persones.

L’empresa instal·ladora
de gas que poseeix: o

una acreditació del
fabricant o una

certificació expedida
per una Entitat de

Certificació de
Persones.

L’empresa instal·ladora
de gas de CATEGORIA A

que també poseeix: o
una acreditació del

fabricant o una
certificació

expedida per una
Entitat de Certificació

de Persones.

El Servei d’Assistència
Tècnica del fabricant

amb sistema de qualitat
certificat.

El Servei d’Assistència
Tècnica del fabricant

amb sistema de qualitat
certificat.

El Servei d’Assistència
Tècnica del fabricant

amb sistema de qualitat
certificat.

SAT o empresa instal·ladora
sense més requisits.

Altres Aparells

Aparells de
gas conduït
de més de
24,4 kw de

potència útil
o vitroceràmiques

de gas de foc
cobert

SAT o empresa instal·ladora
sense més requisits.

SAT o empresa instal·ladora
sense més requisits.

SAT o empresa instal·ladora
sense més requisits.
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2- Sobre els instal·ladors i les empreses 

instal·ladores de gas:

Per modificacions que introdueix el nou reglament 

(més concretament la ITC-ICG 09), tant per a 

l’empresa com per a l’instal·lador autoritzat de gas 

aquesta ITC constitueix una de les parts més 

importants del text normatiu. 

Instal·lador autoritzat de gas. En l’àmbit de 

l’instal·lador a partir de l’entrada en vigor del reglament, 

aquest professional ha de tenir present el carnet 

d’instal·lador i el certificat de qualificació individual. La 

novetat més important radica en el fet que a partir d’ara 

desapareix l’actual classificació de carnets 

professionals, i es creen en el seu lloc tres nous tipus 

de carnets amb la següent equivalència: Categoria A 

(antic IG-IV); Categoria B (antic IG-II i IGIII) –en aquest 

cas cal fer una puntualització amb el carnet IGIII: els 

instal·ladors podien fer instal·lacions soterrades però 

ara amb el nou carnet B s’elimina aquesta possibilitat– i 

Categoria C (antic IG-I). Per a l’obtenció d’aquests 

carnets és requisit imprescindible tenir primer el lloc del 

certificat de qualificació individual.

Empresa instal·ladora de gas. Es defineix com la 

persona física o jurídica que per a l’exercici de les 

activitats de muntatge, reparació manteniment i control 

periòdic de les instal·lacions de gas necessita 

autorització administrativa, mitjançant el corresponent 

certificat de l’empresa instal·ladora i inspecció en el 

Registre d’Establiments Industrials. El nou reglament 

fixa els requisits per a l’obtenció del certificat i els 

terminis de validesa i renovació, a part de les 

obligacions com a persona o entitat instal·ladora de 

gas.

Es pot consultar el document a la pàgina web 

www.elgremi.cat, on podreu accedir a tota la normativa 

concreta.

Des d’aquí volem recordar que 
des del Gremi d’Instal·ladors de 
Girona es mantindran informats 
constantment tots els afectats, i 
que se’ls indicarà els passos 
que han de seguir. També es 
realitzaran diferents xerrades i 
conferències per tal que cada 
instal·lador estigui al dia de la 
nova normativa. El Gremi també 
informarà periòdicament i de 
manera individualitzada de les 
activitats organitzades sobre 
aquesta temàtica. 
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Fa poc més d’un any, els gremis d’instal·ladors de 

Catalunya, agrupats dins de FERCA, conjuntament 

amb Schneider Electric es van plantejar un repte: 

aconseguir una generació d’instal·ladors empresarials. 

Persones que, amb criteris d’excel·lència, fessin de la 

seva empresa un negoci sostenible i en creixement. 

Sota aquest objectiu van crear el curs “Ser Empresari” 

que s’ha realitzat a diferents indrets de Catalunya. Es 

tracta d’un programa específic de gestió i administració 

per a petites i mitjanes empreses instal·ladores i per a 

persones que volen aprofundir en la gestió d’una 

societat, ja que el mercat actual cada vegada és més 

global i competitiu. 

L’èxit del programa a les comarques gironines va ser 

important. Més de 100 instal·ladors van cursar aquesta 

iniciativa formativa.

Després d’un any de la primera presentació dels 

cursos, tots els instal·ladors de Catalunya que van 

cursar el programa bàsic “Ser Empresari” van ser 

convidats al 1r Fòrum Ser Empresari, que va tenir lloc el 

dia 17 de novembre a Manresa.

En aquesta jornada de treball hi va participar Jordi 

Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya; el 

president de Ferca i el director general d’Schneider 

Electric.

