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Serveis i Assessories

ASSESSORIA MÚTUA D'ACCIDENTS

ASSESSORIA LABORAL

Servei d’assessoria ofert per Reddis Unió Mutual

Servei d’assessoria ofert per Laborex Assessors Laborals

Assessors del Gremi: Anni Sánchez

Assessor 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

Correu electrònic: mutua@elgremi.com

Correu electrònic: a.laboral@elgremi.com

Telèfon: 972 393 157

Telèfon: 972 393 113

ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE

ASSESSORIA D'ASSEGURANCES

Servei d’assessoria ofert per Còmput, consellers de gestió

Servei d’assessoria ofert per

Assessor del Gremi: Mercè Cañigueral

Boada Corredoria d’Assegurances

Horari: Dilluns i dimecres de 9 a 2 del migdia

Assessors del Gremi: Francesc Garrido

Correu electrònic: a.fiscal@elgremi.com

Horari: de dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda

Telèfon: 972 393 156

dimarts i dijous d’11 a 2 del migdia
Correu electrònic: assegurances@elgremi.com
Telèfon: 972 393 113

ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANS

ASSESSORIA TÈCNICA

Servei d’assessoria ofert per Grup Cosmos España

Servei d’assessoria ofert per Engemat SL

Assessor del Gremi: Elisenda Dou

Assessors del Gremi: Carles Pastor i Teo Pulido

Horari: dimarts de 9 a 14 hores

Horari: dilluns i dimecres de 4 a 7 de la tarda

Correu electrònic: rrhh@elgremi.com

Correu electrònic: a.tecnica@elgremi.com

Telèfon: 972 393 157

Telèfon: 972 393 157

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSESSORIA DE PREVENCIÓ LABORAL

Servei d’assessoria ofert per Casadevall i Associats

Servei d’assessoria ofert per Prevenció Laboral Gironina, SL

Assessor del Gremi: Joan Casadevall

Assessor del Gremi: Miquel Àngel García Ros

Horari: Dilluns de 4 a 7 de la tarda

Horari: divendres d’11 a 2 hores

Correu electrònic: a.juridica@elgremi.com

Correu electrònic: prevencio@elgremi.com

Telèfon: 972 393 156

Telèfon: 972 393 156

ASSESSORIA DE PROTECCIÓ DE DADES
Servei d’assessoria ofert per Auditoria i Control
en col·laboració amb Helios Consulting Group
Assessor del Gremi: Josep Maria Teixidor i Sergi Berta
Horari: Dijous de 4 a 7 de la tarda
Correu electrònic: lopd@elgremi.cat
Telèfon: 972 393 157
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El Gremi continua apostant per la proximitat entre la institució i els

seus agremiats. La inauguració de les noves instal·lacions, la
voluntat de donar protagonisme als nostres col·laboradors i de facilitar la formació dels agremiats són punts que posen de manifest
aquesta intenció.
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Nova Assessoria de protecció de dades
Ara, des del Gremi estem ultimant els detalls per fer de la festa del
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nostre patró una celebració oberta i participativa, adaptada a tots
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els gustos, i perquè també s’afegeixi a les altres accions pensades
per afavorir la proximitat. Des de la Junta considerem aquesta data,
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1 de desembre, la festa de la nostra professió, símbol de germanor i

Resum de Formació

companyonia. El Gremi, com a entitat aglutinada dels professionals
instal·ladors, considera que ha de ser l’element dinamitzador de
l’organització d’aquesta festivitat, i per això enguany ha optat per
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Assegurances per als Instal·ladors

introduir-hi novetats i celebrar-la en un complex hoteler.
El patró de la professió és un motiu prou important que ha de servir
per fer de la seva diada un dia en què la trobada i la relació entre els
instal·ladors siguin l’eix principal.
En les diferents edicions d’aquesta festa s’ha assolit un gran
nombre de participació, al voltant dels 300 assistents. Enguany
volem anar més enllà i aconseguir superar aquesta xifra. També s’hi
oferiran més serveis i comoditats als participants. Cal fer professió
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perquè és la nostra festa. Només així aconseguim ser un col·lectiu

Pla renovació d'electrodomèstics

amb força. Des d’aquest mes de setembre el Gremi promocionarà
amb intensitat aquesta diada.
Des d’aquestes ratlles, volem també donar les gràcies a les entitats
col·laboradores que aporten els obsequis per a la celebració i, especialment, als patrocinadors per la seva implicació que, any rera any,
ens ajuda a fer una festa cada vegada més aconseguida.
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Ser Empresari: les pautes per aconseguir
fer del seu negoci un projecte empresarial
Més de 100 instal·ladors han assistit a les diferents edicions dels cursos

en la gestió d’una societat, ja
que el mercat actual cada
vegada és més global i competitiu.

El Gremi d’Instal·ladors de
Girona. amb el suport de
Schneider Elèctric i la col·laboració de Comercial
Elèctrica Grup, ha dut a
terme, el projecte Ser Empresari. Es tracta d’un programa
específic de gestió i administració per a petites empreses
instal·ladores, i per a persones que volien aprofundir

El programa ha consistit en
uns cursos orientatius per a la
gestió i administració
d’empreses instal·ladores, i
anava dirigit tant a propietaris,
gerents i/o directius de petites
i mitjanes empreses del sector, interessats a millorar la
seva tasca diària. L’objectiu
és adquirir consciència que
una bona gestió professional
ajuda a portar a terme els projectes empresarials, i que
aquesta gestió s’adquireix mitjançant l’experiència i la formació.
L’èxit del programa a les
comarques gironines ha estat

sorprenent. Prop de 100 instal·ladors s’han inscrit als cursos. Només a Girona capital
s’han realitzat quatre edicions
d’aquesta iniciativa, i el programa també s’ha impartit a
Puigcerdà i a Figueres.
El 16 de febrer es va fer la presentació del projecte, al restaurant Torre de Can Roca,
acte al qual van assistir unes
250 persones.
Posteriorment s’han organitzat els cursos bàsics de
gestió i administració
d’empreses instal·ladores, de
24 hores de durada. S’han realitzat quatre edicions del curs
a Girona, una a Figueres i
l’altra a Puigcerdà, amb el
següent nombre d’inscrits i
assistents:

Nombre d’alumnes per curs
12 alumnes
1r Curs Ser Empresari Girona

24 alumnes
setembre - octubre | 2006

17 alumnes

1r Curs Ser Empresari Figueres
3r Curs Ser Empresari Girona
4t Curs Ser Empresari Girona
1r Curs Ser Empresari Puigcerdà

(
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2n Curs Ser Empresari Girona

17 alumnes

24 alumnes
20 alumnes

tema
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Ser Empresari, iniciativa formativa amb gran èxit d'assistència
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Les noves empreses instal·ladores, gràcies al mercat global, tenen noves oportunitats
que poden aprofitar sempre i
quan desenvolupin solucions
imaginatives davant els nous
reptes del sector: l’adaptació
de les empreses a la modificació del REBT, principalment
les noves categories professionals que s’establiran; la
implantació de sistemes de
qualitat que finalitzen amb
l’obtenció de la ISO 9002; la
incorporació de les noves tecnologies de la informació que
permeten millorar notablement totes les àrees de gestió; la innovació tecnològica
específica dels components i
sistemes d’instal·lació; el
ràpid creixement d’un mercat

emergent;l’eficiència energètica i la conservació del medi
ambient; els nous conceptes
d’edificació; la convergència
de tecnologies als edificis i les
noves oportunitats de negoci
que planteja la liberalització.
Pels motius exposats es va
idear un programa adequat a
satisfer aquests reptes i que
s’ha impartit en totes les edicions d’aquest curs. Consistia en els següents punts:
- Fo r m e s j u r í d i q u e s d e
l’empresa
- Estratègia de l’empresa
- Màrqueting i vendes
- La comptabilitat i l’empresa
- L’anàlisi i el diagnòstic
financer

- Finançament i autofinançament de l’empresa
- Gestió de la tresoreria
- Fiscalitat de l’empresa
- Altres aspectes de la gestió
empresarial
L’equip de professors estava
format per un grup expert en
l’àmbit de la consultoria en
empreses instal·ladores i la
pràctica de la docència que
van elaborar i lliurar als
alumnes el llibre d’autoformació sobre la Gestió i Administració deles petites i mitjanes empreses (Pimes)
estructurat sebons el programa del curs.
El manual, per tant, permetia a
l’instal·lador repassar al

tema

tema

terístiques”.
L’èxit de participació ha estat
un dels factors remarcables
d’aquesta iniciativa que ha
tingut una valoració molt positiva per part dels alumnes.

setembre - octubre | 2006

ja que considera que “s’ha
d’intentar equilibrar la facilitat de lectura per sobre
l’academicisme, sense
renunciar al rigor exigible en
una obra d’aquestes carac-
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temari i avaluar-se individualment. Des Schneider Elèctric,
s’afirma que aquesta publicació s’ha pensat perquè fos
senzilla, amena i directa, amb
taules, esquemes i exemples

el

protagonista

protagonista

Entrevista als presidents de les Cambres de Comerç de les comarques gironines

Entrevista als presidents de les Cambres
de Comerç de les comarques gironines

Els resultats de les eleccions a les Cambres de Comerç de les comarques
gironines (celebrades recentment) van donar Domènec Espadalé com a nou
president de Girona, i Xavier Ribera de Palamós. Joan Puig, de Sant Feliu de
Guíxols, va ser reelegit. Després de quasi tres mesos al capdavant d’aquesta
institució hem volgut recollir les seves opinions sobre el sector de la instal·lació

setembre - octubre | 2006

i, més globalment, sobre l’economia a les comarques gironines.

(
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Després de la vostra elecció
a la Cambra de Comerç,
quins són els reptes futurs de
la institució?
Joan Puig. D’una banda,
millorar i ampliar els serveis
que s’ofereixen a les empreses
de la nostra demarcació. Per
altra banda, posar el nostre gra
de sorra per resoldre un dels
grans problemes que tenen
actualment la majoria d’empresaris: la falta de professionals
per cobrir llocs de treball.
Considerem que aquesta
problemàtica s’ha d’abordar
oferint la formació adequada.
Per aquest motiu, un dels
projectes que volem desenvolupar és la creació d’un centre
de formació.
Domènec Espadalé. Un dels
reptes més importants és
convertir la cambra en un
referent fonamental de l’economia gironina. Cal que representi d’una manera fidel les
empreses.
Xavier Ribera. Hem de millorar
la connexió amb els empresaris i arribar a aquells sectors
que tradicionalment no han vist
la Cambra com una institució
que està al seu servei i que els
pot ajudar.