Es van realitzar diferents conferències i taules rodones, 

entre les quals van destacar Un mundo cada vez más 

eléctrico, a càrrec d’Enrique Valer, director general de 

Schneider Electric; les eines del futur, a càrrec Xavier 

Romea, i El funcionament d’un país, a càrrec de 

l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol.

(
rofessióp
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Ser Empresari 





Els instal·ladors de l’Escala van celebrar la 7a edició del 

sopar de Sant Eloi el passat 25 de novembre. Enguany 

aquest col·lectiu va anar al restaurant el Roser I de la 

mateixa població. Ja fa 7 anys que, tradicionalment i 

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

empreses d’instal·lació de l’Escala es reuneixin en motiu 

del seu patró. Aquesta darrera edició va comptar amb 

una gran participació: més de 70 instal·ladors. Durant el 

sopar es va fer un sorteig amb premis per a tots  on es 

van atorgar diferents regals oferts per les cases 

comercials. Destacar la presència del representant de la 

companyia elèctrica a la zona, Joan Albert Teixidor. 

(
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Quan va néixer l’empresa?

L’any 1989, encara que no amb el nom actual.

Quins van ser els factors que el van 

impulsar a dedicar-se a l’ofici 

d’instal·lador? I quin any va començar?

Qualsevol ofici sempre m’havia despertat molt 

d’interès, i als 14 anys vaig decidir cursar estudis 

d’electricista. Dos anys més tard, l’any 1984, em va 

sortir la possibilitat d’entrar d’aprenent a Casa Feixes, 

cosa que vaig aprofitar. 

Com ha canviat l’empresa en tot aquest 

temps?

Des que vaig començar, l’any 1989, ha estat una 

constant evolució quant a personal, diversitat i qualitat 

dels serveis, i una constant posada al dia en normativa, 

tècnica, evolució energètica, informàtica i gestió 

d’empresa.

Al sector, hi ha hagut molts canvis?

S’ha passat d’un treball i uns requeriments 

administratius relativament senzills a un treball molt 

més complex amb uns requeriments administratius i 

normatius difícils de complir enterament. Per 

embolicar-ho, les companyies subministradores no 

donen cap facilitat, tot el contrari.

Des de quan és del Gremi?

Des del moment que vaig tenir carnet d’instal·lador 

electricista, treballant d’aprenent i seguint el consell del 

Sr. Jaume Salvat, professor de l’institut Narcís Monturiol 

de Figueres.

El Gremi realitza una tasca per a tots els 

associats. Com la valora?

El considero com un puntal per a la pròpia empresa, ja 

que no crec que poguéssim estar al dia en normativa, 

carnets o informacions diverses sense el Gremi. En 

termes generals, penso que fa una feina molt positiva.

Instament S.L.
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Nom de l’empresa: INSTAMENT S.L.

Adreça: C/ RUSIÑOL, 28

Codi postal: 17130

Població: L’ESCALA

Correu electrònic: info@instament.com

Any de fundació: 1989

Activitat: INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT, AIGUA, GAS, 

CALEFACCIÓ, AIRE CONDICIONAT I PUNT DE SERVEI 

FECSA-ENDESA. 

Responsable: XAVIER BALLESTA

(
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Des de l’assessoria fiscal del Gremi es vol informar tots els instal·ladors de les 

principals novetats en aquest àmbit que afecten les empreses dels agremiats. 

Dissolució de societats patrimonials. 

Règim transitori 2007

En el Projecte de llei de reforma de l’IRPF, que 

previsiblement entrarà en vigor el dia 1 de gener de 

2007, es preveu la supressió del règim especial de les 

societats patrimonials.

Durant la tramitació parlamentària del Projecte indicat 

s’ha introduït una disposició transitòria que preveu la 

possibilitat de dissoldre i liquidar les societats 

patrimonials, sense cost fiscal, sempre que concorrin 

dues circumstàncies: que hagin tingut la consideració 

de patrimonials en tots els períodes impositius iniciats 

a partir del primer de gener de l’any 2005, i que la 

mantinguin fins la data de l’extinció i, a més, que 

durant els sis primers mesos a comptar des de l’inici 

del primer període impositiu que comença a partir de 

l’1 de gener de 2007 s’adopti vàlidament l’acord de 

dissolució amb liquidació i es facin, amb posterioritat 

a l’acord, tots els actes o negocis jurídics necessaris, 

segons la normativa mercantil, fins a la cancel·lació 

registral de la societat en liquidació.

Amb la introducció d’aquest règim transitori resulta 

convenient analitzar, durant el darrer trimestre de l’any 

en curs, la possibilitat i/o conveniència de dissoldre 

aquestes societats, en els termes exposats.

Modificacions de la Llei de l’impost 

sobre societats

El 18 de juliol de 2006, es va publicar al BOE la Llei 

25/2006, de 17 de juliol, que té per objecte la 

introducció de diferents mesures tributàries, d’entre 

les quals destaquem les relatives al Text Refós de la 

Llei de l’impost sobre societats:

En primer lloc, es modifica la deducció per evitar la 

doble imposició internacional: dividends i 

participacions en beneficis. En concret, s’estén la 

possibilitat de deducció dels impostos que hagin 

suportat totes les filials a qualsevol nivell, i mantenir 

els percentatges de participació i l’esmentat període 

de permanència establerts.

Malgrat que aquesta norma de modificació va entrar 

en vigor amb caràcter general el dia 18 de juliol de 

2006, la llei preveu que la referida en l’apartat anterior 

entri en vigor amb caràcter retroactiu, en concret per 

als períodes impositius que s’inicien a partir del dia 1 

de gener de 2005.

(
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En segon lloc, s’augmenta del 10 % al 12 % la 

deducció per inversions mediambientals en el supòsit 

d’adquisició de nous vehicles industrials o comercials 

de transport per carretera, només per a la part de la 

inversió que reglamentàriament es determini que 

contribueixi de manera efectiva a la reducció de la 

contaminació atmosfèrica.

En tercer lloc, i amb efectes per al dia 1 de gener, es 

modifiquen les normes relatives al règim fiscal especial 

de fusions, escissions, aportacions d’actius i 

bescanvis d’accions per complir les previsions 

europees relatives al règim fiscal comú aplicable a 

fusions, escissions, aportacions d’actius i bescanvis 

d’accions fets entre societats dels estats membres.

Exigibilitat de l’IVA de pagaments 

anticipats

Amb caràcter general la meritació de l’IVA es 

produeix, i l’impost es fa exigible, en el moment en 

què s’efectua el lliurament de béns o la prestació de 

serveis. No obstant això, en els casos en els quals els 

lliuraments de béns o les prestacions de serveis 

originin pagaments anticipats a compte, anteriors al 

lliurament o a la prestació de serveis, l’exigibilitat de 

l’IVA procedirà en el moment del cobrament del preu i 

en les quanties efectivament cobrades, i constituirà 

una excepció a la regla abans anunciada que, com a 

tal, ha de ser objecte d’interpretació estricta. Així ho 

ha entès el Tribunal de Justícia de les Comunitats 

Europees en una sentència de 21 de febrer de 2006.

Sense prejudici de la regla especial abans anunciada, 

el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees 

considera que no és d’aplicació aquesta regla 

especial, per al supòsit de pagaments anticipats 

d’una quantitat a tant alçat que s’aboni per uns béns 

assenyalats de forma general en una llista que pugui 

modificar-se en qualsevol moment d’acord mutu entre 

el comprador i el venedor, i de la qual el comprador 

pugui escollir, en el seu cas, alguns articles en virtut 

d’un acord que en tot moment pugui resoldre 

unilateralment, recuperant la totalitat del pagament 

anticipat no utilitzat.

Explica el Tribunal que perquè sigui d’aplicació 

aquesta norma especial és necessari que es 

coneguin tots els elements rellevants de la meritació, 

això és, del futur lliurament o prestació, i que els béns 

o serveis estiguin identificats amb precisió quan 

s’efectuï el pagament a compte.

CÒMPUT CONSELLERS DE GESTIÓ, SL

Assessoria fiscal del Gremi

rofessióp



Arrel de l’aplicació del nou Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió (Decret 363/2004) en totes les instal·lacions que estan 

obligades a estar subjectes a inspeccions periòdiques és 

imprescindible disposar del Contracte de Manteniment amb 

una empresa instal·ladora autoritzada. A més, s’ha de 

disposar del Llibre de Manteniment, que ha de contenir el 

registre i resultat de les revisions i inspeccions. 

Les instal·lacions subjectes a inspeccions periòdiques són 

les següents: instal·lacions industrials amb potència màxima 

admissible més gran de 100 kW, locals de pública 

concurrència, locals mullats amb potència màxima 

admissible superior a 25 kW, piscina amb potència màxima 

admissible superior a 10 kW, fonts accessibles a persones no 

autoritzades amb potència màxima admissible superior a 10 

kW, quirofans i sales d’intervenció, locals amb risc d’incendi i 

explosió, classe, excepte garatges de menys de 25 places, 

instal·lació d’enllumenat exterior de qualsevol potència i 

instal·lacions comunes d’edificis d’habitatges amb potència 

màxima admissible superior a 100 kW.