A grans trets, ens podríeu
enumerar els objectius a
curt i mitjà termini per a
aquest mandat?
J. P. El més immediat és posar
en funcionament el viver
d’empreses del sector turístic i
comercial que vam crear amb
la Universitat de Girona i
l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, i que té la seva seu a
la Cambra de Comerç. És un
projecte de caire transfronterer que pot convertir-se en
un instrument molt útil per als
emprenedors i que pot beneficiar el conjunt del territori.
També volem estrènyer vincles amb les altres dues
Cambres de Comerç que
operen a la província. Finalment, volem participar en el
futur organisme que gestionarà les instal·lacions de
l’aeroport Girona Costa Brava
un cop s’apliquin els acords
vinculats a l’Estatut que
preveuen el traspàs de la
gestió de l’equipament.
D. E. Els objectius de la
Cambra de Comerç de Girona
han de basar-se en quatre
línies bàsiques: internacionalització (ens hem de dotar de
mecanismes més dinàmics

per cercar sortides que facin
coincidir les necessitats
exportadores de les empreses
i les possibilitats de fer negoci
a qualsevol mercat del món);
noves tecnologies (cal treballar per a la implantació de les
TIC i pressionar per aconseguir millors infraestructures de
telecomunicacions); innovació
i formació (juntament amb la
UdG s’ha de posar en marxa
un pla d’actuació d’innovació i
tecnologia dirigit a les pimes
que faci possible elevar el
nivell tecnològic i la competitivitat); i, finalment, potenciar les
infraestructures (ja que les
comarques de Girona disposen d’una situació geoestratègica privilegiada). Aquests són
els principals objectius de la
Cambra de Comerç de Girona
fixats per als quatre anys de
mandat de la junta executiva
actual.
X. R. Cal potenciar la Cambra
com a entitat prestadora de
serveis, fomentar i estrènyer
encara més les relacions amb
altres institucions com ajuntaments, gremis, organitzacions
empresarials, etc., i augmentar
la cooperació amb les altres
cambres gironines.

el

protagonista
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Quins son els aspectes que
cal potenciar?
J. P. Sobretot les infraestructures bàsiques. S’ha de
garantir d’una vegada i per
sempre el subministrament
elèctric, ja que els talls de
corrent actuals perjudiquen
molt la producció de les
nostres empreses. Cal dissenyar una xarxa elèctrica que
tingui en compte les necessitats futures, en funció del
creixement previst. D’altra
banda, cal acabar de desdoblar la xarxa viària principal.
Una vegada començat el
desdoblament de la carretera
de Vidreres a Llagostera, la
Generalitat no hauria d’esperar
més per a la conversió en
autovia del vial que enllaça
Girona amb la pujada de
l’Alou. Finalment, també crec
que cal potenciar la formació
dels treballadors.
D. E. Entre molts altres aspectes, el repte d’assumir el
lideratge de la representació
empresarial s’aconsegueix
amb la potenciació del gabinet
d’estudis. També es vol potenciar el treball en comissions,
guanyar en representativitat i implantació territorial i
dissenyar un pla de comunicació per tal de reforçar la
presència als mitjans de
comunicació i fer un gir cap al
món social. Cal inculcar a la
societat la necessitat del
reconeixement dels valors
empresarials.
X. R. Dins d’aquests objectius,

un dels camps on les Cambres tenen encara molt a fer és
en la formació. Per això ha
estat molt interessant poder
veure l’experiència del Gremi
en aquest camp.
Com s’ajuda des de les
Cambres a la creació
d’empreses?
J. P. La Cambra de Comerç de
Sant Feliu de Guíxols és una
entitat acreditada del servei de
Creació d’Empreses del
departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de
Catalunya. Amb aquest servei,

Joan Puig

el que es fa és avaluar la
viabilitat de les idees de
negoci que tenen els emprenedors i posar-les en marxa
oferint tota la informació
necessària quant a tràmits,
facilitats de finançament i
possibilitats de subvencions.
Així, durant l’any 2005, es
varen rebre 128 consultes

relacionades amb la creació
d’empreses, xifra que representa un increment del 10,5 %
respecte a l’any 2004. Per altra
banda, també col·laborem
amb el Consell de Cambres de
Comerç de Catalunya en la
pàgina web CREARCAT
( w w w. c r e a r c a t . c o m ) , o n
s’ofereix informació sobre
tràmits i formes jurídiques
existents per a la creació de
noves empreses.
D. E. La Cambra de Girona
també és una entitat acreditada del servei de la Generalitat des de 1995. Aquest servei
ajuda tots els emprenedors tot
oferint-los informació, orientació, assessorament i finançament a l’hora d’iniciar un
negoci, i acompanyament,
seguiment i formació quan
l’empresa ja és una realitat.
X. R. Des de la Cambra de
Comerç de Palamós, en
col·laboració amb el departament de Treball de la Generalitat, també tenim el servei
d’autoempresa, amb el qual
ajudem i assessorem els futurs
empresaris sobre els tràmits
administratius necessaris,
elaborem conjuntament un pla
de viabilitat financera i també
donem una assistència jurídica inicial.
Com es veu la situació
econòmica de les comarques gironines?
J. P. Crec que hi ha una excessiva dependència de la construcció i del sector serveis.

el

protagonista

protagonista

Domènec Espadalé

Com s’analitza el sector dels
instal·ladors? Quines són
les previsions de futur?
J. P. És un sector amb molt de
futur. Com a gremi penso
quefunciona molt bé i que
presta un servei important als
seus associats.
X. R. Des del meu punt de
vista, estem en un bon
moment pel que fa a la
demanda. Això és degut
principalment al fet que tenim
una indústria cada cop més

tecnificada i, per altra banda, al
bon comportament del sector
de la construcció. Aquesta
conjuntura favorable posa de
manifest la necessitat de mà
d’obra qualificada.
Aquí falta text, que l’haurien
d’afegir els de la cambra de
Girona
Des de la Cambra s’ha ideat
algun programa per ajudar
els empresaris autònoms?
J. P. Es poden beneficiar de
qualsevol dels programes de
caire general que existeixen,
independentment de si són
autònoms o societats.
D. E. La Cambra, a través de la
Generalitat i la Unió Europea,
ofereix ajuts econòmics per a
autònoms dins el pla de
foment de l’ocupació autònoma. L’interessat pot trobarne informació a la Cambra de
Comerç o trucant al 012.
X. R. No hi ha programes
específics per a autònoms,
però es poden acollir a tots els
programes pensats per a la
petita empresa o l’empresa
familiar.
Pot recordar els serveis que
ofereix la Cambra de
Comerç als instal·ladors o a
totes les petites i mitjanes
empreses de les comarques
gironines?
J. P. Els serveis que s’ofereixen
són els mateixos per a qualsevol empresari, independentment del sector que representi.
Bàsicament es tracta d’asses-

setembre - octubre | 2006

els principals reptes són la
globalització, el diferencial
d’inflació amb la UE, la revalorització de l’euro, l’alça dels
tipus d’interès i els preus de
les matèries primeres.
Aquests factors tenen un
impacte diferent segons el
sector del qual parlem. Cal
pensar que anirem cap una
progressiva terciarització amb
un pes encara important de la
indústria.
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Caldria buscar la forma de
potenciar la creació de noves
indústries i prendre mesures
per no perdre les que ja tenim
actualment. Formem part
d’una demarcació que, per la
seva situació geoestratègica,
un cop solucionades les
mancances que hi ha en
carreteres o en alguns serveis
com l’electricitat i la implantació de les TIC, pot resultar
atractiva per acollir indústries.
L’administració pública ha de
posar sòl industrial a un preu
que serveixi de reclam. També
caldria aplicar reformes fiscals
per no castigar tant els emprenedors, els petits empresaris i
els autònoms.
D. E. No ens podem queixar!
Els sectors més importants de
l’economia gironina són el
turisme i la construcció. Però a
poc a poc aquests dos
mercats s’estabilitzen, sobretot
el de la construcció, fet que ens
demostra que s’ha de potenciar el teixit industrial, que
només aquest any ha
augmentat un 1,5 %. Es preveu
que el consum baixarà i, per
tant, la indústria s’haurà de
potenciar. Caldrà vendre el
màxim possible per enfortir
l’economia.
X. R. L’actual conjuntura ens
porta a uns mercats cada cop
més canviants i a una lluita per
ser competitius. L’economia
gironina ha demostrat que és
molt dinàmica, i les empreses
han sabut adaptar-se als
canvis. En aquests moments

el

protagonista
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sorament i informació sobre
ajudes i subvencions oficials,
normatives, qüestions fiscals,
comptables i laborals. També
s’organitzen missions comercials a l’estranger i es promouen programes per fomentar l’exportació. Existeix un
programa escola-empresa
que gestiona la formació
pràctica en els centres de
treball dels alumnes de
formació professional. La
Cambra forma part del Tribunal
Arbitral de Girona, que és un
organisme creat per facilitar la
resolució ràpida, eficaç i
econòmica en matèria mercantil i civil per una via diferent
a la jurisdicció ordinària.
Evidentment, posem a l’abast
dels electors diferents cursos
especialitzats, el servei de
consulta de qualsevol butlletí
oficial i aquells serveis més
bàsics com el fax, internet i
biblioteca-hemeroteca.
D. E. Els serveis bàsics que
ofereix la Cambra de Girona a
un professional instal·lador, o
d’un altre sector, són bàsicament activitats dedicades a la
seva empresa especialment
centrades en l’assessorament.
Aquesta ajuda es realitza a
través de l’Oficina de Gestió
Empresarial de tràmits industrials: la Cambra gestiona
diferents tràmits i facilita
directoris i informes comercials. La idea de la institució
és, a poc a poc, anar fent més
complex aquest servei per tal
de poder centralitzar totes les

relacions que les empreses
han d’establir amb les administracions a través de la
Cambra. És el que anomenem
finestreta única i que obligatòriament ha d’anar lligat a la
implantació total de les tecnologies de la informació i
comunicació a les diferents
institucions oficials.
D’altra banda, els instal·ladors
també poden ser beneficiaris
de subvencions i ajuts financers.
X. R. A més dels serveis que
donem a totes les empreses,
amb el gremi d’instal·ladors
hem organitzat conjuntament
accions formatives específiques per al sector.

Xavier Ribera

Com es veuen reflectits els
diferents sectors econòmics
dins la Cambra de Comerç?
J. P. Tots els sectors econòmics estan representats al ple
de la Cambra en funció de la
fórmula que aplica la direcció
general de Comerç, i que es
calcula d’acord amb el pes de
cada sector, segons el seu

valor afegit brut i el nombre de
treballadors que té, respecte al
total de la demarcació.
D. E. A més de subscriure
totalment el que afirma el
president de Sant Feliu, vull
afegir que a part de la representació en el plenari de la
Cambra quan vaig configurar
la junta executiva vaig prioritzar
que els seus membres, tant
sectorialment com territorialment, fossin representatius. És
a dir, vaig intentar que tots els
sectors econòmics presents a
les nostres comarques hi
fossin representats (agroalimentari, metall, turisme,
formació, automoció, construcció i instal·lació). Tanmateix, també vaig tenir en
compte que els membres
d’aquesta junta provinguessin
de llocs geogràficament dispersos per tal de representar
les diferents realitats geogràfiques i empresarial de les
comarques gironines.
X. R. La composició del Ple de
la Cambra ve donada pel pes
econòmic de cada sector dins
la nostra demarcació. Pel que
fa al Comitè Executiu, hem
intentat traslladar aquesta
realitat, juntament amb un
criteri de representació
territorial.
Després de l’aprovació de
l’Estatut es preveuen
millores a la petita i mitjana
empresa?
J. P. Espero que l’obtenció de
noves competències i de més

el

protagonista

protagonista
El gremi ha apostat pel
reciclatge i la formació dels
seus associats. Creu que és
un model que cal seguir en
els diferents sectors econòmics? Com valora l’actuació
d’aquesta societat gremial?
J. P. Actuacions com aquesta
demostren la força d’un
col·lectiu quan va unit i que es
preocupa de les seves necessitats més bàsiques.
D. E. És un exemple que molts
de sectors haurien de seguir.
Crec que en tema de formació
se situa a nivell europeu. Des
de la Cambra ja vam valorar
l’esforç fet pel Gremi atorgantlos un dels Premis de Qualitat
en la Formació. No s’ha
d’oblidar que la formació i la
innovació és vital per al funcionament de les empreses, i el
Gremi no ha deixat de banda
que el més important perquè
un negoci sigui competitiu és
el capital humà.
X. R. L’actuació del Gremi en
aquest camp és exemplar. He
quedat gratament sorprès del
nivell de les noves instal·lacions i de la intensa activitat
que s’hi desenvolupa. No cal
dir la importància que té la
formació i el reciclatge en la
competitivitat d’un país. En
aquest sentit, encara ens cal
fer un gran esforç per situarnos al nivell dels nostres veïns.
Com es valora la sintonia
actual amb les administra-

cions, tant central com
autonòmica?
J. P. En general, crec hi ha una
bona sintonia, especialment
amb la conselleria de la Generalitat que tutela les Cambres
de Comerç. És la d’Economia i
Finances, de la qual depèn la
direcció general de Comerç.
Les relacions amb el govern
central vénen canalitzades a
través del Consejo de Cámaras.
D. E. Nosaltres el que volem és
que hi hagi eleccions, volem
que hi hagi estabilitat. I això,
qui ho pot donar és un govern
sòlid, ferm i amb continuïtat.
Val a dir que fins ara hem tingut
bona sintonia amb les administracions però a vegades
hem treballat amb una provisionalitat que no ens agrada.
X. R. La sintonia entre les
administracions és necessària. Massa sovint, en el nostre
país, projectes molt engrescadors i necessaris han quedat
encallats per una manca de
cooperació entre diferents
administracions.