A la signatura del contracte, l’empresa revisarà la instal·lació i 

estendrà el corresponent dictamen de reconeixement, signat 

per un instal·lador autoritzat de l’empresa. 

Les revisions i els seus corresponents dictàmens de 

reconeixement es faran com a mínim anualment. A les 

oficines del Gremi es disposa d’exemplars dels impresos del 

dictamen de reconeixement i llibre de manteniment, així com 

un model de contracte de manteniment. Si l’empresa 

instal·ladora volgués rescindir el contracte abans de la data 

acordada caldria comunicar-ho prèviament per escrit a l’EIC. 

(
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Com ho pot fer un 
treballador autònom per 
mantenir els seus 
ingressos mensuals 
durant una baixa laboral?

Molts dels instal·ladors agremiats estan sota règim 

de treballador autònom. Per això, des de l’assessoria 

d’Assegurances del Gremi s’ha cercat un 

complement que permet al treballador afrontar una 

malaltia o un accident sense haver de patir per la 

continuïtat dels seus ingressos. Per una mòdica 

quota mensual, el treballador autònom pot disposar 

d’unes prestacions complementàries per baixa 

laboral, hospitalització, capitals per defunció i 

invalidesa d’accident i intervenció quirúrgica.

Aquesta no és una assegurança rígida sinó que 

admet diferents combinacions, que segur que 

s’adaptaran al pressupost i a les necessitats de 

qualsevol instal·lador. Per a més informació no dubteu 

a recórrer a l’assessoria d’assegurances, que pot 

atendre els agremiats tots els dimarts i dijous d’11 del 

matí a 2 del migdia i de dilluns a divendres de 4 a 7 

de tarda, a les mateixes instal·lacions del Gremi. 

Volem recordar a l’instal·lador autònom que 

actualment una baixa laboral en el règim especial 

d’autònoms només li suposaria un ingrés net de 

220,63 ¤ durant el primer mes de baixa. Aquesta 

quantitat és el resultat d’aplicar el 60 % de la base 

reguladora del 4t al 20è dia i el 75 % la resta de dies, 

i alhora restar-hi la quota d’autònoms del mes. El 

càlcul es fa prenent la base de cotització mínima 

d’autònom.

Les assegurances per 
protegir el material dels 
instal·ladors

Des de l’assessoria d’assegurances també s’ha 

ideat un nou producte per satisfer les necessitats 

més immediates dels instal·ladors. A partir d’ara, 

tots els interessats podran assegurar els materials 

que tinguin dipositats a les obres, com cables, 

aixetes, sanitaris, tubs... qualsevol material que 

s’estigui instal·lant, sempre i quan l’obra estigui ja 

tancada. Aquesta nova assegurança cobreix el 

material en cas d’incendi i també el 100 % extensius 

(danys per pluja, vent, neu...) i robatori.

El quadre de preus, la suma assegurada, prima 

neta i franquícia són els següents:
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Fins a 2.000 euros prima neta per pòlissa:...... 250 euros

Fins a 3.000 euros prima neta per pòlissa:...... 300 euros

Fins a 4.500 euros prima neta per pòlissa:...... 450 euros

Fins a 6.000 euros prima neta per pòlissa:...... 600 euros

Franquícia 10 % de l’import del sinistre mínim:..150 euros

(
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Informació
sobre Assegurances



Igualment, convé recordar a tots els instal·ladors 

que l’assessoria d’assegurances del gremi també 

permet assegurar contra robatori les eines i la 

maquinària dipositada en l’interior dels vehicles, és 

a dir, dins les furgonetes dels agremiats.

Davant de les diverses consultes dels agremiats 

sobre els robatoris d’eines o màquines dins els 

seus propis vehicles, s’ofereix una assegurança per 

cobrir aquest problema. A través d’una pòlissa del 

vostre taller o magatzem podem assegurar contra 

robatori les eines i maquinària que transporti 

l’agremiat en el seu vehicle durant les hores de 

feina, és a dir, en horari laboral, fora al carrer i dins 

del garatge o magatzem durant la nit. 

Les eines i la maquinària a l’interior del vehicle 

seran assegurades en horari laboral. La suma 

assegurada i la prima neta per vehicle correspon al 

següent quadre.

Edició
d’un nou tríptic

Per tal d’informar tots els instal·ladors dels 

avantatges del col·lectiu pel que fa a assegurances, 

en el tríptic es recullen productes pensats 

expressament per a l’instal·lador després de fer un 

estudi acurat de les necessitats d’aquests 

professionals.

Així doncs, al full informatiu es recullen les 

condicions de l’assegurança contra robatori de les 

eines i maquinària a dins dels vehicles, 

l’assegurança de carnet per punts, subsidi diari en 

cas de malaltia d’un autònom i les assegurances de 

salut, de la llar i de l’automòbil.
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Fins a 1.000 euros prima neta per vehicle 60 euros

Fins a 2.000 euros prima neta per vehicle 75 euros

Fins a 3.000 euros prima neta per vehicle 92 euros
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Amb la nova reforma laboral se suprimeixen les 

bonificacions per les transformacions de contractes de 

durada determinada o temporal a indefinits. Tot i així, és 

important recordar que, de forma transitòria, els 

contractes temporals que s’hagin signat abans de l’1 de 

juny de 2006 i que es transformin a indefinits abans de 

l’1 de gener de 2007 continuen tenint dret a les 

bonificacions.

Aquesta bonificació serà de 800 euros anuals durant 

tres anys, descomptats en el TC1 de l’empresa. 

Per tant, totes aquelles empreses amb contractes 

temporals que desitgin transformar-los a fixos i poder 

gaudir de la bonificació han de tenir present que la data 

límit és el dia 1 de gener de 2007.

Totes les empreses que us trobeu en aquesta situació 

us heu de posar en contacte amb la vostra gestoria.

 Convé recordar que el Govern, les organitzacions 

empresarials i els sindicats van firmar el 9 de maig 

l’acord per a la millora del creixement econòmic i la 

qualitat del treball, altrament conegut com a Reforma 

Laboral. És el primer acord que s’aconsegueix sobre el 

mercat de treball entre aquests tres agents socials. En el 

document s’han consensuat aquelles modificacions 

legals i d’altres naturaleses que es creuen oportunes, 

cercant, en tot moment, compromisos per a la seguretat 

dels treballadors i per a la flexibilitat de les empreses. 

L’acord gira sobre quatre puntals bàsics: mesures 

contra la temporalitat i promoure un ús més intensiu de 

la contractació amb caràcter indefinit; reducció de 

costos empresarials; millores en la protecció dels 

treballadors en cas de desocupació o insolvència 

empresarial, i potenciació dels Serveis Públics 

d’Ocupació i de la Inspecció i Seguretat Social. 

LABOREX
Assessoria laboral del Gremi
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Ponència Elèctrica

La ponència elèctrica de FERCA fixa diferents disposicions i informa als agremiats de 

temes rellevants sobre l’aplicació del reglament de Baixa Tensió. En aquesta secció 

de la revista intentem referenciar els aspectes més importants a partir de dos 

apartats: notes informatives i informació Fecsa-Endesa. També recordar a tots els 

instal·ladors que poden obtenir més dades a la pàgina web www.elgremi.cat.

Notes informatives

Butlletí de Reconeixement

Respecte a la utilització del Butlletí de Reconeixement, 

s’informa a tots els agremiats els criteris que cal seguir 

pel que fa als augments de la potència contractada d’un 

subministrament elèctric, d’acord amb la Instrucció 

9/2004 de la DGEM:

- Es pot utilitzar el Butlletí de Reconeixement, quan 

l’aplicació de la potència del subministrament no supera 

el 50% de la potència màxima admissible inicial. Si 

aquesta dada no es coneix, s’utilitza com a potència 

màxima admissible inicial la potència contractada. 

- En qualsevol cas, s’ha de verificar que la instal·lació 

objecte de l’ampliació, està en condicions adequades a 

la potència final. 

Independentment de l’aclariment anterior, es recorden la 

resta de condicions necessàries per a poder utilitzar el 

butlletí de reconeixement: instal·lació inclosa en la classe 

que requereix Memòria Tècnica de Disseny; potència 

màxima admissible >20 kwdesprès de la modificació; 

que no s’alteri l’ús o l’activitat que es duia a terme en el 

local;  tensió nominal < 400 V c.a. trifàsica.

Memòries Tècniques de disseny

Es recorda que a l’hora de complimentar les Memòries 

Tècniques de Disseny per la legalització dels serveis 

comuns i les instal·lacions d’enllaç d’edificis destinats 

principalment a habitatges, locals comercial i oficines, 

que no tinguin la consideració de locals de pública 

concurrència, en edificació vertical u horitzontal, i una 

P> 100 kW per CGP, s’ha de complimentar:

- Esquema unifilar i memòria tècnica corresponent als 

servei comuns

- Esquema unifilar i memòria tècnica corresponent a les 

línies d’enllaç.

Tenint en compte que el concepte de línia d’enllaç 

correspon a la instal·lació de la Caixa General de Protec-

ció, Línia General d’Alimentació, Ubicació de Compta-

dors, i Derivació Individual fins els Dispositius Generals 

de Comandament i Protecció. Pel que fa al Certificat 

d’Instal·lació Elèctrica, en el cas d’ampliacions de 

potència el criteri adequat per a complimentar-lo seria:

- Potència màxima admissible.- La corresponent al valor 

del IGA després de l’ampliació.