setembre - octubre | 2006

competències.
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recursos reverteixi positivament en les empreses, especialment les petites i mitjanes.
D. E. Bàsicament, les qüestions més immediates que fixa
l’estatut i que beneficiaran
l’empresariat gironí són el fet
que l’aeroport de Girona passi
a mans de la Generalitat, ja que
s’ha acordat amb aquesta
administració que la Cambra
formarà part i participarà
directament en la gestió
d’aquesta infraestructura.
L’altre aspecte que crec que
serà positiu per a l’economia
de la nostra província és
l’obligació que fixa l’Estatut a
l’Estat espanyol d’invertir a la
nostra comunitat el % del PIB
que representa Catalunya a
l’economia espanyola, que
equival al 18,8 %. Aquesta
obligació, per als propers set
anys, crec que permetrà donar
l’impuls definitiu a la Generalitat
per tal que aposti, d’una
vegada per totes, per millorar
les infraestructures de la zona:
tant en el camp de les comunicacions (N-2, tercer carril a
l’AP-7, TGV, N-260...), com
d’energia.
X. R. El nou Estatut obre unes
expectatives de millora del
finançament. Per altra banda,
dóna al govern de la Generalitat més capacitat de gestió en
diferents àmbits. L’efecte final
sobre les empreses i l’economia en general dependrà molt
de com els diferents governs
vagin desplegant aquest nou
marc legal i gestionin les noves

informació
Assessorament gratuït i atenció personalitzada a les instal·lacions del Gremi

ASSESSORIA DE PROTECCIÓ DE DADES
Servei d’assessoria ofert per Auditoria i control en col·laboració amb Helios Consulting Group
Assessor del Gremi: Josep Maria Teixidor Planas i Sergi Berta Mayolas
Horari: Dijous de 4 a 7 de la tarda
Correu electrònic: lopd@elgremi.cat
Telèfon: 972 393 157

cions respecte a la llei, els
riscos a què està exposada...

setembre - octubre | 2006

Aquesta assessoria ofereix
assessorament tècnic per a
la implantació a totes les
empreses de la llei de
protecció de dades, d’obligatori compliment des del
dia 26 de juny de 2002
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S’ofereix assessorament per a
la implantació de la LOPD a
l’empresa per tal de protegir-la
de possibles denúncies. El
servei integral abasta tots els
aspectes previstos, i proporciona a l’interessat el compliment adequat a la totalitat de
la normativa legal. Més
concretament, l’empresa facilita a l’agremiat informació
sobre què és la llei orgànica
de protecció de dades, com
s’adapta cada empresa a
aquesta normativa, obliga-

Avantatges per als agremiats
En primer lloc Auditoria i
Control ofereix als agremiats
xerrades iinformatives gratuites per tal d'informar en què
consteix la implantació de la
Llei en cada cas, segons sigui
una empresa petita o mitjana.
A partir d'aquestes sessions,
pels interessats, es faran uns
grups (de cinc o deu agremiats) per començar la
implantació que consisteix en
una primera sessió comuna
on es farà la formació sobre la
llei i es lliurarà als assistents un
questionari. Després, amb
l’ajuda dels assessors, s’anirà
complimentant per poder
realitzar el Document de
Seguretat, que serà el que
s’haurà de lliurar en cas

d’inspecció. En tot moment
l’assessor explicarà amb
claredat les mesures que cal
seguir per aplicar el document. L’assessoria també
serà l’encarregada de tramitar
tots els fitxers de l’empresa
que s’han de registrar a
Madrid tal com marca la llei.
El fet que es faci el procediment en petits grups
d’instal·ladors abarateix
notablement el cos de la
implantació de la normativa i,
a més a més, la persona
interessada disposa d’un
assessor que, de manera
gratuïta, l’atendrà de 4 a 7 a
tots els divendres al Gremi.
Principals consultes rebudes
- Quins són els fitxers que
s’han de registrar?
- Què cal fer amb els llistats de
números de telèfon?

OPINIÓ DELS ASSESSORS
La llei de protecció de dades és una gran desconeguda per a
les petites i mitjanes empreses del sector de la instal·lació.
Tot i així, cal insistir en l’obligatorietat del seu compliment en
tot tipus de societats. La voluntat és apropar al màxim la
normativa al col·lectiu.

informació
Per Sant Eloi ens n’anem d’hotel

setembre - octubre | 2006

El Gremi d’Instal·ladors de
Girona celebrarà el proper
mes de desembre la festivitat
del seu patró, Sant Eloi, que
enguany presenta grans
novetats per tal d’apropar
aquesta celebració al major
nombre d’agremiats. Enguany es preveu que el sopar
es realitzarà al complex
hoteler Olympic, de Lloret de
Mar. La intenció del Gremi
d’Instal·ladors és allargar la
celebració i facilitar que tots
els participants puguin
quedar-se a dormir i disposar
d’un esmorzar a les instal·la-
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cions d’aquest complex, de
més de 30.000 metres
quadrats, amb hotels de
quatre estrelles i amb
piscines climatitzades exteriors i interiors. El Gremi
vetllarà perquè l’estada sigui
oberta a tothom i estrènyer les
relacions entre els agremiats.
Com en edicions anteriors,
a banda del sopar
s’organitzaran diverses
activitats paral·leles per fer
més entretinguda la festa,
entre les quals destaca el
sorteig de nombrosos obse-

quis, cedits per les empreses
col·laboradores en l’esdeveniment. Tots els assistents
al sopar podran participar en
el sorteig amb tiquets
numerats, que també
serveixen per fer la reserva.
Un cop acabat el sopar
cadascú escollirà el seu
obsequi d’acord amb la
numeració de la papereta
que hagi triat. Hi haurà un
premi per parella. Els premis
especials se sortejaran pel
sistema tradicional. Posteriorment hi haurà ball per a
tots els assistents. Les
persones interessades caldria que fessin la reserva el
més aviat possible ja que
enguany el tema de les
reserves és més complicat, ja
que implica l’encàrrec d’habitacions i esmorzars.
A través de la pàgina web
i el correu ordinari s’anirà
informant d’aquestes
qüestions a tots els
instal·ladors.

El número de Loteria del Gremi és el 75.637
El Gremi d’Instal·ladors ja ha posat a la venda les participacions del número per al sorteig de la
Loteria de Nadal d’aquest any. El número escollit ha estat el 75.637. El Gremi n’ha fet
participacions de tres euros per a tots els agremiats interessats a adquirir-ne.

formació
Partim de les necessitats dels agremiats
El Centre de Formació del Gremi d’Instal·ladors de
Girona gaudeix de molt bona salut. Ara, després de
més d’un any de funcionament de les noves instal·lacions, podem valorar la feina feta. El gran nombre de
cursos que s’han portat a terme i l’assistència dels
instal·ladors demostren, una vegada més, que els objectius marcats es compleixen. Durant aquest any, cal
destacar el gran èxit que ha tingut el programa Ser
Empresari, amb més de 100 assistents, el gran
nombre de jornades tècniques que s’han realitzat i
l’homologació per part de la Generalitat, que autoritza
el Centre a impartir cursos teòrics i pràctics per a
l’obtenció dels Carnets d’instal·lador/a- mantenidor/a
de Calefacció i ACS, instal·lador/a-mantenidor/a Climatització, instal·lador/a Aigua i Gas (IG-II). Això ha
permès que es puguin realitzar cursos per obtenir un
carnet d’instal·lador al propi Centre. Aquest fet és rellevant, ja que s’han pogut combinar les classes teòriques i les pràctiques als tallers del Centre de Formació.
La comunicació és un factor molt important a l’època
actual. Per això cal estar informats i informar sobre els
fets que ens poden inquietar, interessar, motivar... Per
aquest motiu, demanem que tots els instal·ladors que
vulguin aportar-nos suggeriments per elaborar nous
programes de formació no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres i fer-nos arribar les seves peticions: cursos, temàtiques específiques.... Recordem
que la base del Centre és satisfer les necessitats formatives del nostre sector professional.

Amb l’objectiu de facilitar la tasca professional dels
nostres agremiats us anunciem una nova capacitat
que ha estat atorgada al nostre Centre de Formació del
Gremi d’Instal·ladors de Girona. A partir del mes de
setembre, s’impartiran a les nostres instal·lacions dos
cursos de Gas Natural: el Curs de Tècnic Correctiu i el
Curs de Tècnic Preventiu en els contractes de manteniment de Gas. Fins ara, els instal·ladors que volien
obtenir aquestes titulacions s’havien de desplaçar a
Barcelona a realitzar les hores teòriques i pràctiques,
però a partir d’aquest any ho podran fer sense
moure’s de la seva àrea d’influència: al Gremi
d’Instal·ladors de Girona. En les nostres instal·lacions
es realitzaran tant els cursos teòrics com els pràctics.
Un tema vigent molt important és el que fa referència al
nou Codi Tècnic d’Edificació i al decret d’Ecoeficiència aprovats recentment pel govern d’Espanya i la
Generalitat de Catalunya respectivament. Aquestes
noves normatives afecten significativament la tasca
diària dels instal·ladors, sobretot en relació a les instal·lacions de ventilació i al subministrament i evacuació d’aigua. Els instal·ladors també han de tenir en
compte els nous paràmetres d’ecoeficiència que han
de complir els edificis quant a aigua, energia, materials/sistemes constructius i residus. Per tot això, el
Centre de Formació del Gremi ja ha realitzat les primeres xerrades informatives i té previst realitzar-ne més
en els propers mesos.

El CENTRE DE FORMACIÓ té nova LÍNIA DE TELÈFON I FAX DIRECTE:
setembre - octubre | 2006

Telèfon: 972 412 615 · Fax: 972 393 078 · Adreça: carrer Cartellà, 8-12 - 17007 Girona
e-mail: formacio@elgremi.cat
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Envia'ns el teu correu electrònic!
T'informarem de les nostres propostes formatives
Visita la web www.elgremi.cat

f
CAL PREVENIR LA LEGIONEL·LOSI

El Centre de Formació ha organitzat una altra edició
del curs del proper 25 de setembre al 23 d’octubre
El programa del curs va ser el següent:
1. Importància sanitària de la legionel·losi (3h )
2. Àmbit normatiu (3h)
- Introducció a les bases jurídiques de la responsabilitat de les empreses per a la prevenció
- Normativa relacionada amb la prevenció i el control de la legionel·losi, les substàncies i preparats
perillosos, aigua de consum humà, plaguicides i
biocides, instal·lacions tèrmiques i abocaments
industrials.
3. Criteris generals de neteja i desinfecció (3h)
- Coneixements generals de la química de l’aigua.
- Bones pràctiques de neteja i desinfecció.