- Potència Instal·lada.- La corresponent al valor de la 

potència ampliada.

- Observacions.- Fer constar la potència existent abans 

de l’ampliació, la potència ampliada i la potència total 

desprès de l’ampliació.
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FECSA-ENDESA

Tarifes normalitzades i la tarifa B0

Segons el R.D.809/2006 d’àmbit estatal, a partir del 31 

desembre del 2006 queden anul·lades les tarifes B0 i R0 

que s’aplicaven en enllumenat públic, carreteres, etc. 

bàsicament per ajuntaments, i que tenien la 

característica especial de que no es facturava el terme 

de potència corresponent a la potència contractada.

Fecsa Endesa enviarà els comunicats corresponents a 

tots els municipis amb contractes d’aquest tipus de tarifa 

i que representen un col·lectiu d’uns 8.000 amb 

potències <15 kW, i 4.000 amb potències >15 kW.

En aquest comunicat es proposarà la possibilitat 

d’adequar la potència contractada a la real, complimen-

tant una sol·licitud on i constarà el nom i el número del 

carnet del instal·lador autoritzat que hagi revisat la 

instal·lació. (el Gremi u spot facilitar el model imprès 

normalitzat).

Quan no es demani cap tipus d’adequació de la 

potencia, el canvi de tarifa serà automàtic i passarà a la 

tipus 2.0 (tarifa tipus domèstic amb P<15 kW.)

Caldrà també recordar, que d’acord amb el 

R.D.1454/2005, a partir del 01 de gener del 2007, quan la 

potència sigui <15 kW sols es podrà contractar amb la 

tarifa 2.0 exclusivament, o la variant 2.0N de tarifa 

nocturna, i quan la potència sigui >15 kW sols es podrà 

contractar amb la tarifa 3.0 o 4.0 exclusivament.

Aplicació de les potències normalitzades

A partir del 27 d’octubre del 2006, ja s’aplica a tot el 

territori de Catalunya la Resolució de 8 de setembre de 

2006 (que modifica l’anterior del 14 de març), per la que 

s’estableix la taula de potències normalitzades per a tots 

els subministraments en baixa tensió.

Aquestes potències normalitzades –publicades en el 

BOE del 27.09.2006- són per aplicació de les noves 

tensions segons el R.E.B.T. i s’aplicaran a tots els 

contractes nous i a les modificacions i reformes 

corresponents dels contractes existents.

Per a consultar-les podeu accedir a la pàgina web del 

gremi, www.elgremi.cat, i entrar a l’apartat circular 

informativa sobre la ponència elèctrica. 

També recordar a tots els agremiats que a la pàgina web 

podeu trobar un quadre on s’especifica el nou recàrrec 

sobre l’energia reactiva. 







El Gremi d’Instal·ladors de Girona vol informar a tots els 

seus associats dels canvis en el sistema telefònic de 

Fecsa-Endesa de Girona. Cal que tots els instal·ladors 

tinguin en compte que el número de centraleta 972 01 

12 00 va deixar de ser operatiu al passat 1 de 

desembre.

Tots els interessats a parlar amb l’empresa caldrà que 

ho facin en els següents números de contacte:

- 900 770 077 Per informació d’avaries

- 902 507 750 Per informació comercial

- 902 534 100 Per informació de sol·licituds

  o obres en tràmit

(
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Canvis en el sistema

telefònic de Fecsa-Endesa
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L’empresa Simon, durant aquest 2006, ha celebrat el seu 90 

aniversari. Tot i que la companyia no ha fet grans actes per celebrar 

aquesta efemèride (d’aquí a 10 anys se’n celebrarà el centenari, 

moment en què sí es farà una gran celebració), ha volgut recordar el 

seu aniversari amb actes d’alt contingut simbòlic. En aquest sentit, 

ha atorgat a tots els seus clients i col·laboradors un petit trofeu que 

representa dues mans agafades, com a símbol de la confiança i el 

compromís que ha adquirit l’empresa amb aquestes persones. 

Entre les institucions que han rebut aquest guardó es troba el 

Gremi d’Instal·ladors de Girona, institució de la qual l’empresa 

Simon és un gran col·laborador. Diferents directius de Simon 

van lliurar personalment l’estatueta al president del Gremi, Pere 

Rodríguez.

Des del Gremi considerem que una empresa de la solidesa de 

Simon es mereix un reconeixement per la tasca realitzada al 

llarg de la seva història. En aquest número de l’Instal·lador es 

vol fer una petita ressenya de la vida d’aquesta companyia.