4. Salut pública i laboral (2h)
- Marc normatiu.
- Riscos derivats de l’ús de productes químics.
- Danys per a la salut derivats de l’ús de productes
químics. Mesures preventives.
5. Instal·lacions de risc incloses en l’àmbit
d’aplicació del reial decret 865/2003 (4h)
- Disseny, funcionament i models.
- Programa de manteniment i tractament.
- Presa de mostres.
- Controls analítics.
6-Identificació de punts crítics i elaboració de programes de control (2h)
- Identificació de punts crítics i elaboració de programes de control.
7. Pràctiques (7h)
- Visites a instal·lacions
- Presa de mostres i mesures in situ.
- Interpretació de l’etiqueta de productes químics.
- Preparació de dissolucions de productes a diferents concentracions.
- Emplenament de fulls de registre de manteniment.
8. Avaluació (1h)
- Prova escrita sobre els continguts del curs.

setembre - octubre | 2006

L’objectiu final 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 higièniques i
sanitàries per la prevenció i el control de la legionel·losi.

- Tipus de productes
- Registre de productes. Desinfectants autoritzats
- Altres tipus de desinfecció: físics i fisicoquímics
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El Gremi ha organitzat un curs oficial de prevenció de
la legionel·losi homologat per l’Institut d’Estudis de la
Salut, del departament de Sanitat i Seguretat Social
de la Generalitat. Tot i que el Centre de Formació del
Gremi va ser l’encarregat de l’organització del curs,
aquest es va realitzar a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot del dilluns 12 de juny al dimecres 12 de
juliol. Les pràctiques corresponents al programa teòric del curs es van realitzar al laboratori del SIGMA i a
les Torres de Refrigeració de l’Empresa Simón. Els
12 alumnes que han assistit al 100% de les classes
del curs i han aprovat l’examen oficial se’ls ha lliurat
el Certificat de Formació Específic del Departament
de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. El curs ha durat 25 hores en total.

f
JORNADA SOBRE EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ I EL DECRET 21/2006
Recentment s’han publicat dues normatives que
afectaran de manera rellevant les edificacions i les
seves instal·lacions, especialment en l’àmbit de
l’estalvi energètic i l’aigua. Per una banda, l’Estat ha
publicat el Codi Tècnic de l’Edificació, i per l’altra la
Generalitat ha publicat el Decret 21/2006. És per
aquest motiu que des del gremi s’ha realitzat un curs
sobre aquestes dues normatives
Malgrat que moltes d’aquestes exigències corresponen a professionals de l’arquitectura i de l’enginyeria
és interessant que els instal·ladors agremiats es
familiaritzin amb aquests requisits als efectes de
disseny i pressupost, ja que hi haurà diferents
aspectes que els afectaran directament. Per això des
del Gremi s’ha realitzat una jornada tècnica sobre
aquestes normatives a càrrec de Teo Pulido,
assessor tècnic del Gremi. El curs, que es repetirà
properament, s’ha centrat en les exigències
bàsiques que afecten l’instal·lador:

setembre - octubre | 2006

IEl Decret 21/2006 d'ecoeficiència
- Objecte
- Abast
- Entrada en vigor
- Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua
- Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’energia
- Paràmetres ambientals en edificis d’habitatges
- Paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i
sistemes constructius
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El Codi Tècnic de l’edificació (CTE)
- Objecte
- Abast
- Estructura
- Entrada en vigor
- Exigències Bàsiques d'Estalvi d'Energia
- Exigència Bàsica HE1: Limitació de la demanda
energètica
- Exigència Bàsica HE2: Rendiment de les instal·l
acions tèrmiques
- Exigència Bàsica HE3: Eficiència Energètica de les

instal·lacions d’il·luminació
- Exigència Bàsica HE4: Contribució solar mínima
d’ACS
- Exigència Bàsica HE5: Contribució fotovoltaica
mínima d’energia elèctrica
El CTE és la reforma normativa més important del
sector de l’edificació des de l’elaboració de la
constitució. És el marc legal pel qual es regulen les
exigències bàsiques de qualitat que hauran de
complir els edificis, incloses les seves instal·lacions,
per respondre als requisits bàsics de seguretat i
habitabilitat. Cal destacar que l’abast d’aquestes
exigències bàsiques no només s’ha de verificar en el
projecte i la construcció, sinó també en el manteniment i la conservació dels edificis i instal·lacions.
El DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es
regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis és exclusivament
aplicable a Catalunya per a noves construccions i a
reconversions d’antigues edificacions, però els seus
requisits no seran aplicables als edificis que el 16
d’agost ja estiguin en construcció o aquells amb
projecte visat amb anterioritat. Els paràmetres
d’ecoeficiència que han de complir els edificis fan
referència a quatre conceptes: aigua, energia,
materials i sistemes constructius, i residus.
Teo Pulido i Sureda
Assessoria Tècnica del Gremi d’Instal·ladors de
Girona

f
CURS DE CONDUCTES D’AIRE I SELECCIÓ DE MATERIAL DE DIFUSIÓ
S’ha impartit un curs de 30 hores que tracta sobre el
dimensionament, disseny i traçat de conductes
d’aire per a climatització, que s’ha completat amb la
selecció del material de difusió. La iniciativa formativa s’ha realitzat durant el mes de maig.
Desgraciadament, les situacions quotidianes han fet
que les instal·lacions en què intervenen els conductes d’aire siguin considerades conflictives, al marge
de la marca de la màquina instal·lada.

Creiem que aquest curs ha sensibilitzat els instal·ladors respecte a l’ incidència que pot tenir una selecció equivocada o el fet no seguir els passos establerts i necessaris per a la correcta execució.
Podem confirmar tot el que s’ha exposat amb les trucades que s’han rebut per tal de comparar dades i
assegurar decisions, fet que confirma la tasca educadora del Gremi i satisfà el personal docent.

Aquest fet sovint ve ocasionat per la manca de coneixements previs necessaris abans de projectar o
muntar aquestes instal·lacions que, per altra banda,
estan pensades per donar un alt nivell de confort.
Durant el curs que s’ha impartit, els 12 alumnes participants han vist, proposat i dissenyat instal·lacions,
amb la tutela de tècnics que han guiat als instal·ladors, des de la vessant de l’enginyeria i els projectes
d’instal·lació.
Al mateix temps s’han plantejat casos reals coneguts
amb diferents problemes greus, que han estat discutits i resolts amb el concurs dels alumnes.

NOVA EDICIÓ DEL CURS PER A LA CONFECCIÓ, REGISTRE I ENVIAMENT
TELEMÀTIC DE LES MEMÒRIES TÈCNIQUES DE DISSENY DEL NOU REGLAMENT
ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ

setembre - octubre | 2006

El Centre de Formació del Gremi d’Instal·ladors va
organitzar la 13ena edició d’aquest curs.
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Es va realitzar el dilluns 19 i el dimecres 21 de juny, i
va constar de sis hores lectives. L’objectiu del curs
és que l’instal·lador i els tècnics de les empreses instal·ladores aprenguin a utilitzar i aplicar el nou programa que permet confeccionar, registrar i enviar telemàticament les Memòries Tècniques de Disseny
del nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a les
Entitats d’Inspecció i Control que correspongui.
Els propers dies 19 i 21 de setembre es farà una nova

edició del curs. Per a més informació podeu trucar el
972 41 26 15 (Centre de Formació del Gremi)

f
LA INFORMÀTICA A L’ABAST DE L’INSTAL·LADOR
Des del centre de formació creiem que el progrés
passa indubtablement per l’adaptació a les noves
tecnologies, i la informàtica juga un paper cabdal en
aquest procés. La rapidesa que ofereix la xarxa, així
com la comoditat que ens dóna el fet d’estalviar
paper i espai, fan de l’ordinador una eina imprescindible. D’altra banda, els canvis en aquest sector es
produeixen molt ràpidament, de manera que sovint
ens sentim incapaços d’atrapar el ritme del progrés.
Volem que a l’instal·lador no li faci respecte enfrontar-se a les noves tecnologies i que faci ús de
l’ordinador com a eina bàsica a les oficines i/o als
tallers. Els correus electrònics, el programa Excel, la
classificació en carpetes del Windows... permetran a
l’agremiat disposar de molts avantatges i, sobretot,
guanyar temps, rendibilitzant, així, el seu negoci i
adaptant-se a les necessitats del mercat.
Al Gremi ja fa temps que apostem per aquesta conversió. Un clar exemple és la pàgina web, que cada
vegada és més interactiva i més àmplia. S’ha convertit en una eina que permet a l’instal·lador estar informat en tot moment de les normatives i notícies que
afecten el sector.

setembre - octubre | 2006

Amb l’objectiu d’apropar els instal·ladors a la informàtica, des del Gremi s’han organitzat diversos cursos
bàsics per començar-se a habituar al llenguatge dels
ordinadors i aplicar-lo a la tasca diària:
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Iniciació a la informàtica
Curs adreçat a totes aquelles persones que tenien la
necessitat o l’interès d’adquirir coneixements inicials
bàsics d’informàtica, per tal de conèixer les possibilitats que ofereix.
Aquesta proposta es va realitzar durant el mes d’abril
(dia 26) i maig (3, 10 i 17). El professor ha estat
Albert Ortiz i el programa ha estat estructurat per tal
d’aprendre de manera fàcil i entenedora com utilitzar
l’ordinador:

Nocions bàsiques
-

Com utilitzar el ratolí o cursor
Les finestres i/o carpetes
Creació i organització de carpetes i documents
Com utilitzar el teclat
Tipus de documents

Nocions bàsiques 2
-

L’escriptori de Windows
Buscar un document o un programa
Escriure un text bàsic (Word pad)
Fer un dibuix simple

Internet 1
-

Què és i de què es compon
Aprendre el funcionament bàsic d’un navegador
Què és un portal o un “buscador”
Visualització d’una web www.elgremi.cat

Internet 2
-

Aprendre a fer recerques avançades amb Google
Creació d’un correu gratuït
Enviar i rebre correus
Elements per al bon funcionament d’un ordinador

f
Curs bàsic d’Excel
Aquest curs s’ha realitzat del 30 de maig al 29 de juny
de 2006. És de 30 hores lectives i s’ha realitzat tots
els dimarts i dijous. L’objectiu és explicar el programa
Microsoft Excel, l’aplicació de full de càlcul més
estesa i mostrar en els casos en què és útil aquest
programa. Com realitzar un full de càlcul per realitzar
una factura o un pressupost, com fer gràfiques per
presentar les dades d’una manera visual o com
aprendre fórmules i altres aplicacions bàsiques que
siguin útils en la feina diària són els punts principals
que s’han tractat en el curs. La metodologia ha estat
eminentment pràctica, ja que l’objectiu final que s’ha
perseguit ha estat capacitar els assistents per fer
una factura, un pressupost, una gràfica o un full de
càlcul de manera senzilla.

ment que els permeten realitzar moltes de les seves
feines d’oficina a través de l’ordinador. Des del Gremi
es continuaran potenciant iniciatives d’aquestes característiques amb nous cursos. Per a més informació us podeu posar en contacte amb el Centre de
Formació, telèfon: 972 412 615

Tots dos cursos han estat ben acceptats pels alumnes, que han pogut assolir uns nivells de coneixe-

CURS DE CHECK-LISTS D’AUTOCOMPROVACIÓ

setembre - octubre | 2006

L’objectiu del curs ha estat donar a conèixer a les
empreses instal·ladores i als professionals de
l’electricitat en general les pautes necessàries per
realitzar instal·lacions elèctriques de forma pràctica i
senzilla mitjançant check-lists de cadascuna de les
diverses tipologies d’instal·lacions més usuals:
habitatges, enllumenats exteriors, locals de pública
concurrència, instal·lacions elèctriques temporals:
fires, provisional d’obres, tallers de reparació de vehicles, aparcaments, locals...

El curs ha estat pensat per a tots aquells professionals que volen millorar els coneixement teòrics de la
normativa d’aplicació mitjançant la pràctica de fitxes
d’autocomprovació a fi de garantir un bon compliment de les diverses normatives.

25
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El Centre de Formació del Gremi d’Instal·ladors de
Girona ha organitzat un curs de 39 hores lectives
sobre Baixa Tensió, check-lists d’autocomprovació
el mes de maig (els dies 11, 16, 18, 23, 25 i 30) i
juny (dies 1, 6, 8, 13, 15, 20 i 22).

f
ÈXIT ROTUND DELS CURSOS DE VAILLANT
Vaillant va impartir, els dies 21 i 22 de juny, a les
instal·lacions del Centre de Formació del Gremi
d’Instal·ladors de Girona, dos cursos sobre les
noves calderes murals de Vaillant atmoTEC i turboTEC, recentment posades a mercat.
Els cursos, als quals van assistir una trentena de
professionals, van resultar molt interessants per als
participants, ja que van poder conèixer de primera
mà les característiques d’aquestes calderes així com
el procediment per a la seva correcta instal·lació. Es
van mostrar especialment interessats en les
prestacions de les calderes, que s’adapten
perfectament als habitatges d’avui en dia gràcies a
les seves reduïdes dimensions.

fa uns anys i que ha tingut una excel·lent resposta per
part dels professionals, que tenen l’oportunitat de
conèixer en profunditat els productes de l’empresa i
resoldre els possibles dubtes amb els professionals
de la companyia.
Carlos Ladera
Assessor Tècnic de Vaillant SL

Aquestes jornades formatives s’emmarquen dins
l’aposta per a la formació que Vaillant va començar

JORNADA D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE PROGRAMACIÓ INTEGRAL

setembre - octubre | 2006

Programación Integral SA, l’empresa capdavantera
en aplicacions informàtiques i bases de preus per al
sector d’Instal·ladors, distribuïdors i magatzemistes, des de la seva delegació de Catalunya va
realitzar presentacions els dies 8 de maig i 6 de juny
a les instal·lacions del Gremi d’Instal·ladors de
Girona, i el 21 de juny a Puigcerdà. Aquestes
presentacions van tenir una gran acollida i els
assistents van mostrar interès per les aplicacions.
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Es va presentar el programa de gestió comercial+
comptabilitat Baseges Win-32 i el Datapac amb les
bases de dades Baselec i Basefon, amb la
possibilitat d’actualitzar-les amb la periodicitat
desitjada, amb el seu corresponent catàleg digital
que proporciona les imatges dels articles. Aquests
programes van dirigits a tot tipus d’empreses
instal·ladores, tant autònoms com petites i mitjanes
empreses.

Es va posar de manifest la senzillesa i fàcil maneig de
les aplicacions, les principals característiques per
millorar el control i el dia a dia de les empreses.
Programación Integral té un acord especial amb el
Gremi d’Instal·ladors per a la distribució dels nostres
programes. Si desitgen informació poden posar-se
en contacte al 934 751 085 o catalunya@pi-sa.net.
Reyes Zuferri
Gerent de Programació Integral Catalunya

Telecomunicacions i seguretat

f
INTRODUCCIÓ A LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE
analògic. Consegüentment, si es vol veure la
televisió caldrà haver fet abans les corresponents
adaptacions de les antenes de les nostres
comunitats. En alguns casos això representarà unes
simples adaptacions de capçalera, però en molts
d’altres implicarà canvis estructurals en els edificis
(cablejats...).

Des de l’empresa Plana Fàbrega voldríem agrair la
formidable acollida que va tenir el Seminari de
Televisió Digital Terrestre (TDT) que vàrem organitzar
conjuntament amb el Gremi d’Instal·ladors de Girona
el dia 29 de juny a les noves instal·lacions del Gremi.
El seminari s’emmarca dins l’acord que es va assolir
entre Plana Fàbrega i FERCA per tal de donar a
conèixer en què consisteix la TDT, com afecta
l’instal·lador i l’oportunitat de negoci que li pot
proporcionar si aquest té la formació necessària
sobre el tema. El proper seminari es realitzarà el dia
28 de setembre a Puigcerdà a les 6 de la tarda.

setembre - octubre | 2006

Aquests seminaris es realitzen a tots els gremis de
Catalunya, i el recolzament i la col·laboració
mostrats ens animen a continuar fent arribar a
l’instal·lador informació sobre les novetats de
producte i les tendències o canvis del mercat.
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Com ja hem indicat en altres ocasions, la TDT
significarà una transició de l’actual sistema
tradicional de TV analògica cap a la tecnologia
digital. Aquesta transició no serà de caràcter optatiu,
ja que a la tardor de 2009 hi haurà el que s’anomena
“l’apagada analògica”, i tots els repetidors de
televisió del país deixaran d’emetre en format

Amb aquestes sessions, es busca ser el
col·laborador de l’instal.lador a l’hora d’assimilar i
consolidar els canvis que produeixen aquells
avenços tecnològics que apareixen de forma
constant en el sector de les telecomunicacions i la
seguretat. Ambdós sectors estan en un continu
canvi, i el dia a dia no sempre permet mantenir-se
actualitzat. És per això, que tant des de Plana
Fàbrega com des del gremi, considerem que
aquests semina-ris poden aportar un valor afegit a
l’instal·lador.
Algunes de les últimes novetats que també s’aniran
exposant en propers seminaris seran el Vídeo Porter
de 5 fils, la nova normativa de detecció d’incendis,
etc... Considerem que tots aquests temes són d’alt
interès per a l’instal·lador, i que mereixen ser difosos
si el que es pretén és assessorar i informar
adequadament sobre futures necessitats. Unes
necessitats que aniran apareixent d’aquí a poc
temps, davant de les quals una bona informació
permetrà a l’instal·lador afrontar-les amb totes les
garanties. El proper seminari es realitzarà el 28 de
setembre a Puigcerdà
Pensem fermament que una bona base formativa
ens farà millors en el futur, i confiem que la sessió
formativa realitzada hagi servit per fer comprendre
una mica més en què consisteix la TDT i que al
mateix temps hagi estat adequada a les vostres
necessitats.
Plana Fàbrega

f
JUNG FA LA SEVA PRIMERA PRESENTACIÓ DE PRODUCTE AL GREMI
D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
Jung Electro Ibérica, amb la col·laboració del Gremi
d’Instal·ladors de Girona, va realitzar el mes de maig
passat la seva primera presentació de producte per
als instal·ladors agremiats. Aquesta presentació es
va fer els dies 18 i 25, i Jung va exposar-hi els
avantatges del seus productes, especialment els
sistemes domòtics com el sistema Hoasis, control
via ràdio, i el sistema KNX-EIG. Les presentacions
van anar a càrrec del tècnic comercial delegat de la
zona de Girona, Sr. Daniel de Sande, i el cap de
vendes de Catalunya, Sr. Miguel Moreno.
Els assistents també van poder veure les noves
sèries de Jung, com la nova sèrie FD (Fashion
Design) i la sèrie LS Antracita, a part de les novetats
de KNX-EIB presentades en Light-Building. Jung
valora aquestes presentacions de producte com a

molt positives i agraeix l’interès demostrat pels
agremiats i l’amabilitat del personal del Gremi.
Daniel de Sande
Tècnic comercial Jung Electro. Zona Girona

Per conèixer millor aquests productes podeu visitar
la nostra web, www.golmar.es.
Sergio Jarque
Dept. Tècnic Comercial GOLMAR
Sistemes de comunicació

29
L’INSTAL·LADOR | 115

El mes de juny passat es va celebrar a la seu del
Gremi d’instal·ladors de Girona una jornada tècnica
on es va presentar el Sistema Domòtic Golmar. La
trobada tenia la finalitat d’informar l’instal·lador
sobre les dues solucions domòtiques que proposa
Golmar. Aquests sistemes permeten oferir
productes amb un valor afegit als clients de
l’instal·lador i satisfer exigències del mercat domòtic
actual, com la seguretat, l’estalvi d’energia, el
control remot i el confort. Aquesta solució es basa
en un sistema d’autòmat programable (PLC), amb el
qual aconseguim una instal·lació i funcionament
senzills. Per part del públic assistent vam comprovar
a la trobada la inquietud mostrada per introduir
aquest sistemes domòtics amb les solucions que
proposa GOLMAR, atesa la senzillesa del sistema, ja
que no és necessari cap coneixement específic en
aquest tipus de tecnologies per posar-lo en marxa.

setembre - octubre | 2006

PRESENTACIÓ SOBRE DOMÒTICA A CÀRREC DE GOLMAR

f
JORNADA TÈCNICA D’AENOR
Els instal·ladors de fontaneria i calefacció del
Gremi aposten per la Qualitat
El Comitè Tècnic de Certificació d’AENOR
(AEN/CTC-004) per a tubs i accessoris de coure i
altres components per a la seva instal·lació va
presentar el dia 1 de juny, gràcies a la col·laboració
del Gremi d’Instal·ladors de Girona, les possibilitats i
garanties que ofereix la utilització de tubs i
accessoris de coure certificats per AENOR, a les
xarxes de distribució d’aigua, gas, calefacció i
climatització, d’acord amb els requisits establerts a
les normes UNE-EN 1057, UNE-EN 12735-1 i UNEEN 13348 per a tub de coure i UNE-EN 1254-1.

setembre - octubre | 2006

Una delegació d’aquest Comitè va explicar als
instal·ladors que van acudir a aquesta convocatòria
el procés de certificació del tub i l’accessori de coure
a Espanya per AENOR com a garant de qualitat. Van
explicar els avantatges que es deriven de la utilització
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del coure certificat com a material noble i ecològic, i
van destacar-ne la resistència, durabilitat,
impermeabilitat, versatilitat i rendibilitat.
Durant la presentació es va obrir un interessant
col·loqui on els assistents van plantejar moltes
qüestions sobre el coure, demostrant el seu grau de
professionalitat i coneixements a l’hora d’elegir els
materials que utilitzen a les instal·lacions. També es
va portar a terme una demostració del nou sistema
Pess Fitting d’unió del tub i accessori de coure, que
va sorprendre els instal·ladors per la facilitat i
rapidesa a l’hora de muntar-lo.
Finalment, es va oferir una copa de vi i un aperitiu a
tots els que van participar en aquesta interessant
jornada.
Diolimar García González
AEN/CTC-004 Asesoría Jurídica

f
JORNADA OPERATIVA DE GAS NATURAL
El dia 5 de juliol es va dur a terme al Centre de
Formació la primera Jornada Operativa de les
comarques de Girona, organitzada conjuntament
entre Gas Natural i el Gremi d’Instal·ladors de Girona.

Obres i Serveis Girona de la Ciutat de Girona
Obres i Canalitzacions Lloret des de Sant Feliu de
Guíxols a Girona
Llevantí Instal·lacions de Palamós

Presidit pels Srs. Melció Triola i Joan Pujolràs
representant a les seccions de Gas i Calefacció del
Gremi i Joan Maeso i Alemany per Gas Natural SDG
SA, l’acte va disposar de diferents ponents
especialistes en els camps relacionats amb la
jornada, tal com la mobilitat de PDA’s o d’altres
propis de la tècnica gasista.

Les activitats s’emmarquen en tres grups: inspeccions preventives, manteniment d’instal·lacions i
correcció d’avaries produïdes tant en les instal·lacions de gas com en els propis aparells de gas i les
seves instal·lacions hidràuliques de calefacció.
Durant l’estiu és un bon moment per insistir en el
manteniment dels aparells que durant d’hivern han
de donar el servei.