Simon Holding és el nom d’un grup industrial format per 23 

empreses que té una presència activa a més de 50 països, en 

els mercats de petit material elèctric i protecció de circuits de 

domòtica, il·luminació, connexions per veu i dades, 

canalitzacions i electrònica. 

Un petit taller creat a Olot l’any 1916 i la falta de portalàmpades 

que hi havia durant aquella època van ser l’inici d’allò que avui, 

90 anys després, és Simon Holding. L’empresa s’ha anat 

posicionant a escala mundial, per la seva diversificació de 

producte i la seva expansió internacional. 

Actualment el grup d’empreses té més de 3.400 col·laboradors, 

el 50 % dels quals són del mercat exterior, i Simon va tenir el 

2005 un volum de negoci de 260 milions d’euros.

Els anys 60, l’empresa era líder en el mercat espanyol de petit 

material elèctric, i entrà al mercat de l’enllumenat amb la 

compra d’IEP Il·luminació.

Durant les dues dècades següents, les inversions en varis 

centres productius, la constitució de l’empresa Major Mecànica 

per a la fabricació de motlles i maquinària pròpia i la 

construcció a final dels 80 d’un magatzem robotitzat central van 

ser els elements clau per optimitzar la capacitat de servei al 

mercat.

En els anys 90, Simon va adoptar una doble estratègia: 

diversificació del producte i expansió geogràfica, que van fixar 

les bases per al model de negoci actual. 

Es van crear les primeres filials comercials a l’exterior i es va 

entrar en el mercat de l’electrònica, a través de la compra de la 

societat Electrònica del Vallès, ELVA. S’adquireix, també, la 

majoria del capital de CIMA BOX 2000, especialitzada en 

connexions als lloc de treball, una participació a MM Datalectric 

del mateix sector i la compra de l’empresa Electrosystems.

A final de la dècada dels 90, Simon Holding compta amb deu 

centres productius al país, amb una gamma diversificada 

d’activitats líders en el seu sector. En aquest moment és quan 

es produeix un salt de qualitat i s’inverteix, successivament, en 

quatre implantacions productives exteriors: Marroc, Xina, 

Argentina i Brasil.

90 anys
de l’empresa Simon



otesn

L’expansió continua en l’àmbit nacional amb l’adquisició 

d’accessoris elèctrics GILMA, al sector de material elèctric no 

especialitzat, la creació de la divisió Simon Metàl·lics, i la 

compra d’una participació a l’enginyeria E2S i de l’empresa 

Ferro-Electro Espanyola, fabricant de suports per a 

l’enllumenat.

En l’àrea internacional, hi ha noves implantacions a Mèxic i 

Rússia, l’adquisició a França del fabricant de canalitzacions 

Electro-Liaison, i dues noves joint-venture: a Turquia, Federal 

Simon Elektromekanik, i a Polònia, Kontakt-Simon, totes dues 

per a la fabricació de material elèctric, confirmen el constant 

creixement del grup a escala mundial. 

Durant el 2005 es va inaugurar un gran centre productiu a 

Tànger, i les noves oficines comercials i logístiques a 

Casablanca, i es va reforçar la presència del grup a 

Llatinoamèrica amb la constitució de Simon Materials Elèctrics 

a Brasil.

Kontakt-Ukrania, ubicada a Kiev, i l’inici de contactes amb 

empreses de l’Índia per a una pròxima implantació al país són 

els últims reptes de Simon Holding a l’exterior. 

A Espanya, Simon Holding properament ampliarà i renovarà les 

instal·lacions: inicia la construcció d’un edifici d’oficines per a 

IEP Il·luminació a Barcelona, i d’un nou centre productiu a 

Girona.
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Els sistemes digitals de vídeo,

una opció eficaç per prevenir el robatori 1.3.6

La instal·lació de sirenes a les façanes ja 

no és suficient ja que en els últims temps 

els mètodes d’assalt s’han sofisticat, per 

la qual cosa les instal·lacions de 

seguretat requereixen un estudi de 

riscos previ, per realitzar una correcta 

implantació i aplicació de les 

tecnologies. En aquest sentit, els circuits 

tancats de televisió responen a moltes 

de les inquietuds dels ciutadans.

Els sistemes de vídeo evolucionen ràpidament ja que la 

tecnologia digital permet una qualitat i presentacions 

que poden revertir de forma important en la seguretat de 

les instal·lacions. En aquest sentit, cal fer especial 

incidència en els sistemes avançats d’enregistrament i 

gestió de vídeo digital que permeten l’anàlisi, resolució i 

documentació d’incidents i amenaces potencials. 