Seguint aquesta línia, volem agrair l’assistència dels
70 tècnics especialistes en la realització
d’operacions a casa dels clients de Gas Natural, i
també la participació dels gerents i responsables de
les empreses especialistes en aquesta jornada i que
desenvolupen la seva activitat a diferents indrets de
les comarques de Girona:

setembre - octubre | 2006

Agrupació Guinovart i OSHSA d’Olot
BGM de Salt
Estañol Casademont de Banyoles
FOISA de Girona
INSER de Palafrugell
Instal·lacions Pastor de Lloret de Mar
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El primer Curs de Formació s’anomena Curs de
tècnic correctiu dels contractes de Manteniment de
gas, comença el 18 de setembre amb la inscripció
d'uns 20 alumnes, que s’afegiran al grup tècnic ja
constituït de 70 efectius, i que pertanyen a les
empreses del sector. Aquest curs tindrà una durada
de 25 hores i és l’avanç del que serà el curs complet
de 100 hores, repartides entre teoria i pràctica, en els
tallers del primer pis de la nova seu del Gremi.

Joan Maeso i Alemany
Delegat a Girona de Gas Natural

Baxi Roca Calefacción, S.L.U.
Salvador Espriu, 9
08908 L'Hospitalet de Llobregat
BARCELONA
Tel. 93 263 0009 - Fax 93 263 4633
www.baxi-roca.com

Experiencia, servicio y calidad desde 1920

Ctra. Estació, s/n - Apt. correus 291 - 17300 Blanes
Tel. 972 33 42 37 - Fax adm: 972 35 51 69

Baxi Roca Calefacción, S.L.U.
Salvador Espriu, 9
08908 L'Hospitalet de Llobregat
BARCELONA
Tel. 93 263 0009 - Fax 93 263 4633
www.baxi-roca.com

informació

info

Visites a les instal·lacions del Gremi

Durant les últimes setmanes, diferents representants del món empresarial han volgut conèixer de
primera mà la nova seu del Gremi d’Instal·ladors, situada al Polígon de Domeny. Les empreses i
institucions que han visitat les instal·lacions són importants grups empresarials relacionats amb el
sector.

Visita dels directius de Cambra Palamós

I

O F E R TA E XC L U S I VA

G

Visita dels directius de Clivet

GREMI
D'INSTAL.LADORS DE GIRONA

pels Instal·ladors Agremiats!

339€
Monitor Benq TFT 19" 1280 x 1024

189.50€

Processador Intel Celeron 2,8 Ghz
RAM 512 DDR 400
Gràfica integrada en placa
Seagate 80 Gb 7200rpm
Regrabadora DVD-RW 16x
So i Xarxa integrats en placa

Monitor Acer TFT 17" 1024 x 768

Software instal·lat:
Llicència windows xp Home edition
Adobe Acrobat 6,0
Outlook Express + compte Correu

Teclat + Mouse + Altaveus

159.95€

29.95€

Oferta vàlida fins a fi d'existències.IVA 16% NO INCLÒS.

Per a més informació: GREMI D'INSTAL·LADORS DE GIRONA - Tel. 972 412 615

informació
Aprovat el projecte de llei de la
reforma fiscal
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El ple del Congrés dels Diputats ha aprovat el projecte de
llei de la reforma fiscal, que
entrarà en vigor el pròxim
2007. El text aprovat difereix
del proposat el mes de febrer
com a conseqüència de les
esmenes presentades i aprovades pels distints grups parlamentaris. Llevat de les noves
modificacions que puguin
introduir-se en el ple del Senat,
les principals novetats introduïdes respecte al text inicial
són les següents:
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Impost sobre la renda de
les persones físiques
Deduccions personals
- El mínim personal passa de
3.400 a 5.050 euros.
- Les deduccions per fills passaran a ser de 1.800 euros pel
primer, 2.000 euros pel segon,
3.600 pel tercer i 4.100 euros
pel quart i següents.
- Quan el descendent sigui
menor de tres anys les deduccions anteriors s’incrementaran en 2.200 euros anuals.
En el supòsits d’acolliment o
adopció, aquest augment es
produirà, amb independència
de l’edat del menor, en el
període en què s’inscrigui en
el Registre Civil i en els dos

següents.
- Per ascendents, la deducció
augmenta 100 euros, passant
a ser de 900 euros per als més
grans de 65 anys i de 1.100
euros per a més grans de 75
anys.
Noves deduccions/incentius:
- Estaran exemptes de tributació les rendes en espècie
per vals de guarderia o documents similars que ofereixin
les empreses als seus treballadors.
- Quant als incentius fiscals a
la discapacitat, s’augmenta el
límit de rendes de dos a tres
cops l’Indicador Públic de
Rendes Múltiples (IPREM),
situat actualment en 383,20
euros, per a persones amb
discapacitat.
- S’estableix una reducció dels
rendiments de les activitats
econòmiques dels treballadors autònoms que tinguin
algun tipus de discapacitat.
Rendes vitalícies i temporals
- Es reduiran els coeficients de
tributació de les rendes vitalícies i temporals que percebin
els més grans de 60 anys.
Tributació de l’estalvi / dividends
- S’elimina l’actual deducció
per doble imposició, i els dividends tributaran al tipus del
18%, com totes les rendes de
l’estalvi, però amb exempció
per als primers 1.500 euros.
- Es creen per a estimular
l’estalvi i els productes de previsió social els Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic, pels
quals el contribuent podrà

invertir en un o diversos
d’aquests plans fins un màxim
de 8.000 euros anuals, que
s’hauran de tramitar com a
assegurances. La renda generada, si es cobra com a renda
vitalícia, estarà exempta de
l’impost.
Plans de pensions
- Finalment, es fixa en 10.000
euros el límit màxim amb dret a
deducció en les aportacions a
plans de pensions i a 12.500
euros la quantitat màxima per
als majors de 50 anys (en el
text inicial es fixaven els límits
en 8.000 i 10.000 euros respectivament). Per a les persones amb discapacitat el límit
serà de 24.250 euros.
- Definitivament desapareix
l’actual reducció del 40 % dels
rendiments obtinguts quan es
rescati el capital.
Habitatge habitual
- Desapareixen els percentatges incrementats de
deducció actualment vigents,
quan hi hagi finançament aliè,
per als dos primers anys a
partir de la compra de
l’habitatge habitual. Per tant, la
deducció des del primer any
serà del 15 %, amb una base
màxima anual de deducció de
9.015 euros.
- Amb caràcter retroactiu,
estaran exemptes les ajudes
públiques que es percebin
com a compensació per a la
reparació dels defectes
estructurals de construcció de
l’habitatge habitual, inclosa
l’estada en hotels.
- Estaran exemptes les rendes
percebudes per l’arrendatari

informació

info
pels lloguers a persones
d’entre 18 i 35 anys.
Impost sobre la renda de
les persones físiques i
impost sobre el patrimoni
La quota íntegra conjunta de
l’IRPF i de l’IP no podrà
excedir del 60% de la base
imposable de l’IRPF.
Impost sobre societats
- Tipus impositiu. S’avança a
dos anys la rebaixa de 5 punts
pel tipus general del Impost
sobre Societats enlloc dels 5
anys que es contemplaven en
el projecte de llei inicial. Així, el
tipus general serà del 32,5% el
2007 i del 30% el 2008. Per a

les empreses de reduïda
dimensió, la rebaixa és immediata, el 2007, i el tipus impositiu passa a ser del 25 %.
- Deducció per reinversió de
beneficis extraordinaris. Es
mantindrà la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris sempre que l’import
obtingut en la venda que
generi el benefici extraordinari
es reinverteixi en béns de
l’immobilitzat material o immaterial afectes a l’activitat
econòmica o en valors representatius de la participació en
capital en un percentatge no
inferior al 15 %.
- Deducció en I+D+i i en béns
culturals. Es manté l’actual sis-

tema de deduccions en I+D+i
fins l’any 2011, a partir del qual
el Govern estudiarà l’eficàcia
de les diferents ajudes per adequar-les a les necessitats de
l’economia. Les inversions en
béns culturals, llibres i cine es
podran aplicar fins el 2014.
- Dissolució de societats patrimonials. S’establirà un règim
transitori perquè aquestes societats, en quedar el seu règim
especial derogat a partir de l’1
de gener de 2007, puguin dissoldre’s sense cost fiscal si
l’acord de dissolució es pren
els 6 primers mesos de 2007.
Còmput, consellers de gestió
Assessoria Fiscal del Gremi
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Acord entre el Gremi d’Instal·ladors
i Caixa de Girona
A partir d’ara els agremiats poden disposar de la condició de client preferent

d’aquesta oferta, Caixa de
Girona ofereix als agremiats
una hipoteca de quota
mínima a interès variable amb
la particularitat que les quotes
inicials són substancialment
més baixes, a canvi del seu
creixement futur. És una
hipoteca ideal per a joves que
desitgen quotes més accessibles els primers anys, quan
tenen més despeses, i que
trasllada l’esforç financer de
la part inicial de la hipoteca
cap al final, quan els clients
disposaran de majors ingressos, amb un termini màxim de
35 anys.
Complint uns determinats
requisits, també es pot
accedir a bonificacions en
el diferencial aplicat a
l’EURIBOR.
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El Gremi d’Instal·ladors de
Girona ha signat un acord
amb la Caixa de Girona per
tal que tots els agremiats
disposin de la condició de
client preferent.
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Aquesta oferta permet als
membres del Gremi disposar
d’una sèrie de condicions
especials, entre les quals hi
ha l’oficina 24 hores, que
permet fer les operacions
bancàries més habituals a
qualsevol hora del dia via
internet, la correspondència
per correu electrònic, 10
missatges gratuïts al mòbil
cada mes... L’oferta també
permet tenir, per només 10
euros anuals, el servei de

teletac per guanyar temps a
les autopistes de l’estat. Un
altre dels avantatges que
ofereix és fer-se la targeta
empresa, una targeta de
crèdit VISA pensada per
pagar les despeses de
carburant, viatges, representació o altres que l’empresa
vol tenir totalment detallades i
controlades.
Un altre dels serveis que
ofereix Caixa de Girona és
una àmplia gamma d’assegurances: llar, cotxe, vida,
salut, atur, hospitalització,
m u ltiris c del c o m e r ç . . .
adaptades a les necessitats
de cada client. Pel que fa als
crèdits, com a novetat

La condició de client preferent també permet als
membres del gremi d’installadors gaudir de condicions
especials en el finançament
especialitzat, en dipòsits i
descomptes especials en
viatges (consulteu a qualsevol de les nostres oficines el
catàleg d’ofertes de promoviatges).
Si voleu consultar totes les
possibilitats i opcions
bancàries que ofereix Caixa
de Girona en aquesta oferta
només cal accedir a la pàgina
web del Gremi, www.elgremi.cat, o consultar-les a les
oficines tel. 972 213 566.
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Nous avantatges de la pàgina web del Gremi,
www.elgremi.cat

La política d’utilització de les noves tecnologies es va imposant cada vegada amb
més força al col·lectiu dels instal·ladors. Des del Gremi pensem que s’han
d’aprofitar les possibilitats que ofereixen ja que faciliten molts dels tràmits que
abans eren lents i costosos. Amb aquest objectiu de base es vol millorar dia a dia la
pàgina web d’aquesta institució: www.elgremi.cat
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Les notícies d’interès general,
com per exemple les notícies del
Gremi, la visita d’empreses col·laboradores, la informació de
l’entitat, la història... estaran
obertes al públic general, però
aquelles que siguin d’interès particular dels instal·ladors (normatives, preus de facturació, punts
de servei de FECSA, informació
de les pòlisses de responsabilitat civil...) seran només accessibles als agremiats.
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Aquest espai web no només ha
de servir com a plataforma per
transmetre informació sinó que
també ha de ser interactiva. A
partir d’ara, els instal·ladors
poden fer servir el portal com a
butlletí informatiu però també
poden penjar-hi les seves
ofertes o demandes tant de feina
com de material, al nou apartat
d’ofertes. Aquesta part de la web
estarà oberta a tots els interessats però només els instal·ladors
agremiats podran penjar-hi les
seves aportacions. Ho faran a
partir d’un procés de registre
que s’explica àmpliament al portal. El procés permet connectar
amb la base de dades dels agremiats i verificar que estan inscrits
a la institució. Una vegada
superat aquest tràmit tots els instal·ladors interessats podran
penjar l’oferta que creguin més

Tots els apartats restringits
estaran senyalitzats amb un
dibuix d’una “clau” a la pantalla
d’inici del portal. Per accedir a
convenient i d’interès per al col·- aquestes informacions caldrà
lectiu amb les dades de con- clicar sobre aquesta icona i
tacte perquè l’interessat el pugui s’entrarà l’àmbit d’ús exclusiu.
localitzar. El sistema permet un
intercanvi entre els instal·ladors i Finalment, cal també recordar
els dóna la possibilitat de donar que el Gremi ofereix la construcsortida al material, cotxes, ció, el disseny i el suport en la
màquines... que creu conve- redacció de la pàgina web de la
nient posar a la venda. És un vostra empresa. A més a més,
altre dels canals de comuni- també facilita un subdomini, ja
cació i intercanvi que crea al que la pàgina de l’empresa insGremi per aprofitar els avan- tal·ladora pot formar part del
tatges d’immediatesa i difusió www.elgremi.cat. Tot i així,
que ens ofereixen les noves tec- també ofereix la construcció de
nologies
webs independents. El preu
d’aquest servei oscil·la entre els
Per altra banda, tots els instal·la- 500 i 900 euros depenent de les
dors que entrin a la pàgina web prestacions que requereixi
veuran una altra novetat: hi ha l’instal·lador. Aquests preus
diferents apartats que s’han pri- inclouen el suport en la redacció
vatitzat. Molta de la informació dels textos, però les fotografies
que abans era pública a partir caldrà que siguin subminisd’ara només permet l’accés als trades per l’empresa insagremiats.
tal·ladora.
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Reunió de la ponència de calefacció de Ferca
La ponència de calefacció de
Ferca es va reunir el dia 13 de
juny amb el servei de Seguretat d’Instal·lacions del
departament de Treball i
Indústria de la Generalitat,
amb l’objectiu de parlar
sobre l’aplicació de la
instrucció 14/2001 de la
DGCSI per la qual s’aprova el
procediment administratiu
per a la posada en servei
provisional per a proves de
les instal·lacions tèrmiques.
Durant la reunió, el servei de
Seguretat va emfatitzar
l’obligació de complir curosament els requisits que
imposa la legislació vigent
tant pel que fa a les instal·lacions de butlletí de classe 1.2
(potència entre 15 i 70 kW)
com les de projecte de classe
2 (P>70 kW), que poden ser
individuals o SPI (suma de
potències individuals).
També, durant la trobada, el
servei de Seguretat va
exposar les dades de
l’evolució de les legalitza-

cions d’instal·lacions de calefacció realitzades des de
l’any 2001.

contemplades a l’article 4 de
la instrucció 14/2001, abans
esmentada.

A la reunió es van poder
resoldre molts dels dubtes
freqüents entre els instal·ladors: pel que fa a les instal·lacions SPI, es va recordar que
a partir de tres instal·lacions
amb calderes de 20.000
kcal/h en el mateix edifici ja se
supera la potència de 70 kW i,
per tant, cal presentar el
corresponent projecte i
complir les especificacions

També es va preguntar si en la
substitució d’una caldera en
una instal·lació era obligatori
presentar de nou el certificat
ITE-3. Els representants del
Departament van respondre
afirmativament a aquesta
qüestió però van recalcar que
en l’apartat d’observacions
del mateix ITE-3 ha de constar
que únicament s’ha canviat la
caldera.
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Els nous butlletins de Reconeixement Elèctric
estan imprimits en paper autocopiador
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El Gremi d’Instal·ladors
informa que ja disposa dels
nous butlletins de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió. Els
nous documents disposen
de paper autocopiador que
permet disposar d’una còpia
al mateix temps d’omplir els

buits. El nou decret de Baixa
Tensió estableix les normes
que s’han d’aplicar a
l’execució, inspecció i manteniment de les instal·lacions
elèctriques den baixa tensió,
així com l’actuació de les
empreses instal·ladores de
Catalunya

entrevista a l' agremiat

entrevista
Burgas i Burgas SL
Nom de l’empresa: Instal·lacions Burgas i Burgas SL
Adreça: C/ Sardana, 2 /Tapis, 94, de Figueres (Exposició)
i Polígon Industrial La Timba (Taller i Oficines) d’Avinyonet de Puigventós.
Codi postal: 17600 (Figueres) i 17742 (Avinyonet).
Població: Figueres i Avinyonet de Puigventós.
Correu electrònic: j.burgas@instalburgas.com (gerència).
info@instalburgas.com (administració).
f.burgas@instalburgas.com (oficina tècnica).
Any de fundació: 1939
Activitat: Instal·lacions d’electricitat, calefacció,
aire condicionat, aigua, gas i solar.
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Responsable: Joan Burgas i Carbó.
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Quan va néixer l’empresa?
L’any 1939. L’avi, Francesc
Burgas Matas, la va fundar
just després de la Guerra
Civil, compartint local amb el
seu sogre, que era espardenyer i corder.
Perquè es va dedicar a
l’ofici?
De fet, l’ofici sempre ha
format part de les nostres
vides, ja que de petits el pare,
Víctor, ja ens feia anar al taller,
. Som ja la tercera generació
que continua l’ofici. Al principi
es va fer dur, però a mida que
et fas gran aprens a estimar
la feina. Jo vaig començar
l’any 1983.
Com ha canviat l’empresa
en tot aquest temps?
Amb 67 anys de vida de
l’empresa hem viscut tota
mena de situacions. Començant per les penúries de la
postguerra seguint per
l’etapa del desenvolupament
dels anys 70 amb el boom del
turisme (situació que va fer
augmentar la plantilla d’una
manera considerable) passant per una recessió per la
crisi de principi dels anys 90, i
finalment gaudint de l’esta-

bilitat generada per aquests
últims anys de creixement
econòmic. En tots aquets
períodes hem treballat en tres
tallers diferents: al carrer Gatillepi fins l’any 1975, que vam
marxar al taller del carrer
Tapis-Sardana.
Recentment, el mes de juliol,
hem inaugurat un local nou a
Avinyonet de Puigventós
(prop de Figueres), que ens
permetrà afrontar el futur amb
unes bones condicions
d’espai per donar un millor
servei als nostres clients.
També dir que des de l’any
2002 treballem amb un sistema de gestió de qualitat
amb les exigències de la norma UNE EN ISO 9001 : 2000.
Al sector, hi ha hagut molts
canvis?
Hem passat de fer només instal·lacions d’aigua i llum
sense tenir pràcticament cap
carnet professional, a fer-ne
de calefacció, aire condicionat, telecomunicacions, domòtica i darrerament el gran
repte per a la nostra professió: el de les energies alterna-

tives. Totes aquestes activitats s’han de fer amb una
gran exigència per part de
l’administració per tal de complir la normativa corresponent. Això ens obliga a fer un
gran esforç per estar al dia i
mantenir un alt grau de professionalitat.
Des de quan és del Gremi?
Estem donats d’alta des del
maig de 1996.
Com la valora la tasca del
Gremi?
En línies generals bé, i més
encara darrerament, amb
l’impuls que s’ha donat en el
tema de la formació coincidint
amb la inauguració de les
noves instal·lacions. Però en
un sector tan ampli i complex
com el nostre, és difícil fer-ho
tot a gust de tothom.

informació
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Assessorament per la llei orgànica de Protecció
de Dades Personals
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respost una sèrie de qüestions, les que des de
l’auditoria s’ha constatat com
a preguntes més freqüents:

La llei de protecció de dades
de caràcter personal (LOPD)
regula totes les dades
d’aquest tipus i defineix el tractament que se’n pot fer. Les
dades de caràcter personal
són totes aquelles que fan
referència a una persona
física. Aquesta llei afecta tant
el sector públic com el sector
privat. Per tant, la llei també
afecta els instal·ladors ja que
és d’obligat compliment per a
totes les empreses, associacions, autònoms i/o professionals liberals que posseeixin dades de caràcter personal.

Què és la llei orgànica de
protecció de dades de
caràcte personal o LOPD?
És una llei (LO 15/1999)
d’obligatori compliment des
del dia 26 de juny de 2002
i que s’aplica a totes les
empreses o empresaris autònoms (no importa la mida de
l’empresa) que treballin amb
dades personals registrades
en paper o en sistemes
informàtics.

Per això el Gremi ha considerat important disposar d’un
nou assessor per resoldre els
dubtes que puguin sorgir i
ajudar les empreses a implementar la llei. En una primera
aproximació al col·lectiu s’han

La meva empresa treballa
amb dades personals i per
tant està afectada per
aquesta llei?
En la majoria de casos, per no
dir tots, la resposta és SÍ. Una
dada personal es qualsevol

informació registrada en
paper o en format electrònic,
referent a una persona física
(nom, DNI, adreça...) i per tant
pràcticament totes les empreses tenen alguna dada de
caràcter personal ja que totes
tenen fitxers de clients, proveïdors i/o treballadors.
Quines són les meves obligacions respecte a
aquesta Llei?
Tot i que hi ha diferents classificacions de dades personals,
si partim de la base que tenim
dades de NIVELL BÀSIC
(qualsevol informació com un
nom, una adreça, un telèfon,
etc.) les seves obligacions
són :
 Elaborar un document de
seguretat amb tots els apartats de què disposa la llei,
amb la política de seguretat

informació

info
 Portar un registre d’incidències que hagin pogut afectar
les dades.
Adoptar mesures d’autentificació i identificació als seus
sistemes informàtics al lloc de
treball.
 Definició dels procediments
de còpies de seguretat i
gestió de suports informàtics
adequats.
 Inscripció i declaració dels

A quins riscos estic expo-sat si no tinc aquesta llei
implantada?
El principal risc a què està
exposat són les sancions per
part de la Agencia de Protección de Datos, bé per una inspecció d’ofici o bé per una
denúncia d’una persona física
que creu que la vostra empresa l’ha perjudicat i vulnerat
els seus drets en referència a
la LOPD.
TIPUS (art. 44) SANCIONS
LLEUS
Multa de 601,01 € a
60.101,21 €
GREUS
de 60.101,21 a 300.506,05 €
MOLT GREUS
de 300.506 ,05 a
601.012,10 €

Exemples :
No tenir els fitxers inscrits a la
Agencia de Protección de
Datos o no tenir redactat el
document de Seguretat: es
considera una falta lleu però
pot arribar a 60.000 €.
No informar un client o un treballador dels seus drets: falta
lleu de 600 € a 60.000 €.
Donar les dades d’un client a
un tercer sense el seu consentiment: falta greu de
60.000 € a 300.000 €.
Tenir el servidor de dades,
plana web o correu electrònic
a un país que no tingui legislació Llei de protecció de
dades (com USA): falta molt
greu fins a 600.000 €.
Auditoria i Control
Assessoria de Protecció de
Dades del Gremi
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 Definició de les funcions i
obligacions del personal respecte a la LOPD la formació
que cal impartit al seu personal.