El fet que aquest sistema permeti ampliar les àrees de 

vigilància i gestionar les imatges és un important pas 

endavant que, de forma significativa, augmenta el 

control dels moviments que es puguin efectuar en un 

habitatge o empresa quan està desocupada. 

Els diferents sistemes digitals de vídeo integren proces-

sos de digitalització, anàlisis, enregistrament, codificació 

i transmissió de vídeo digital per xarxa. Totes aquestes 

prestacions estan integrades en un mateix equip que, a 

més, proporciona una alta resolució de vídeo, de 

tècniques d’anàlisis mitjançant algoritmes d’anàlisis de 

contingut i de velocitat d’imatges en temps real. Tot i així, 

la novetat més destacada és la possibilitat de gestionar, 

controlar administrar i supervisar aquestes imatges. Per 

això els nous sistemes digitals de vídeo inclouen impor-

tants millores, com un interfície de fàcil ús i la possibilitat 

d’incloure mapes, pàgines predeterminades, recons-

trucció d’escenaris, nivell de servei de xarxa i transmissió 

Multicast.

El sistemes integrats estan dissenyats per solucions 

distribuïdes, en les quals es requereix un conjunt de 

dispositius de digitalització, codificació i enregistrament 

digital de vídeo, amb un número reduït d’entrades 

provinents de càmares analògiques d’altes prestacions. 

L’usuari hauria de requerir que els sistemes avançats de 

gestió i enregistrament de vídeo tinguin varies entrades 

de vídeo a 25 lps; entrada d’àudio; diferents contactes 

d’alarma o integració de software a través de API; canvi 

dinàmic de velocitat d’imatges; resolució i nivells de 

compressió; detecció avançada de moviment; anàlisi de 

vídeo a temps real i la detecció i seguiment de vehicles, 

equipatge, persones, intrusos o altres objectes; alta 

resolució de vídeo; emmagatzematge local i xarxa; 

compressió  MPEG4 i connexió directe de càmares.

Malgrat les explicacions d’aquests nous sistemes i els 

avantatges descrits l’empresa PROTEC, subministradora 

i instal·ladora de sistemes electrònics de seguretat afirma 

que la millor manera de prevenir els robatoris és la 

instal·lació de sistemes adequats a les necessitats de 

cada habitatge. Per aquest motiu, recomana que qualse-

vol ciutadà que desitgi instal·lar un sistema electrònic de 

seguretat contracti una empresa perquè faci un anàlisi 

complert de les necessitats, l’elaboració d’un projecte i el 

seu desenvolupament i, finalment, la instal·lació i posada 

en marxa de l’equipament de seguretat. 

Departament de Comunicació

PROTEC Girona

(Distec Grup Tecnològic)



Schneider Electric, primer especialista mundial en 

distribució elèctrica, control industrial i automatismes, a 

través de l’Institut Schneider Electric de Formació 

(ISEF), ha firmat un conveni de col·laboració amb el 

departament d’Educació i Universitats de la Generalitat 

de Catalunya per desenvolupar materials didàctics a 

partir d’equipaments subministrats per la companyia a 

diferents instituts d’educació secundària. 

La signatura del conveni de col·laboració es va realitzar 

a la seu de la companyia, ubicada al districte 22@. Van 

firmar, per part de Schneider Elèctric, Enrique Valer, 

director general de Schneider Electric Zona Ibèrica, i per 

part de la Generalitat de Catalunya, Josep Francí i 

Carreté, director general de Formació Professional i 

Educació Permanent. 

El director general de Schneider Electric, Enrique Valer, 

va destacar en el seu discurs la importància d’aquest 

conveni per a la companyia elèctrica ja que els permetrà 

“optimitzar recursos, temps i consolidar la tasca i els 

llaços entre la formació i les empreses”. Així, va reiterar 

el compromís de Schneider Elèctric d’aportar 

coneixement i tecnologia als estudiants de Formació 

Professional.

D’altra banda, el director general de Formació 

Professional i Educació Permanent de la Generalitat de 

Catalunya, Josep Francí i Carreté, va remarcar els 

beneficis de l’acord, ja que suposa “unir esforços entre 

el Departament i el teixit empresarial per estendre 

l’oferta de serveis de formació professional”. A més, va 

insistir en la necessitat d’organitzar més cursos tècnics 

per augmentar la competitivitat dels professionals 

catalans, i va ressaltar la col·laboració entre la formació i 

empreses líders.

Els centres que se’n veuran beneficiats són aquells que 

imparteixen cicles formatius de les famílies 

professionals d’electricitat-electrònica, manteniment i 

serveis de producció, així com els que imparteixen altres 

cicles formatius que desenvolupen formació relacionada 

amb l’automatització.
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