fitxers afectats a la Agencia de
Protección de Datos.
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de l’empresa i que ha d’estar
a disposició de l’inspector de
la Agencia de Protección de
Datos, si es dóna el cas.
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Els nous criteris sobre l’aplicació dels
diferents aspectes del Reglament de
Baixa Tensió a la pàgina web del Gremi
S’han publicat nous criteris
sobre l’aplicació de diferents
aspectes del Reglament de
Baixa Tensió aprovat pel Reial
Decret 843/2002 de 2 d’agost,
així com del Decret 363/2004,
de 24 d’agost, pel qual es
regula el procediment administratiu per a l’aplicació del
Reglament esmentat dins
l’àmbitde Catalunya. Els criteris nous són els següents:
- Àmbit general
- ICT-BT-09 Instal·lacions
d’enllumenat exterior
- ICT-BT-15 Instal·lacions

d’enllaç derivacions individuals
- ICT-BT-18 Instal·lacions de
connexió de terra
- ICT-BT-19 Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals
- ICT-BT-28 Instal·lacions en
locals de pública concurrència
- ICT-BT-29 Condicions particulars per a les instal·lacions
elèctriques dels locals amb
risc d’incendi o explosió
- ICT-BT-40 Instal·lacions generadores de baixa tensió
- ICT-BT-41 Instal·lacions elèc-

triques en caravanes i parcs
de caravanes
Tots aquests criteris es poden
trobar a la pàgina web del
Gremi, www.elgremi.cat, on
periòdicament s’actualitzen
totes les informacions referents a normativa .
Des del Gremi d’Instal·ladors
pensem que els avantatges
que ens ofereixen les noves
tecnologies s’han d’aprofitar
per poder informar més i millor
els agremiats.
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Garantir la feina estable és el principal objectiu
de la Reforma Laboral

La nova normativa no permet l’encavalcament permanent de contractes temporals

El text aprofundeix en aquelles
reformes iniciades per l’Acord
Interconfederal per a l’Estabilitat
a l’Ocupació de 1997, subscrit
entre la patronal i els sindicat,
que han resultat positives, i introdueixen per primera vegada
novetats, com les mesures contra l’encavalcament abusiu dels
contractes temporals o les
millores en la protecció social,
les rebaixes de cotitzacions
empresarials, la potenciació
dels Serveis Públics de l’Ocupació i de la Inspecció de Feina,
aspectes que no formaven part
dels acords.

Aquests aspectes es concreten
de la següent manera:
Mesures que han entrat en
vigor el 15 de juny de 2006
- Prohibició de l’encadenament
abusiu de contractes temporals:
el treballador que, havent subscrit dos o més contractes temporals amb la mateixa empresa
o ETT, i acumuli un període de
prestació de serveis en el mateix
lloc de treball superior a 24
mesos dins d’un període de 30
mesos, adquirirà la condició de
treballador indefinit.
- La cessió de treballadors
només podrà efectuar-se a
través de les ETT autoritzades.
- Subcontractació d’obres i serveis: l’empresa principal està
obligada a disposar d’un llibre
de registre de les empreses contractistes que comparteixen de
forma continuada un mateix
centre de treball.
- Millora de les prestacions de
FOGASA, en cas d’insolvència
empresarial, augment de la
quantitat màxima dels salaris
abonables i de les indemnitzacions per acomiadament

Mesures que van entrar en
vigor l’1 de juliol de 2006
- Bonificacions empresarials a
la SS. Els incentius a la contractació indefinida tindran una
durada de quatre anys i es
manté indefinida per a majors de
45 anys i discapacitats:
- Dones, 70,83 euros/mes (850
/any) durant 4 anys.
- Dones que siguin contractades en els 24 mesos
següents a la data del part o
de l’adopció, 100 euros/mes
durant 4 anys.
- Dones que es reincorporin
després de 5 anys d’inactivitat
tindran una bonificació de 100
euros/mes durant 4 anys
- Joves entre 16 i 30 anys 66,67
euros/mes durant 4 anys.
- Treballadors inscrits com a
desempleats ininterrompudament a l’oficina de l’atur com a
mínim 6 mesos, 50 euros/mes
- Majors de 45 anys 100 euros
/mes durant tot el contracte
Les empreses que converteixin
els contractes temporals en indefinits abans de l’1 de gener tindran una bonificació, però a
partir de 2007 desapareixen
aquests incentius.
Els contractes indefinits reduiran 0,25 punts la cotització per a
les contingències d’atur (abans
7,55 %, a partir de l’1 de juliol de
2006 7,30 %). També es redueix
la cotització del Fondo de Garantía Salarial, abans 0,40 % i
desde l’1 de juliol de 0,20 %.
Laborex Assessors Laborals
Assessor Laboral del Gremi

setembre - octubre | 2006

Aquest és el primer acord que
s’aconsegueix sobre el mercat
de treball entre el Govern, les
organitzacions empresarials i les
confederacions sindicals des de
1981. Es tracta d’un acord en el
qual 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’eix principal de la negociació girava
entorn a la reducció de la temporalitat i sobre els instruments que
s’havien d’utilitzar. En aquesta
ocasió el repte no era tant augmentar l’ocupació sinó que fos
de més qualitat.

L’acord gira sobre quatre puntals bàsics:
- Mesures contra la temporalitat
i per promoure un ús més intensiu de la contractació amb caràcter indefinit.
- Reducció de costos empres.
- Millores en la protecció dels
treballadors en cas de desocupació o insolvència empresarial.
- Potenciació dels Serveis Públics d’Ocupació i de la Inspecció i Seguretat Social.
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El Govern, les organitzacions
empresarials i els sindicats van
firmar el dia 9 de maig passat
l’acord per a la millora del creixement econòmic i la qualitat del
treball, altrament conegut com a
Reforma Laboral.

otes
informació

info

Assegurances adaptades als instal·ladors

En aquesta mateixa línia,
l’assessoria del Gremi
d’Instal·ladors està treballant
en l’elaboració d’una nova
assegurança per cobrir les
pèrdues en cas del robatori
d’eines i material de l’instal·lador a les obres.
Les baixes dels autònoms
Segons el Reial Decret 1273/

2003, del 10 d’octubre, els
treballadors inclosos en el
règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms poden optar per la
cobertura de les contingències professionals, i així el subsidi que s’origini per accident
de treball o malaltia professional serà del 75 % sobre la
base reguladora per la qual
cotitzen, a partir del dia
següent al de la baixa.
Aquesta millora determina
l’obligació d’efectuar les
corresponents cotitzacions,
que s’engloben per activitats.
En el cas de la construcció
(on s’inclouen els instal·ladors elèctrics, els de climatització, fontaneria...) és del
7,27 %; per posar un exemple, el resultat d’aplicar
aquesta quantitat sobre la
base mínima de cotització
suposa un import addicional
a la quota de 54,76 euros
mensuals. Consultant amb
l’assessoria d’assegurances
del Gremi (972 393 113 assegurances@elgremi.com)
t’assessorarem dels beneficis que suposaria aportar
aquest import addicional en
una assegurança privada
d’accidents i malaltia.
Finalment, volem informar
que properament oferirem
assegurances molt competitives en temes de salut

Boada Ordis Corredoria
d’Assegurances
Assessors d’Assegurances del
Gremi d’Instal·ladors
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Assegurança del carnet per
punts
El nou carnet per punts ja ha
entrat en vigor, i Boada Ordis
Corredoria d’Assegurances
ofereix un producte que
respon a les necessitats dels
conductors. Es tracta de
l’assegurança Carnet, i disposa d’avantatges i condicions especials per als agremiats. Per 45,53 euros a l’any,
l’instal·lador es podrà beneficiar de les següents cobertures: subsidi mensual si li
retiren el carnet temporalment o si l’ha perdut a causa
d’haver-li retirat tots els punts;
ajut econòmic de fins a 500
euros per pagar els cursos
per recuperar el carnet de conduir i les taxes de l’examen
posterior; la gestió d’infraccions de trànsit que suposin
la retirada del carnet o la
pèrdua de punts; l’assistència jurídica telefònica les
24 hores del dia i el trasllat
del vehicle conduït per l’assegurat en cas d’immobilització.

Assegurança contra robatori
de les eines i maquinària a
dins dels vehicles
Davant les diverses consultes
dels agremiats referents als
robatori d’eines o màquines
en els seus vehicles, des de
l’assessoria d’assegurances
del Gremi oferim una assegurança per cobrir aquest problema. A través d’una pòlissa
del seu taller o magatzem
podem assegurar contra
robatori els instruments que
transportin els agremiats
durant les hores de feina (horari laboral fora al carrer) o
durant la nit (al garatge on
s’estaciona el vehicle).
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L’assessoria d’assegurances
del Gremi d’Instal·ladors de
Girona, després de rebre diferents consultes dels agremiats, ha posat a la disposició dels instal·ladors diferents productes que responen a les necessitats quotidianes d’aquests professionals. La voluntat de Boada és
adaptar-se constantment a
les peticions del col·lectiu i
ajudar a buscar solucions a
les problemàtiques més freqüents que es poden trobar
en el dia a dia:

informació

info

Tots els autònoms que vulguin canviar les
bases de cotització ho han de fer abans
de l’1 d’octubre
Han de presentar la sol·licitud a la Tresoreria General de la Seguretat Social

Tots els treballadors acollits al
règim de treballadors autònoms poden canviar anualment les bases de cotització.
Així doncs, cadascú pot escollir la que més li convingui
sempre i quan estigui entre la
base mínima i la base
màxima establertes per llei
d’aquest 2006. Els interessats hauran de sol·licitar el
canvi a la Tresoreria General,
abans del dia 1 d’octubre
perquè tingui efecte el dia 1
de gener de 2007.
Cal tenir en compte que les
persones que tinguin més de
50 anys o els compleixin du-

rant el 2006 poden augmentar la seva base de cotització només fins a 1.509,60
euros mensuals incrementant
l’IPC que correspongui.
A totes aquelles persones
que en els darrers anys augmenten la seva base de cotització d’acord amb l’augment
de l’IPC, la Seguretat Social
els augmentarà directament
la base en funció a aquest
impost, sense necessitat de
comunicar-ho prèviament, ja
que es va sol·licitar l’augment
automàtic. Per tal de determinar la quota mensual a
pagar a la Seguretat Social

s’ha d’aplicar a la base de
cotització escollida el 29,80
%. TSi el treballador decideix
no acollir-se a la protecció per
incapacitat temporal, el tipus
de cotització serà del 26,50%.
Les bases de cotització previstes per a aquest any 2006
són les següents:
Base mínima: 785,7 euros
mensuals
Base màxima: 2.897,7 euros
mensuals
Base màxima per als treballadors de 50 anys o que els
compleixen el 2006: 1.509,6
euros mensuals

notes
Protecció perimetral electrònica
per a exteriors: sistema Watchout
Des de PROTEC sistemes
electrònics de seguretat continuem publicant articles relacionats amb la protecció perimetral electrònica, ja que considerem que són elements de
seguretat que aporten una
alta fiabilitat i seguretat a
l’hora d’activar l’alarma i
detectar l’intrús a l’exterior.
Són dispositius especialment
pensats per a grans residències o fàbriques.

d’aquest nou sistema són les
següents:
Alerta “lent bruta”
El dispositiu obté per mitjà de
quatre canals IR actius una
protecció que permet advertir
al client de qualsevol intent
d’emmascarament de la lent.
El Watchout també alerta
quant s’embruta la lent i
requereix que es netegi.

El sistema que avui presentem és el Watchout, basat
en tecnologia mixta d’infrarojos i microones
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Tecnologia de reconeixement d’oscil·lació
Utilitza dos canals de microones per al reconeixement i
exclusió de moviments oscil·latoris, com plantes o branques d’arbres.
Aquesta tecnologia permet
distingir les pulsacions microones dels objectes i, en conseqüència, quan s’aproximen i s’allunyen. Això ens
permet disposar de la distància efectiva dels objectes.
Tots aquells objectes que
oscil·lin però que no es
moguin més que una distàn-

Tecnologia de reconeixement d’oscil·lació
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Endarrera
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Distància efectiva
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cia determinada seran exclosos i no activaran l’alarma.
Tecnologia de Correlació
Digital
Utilitza dos canals PIR (infrarojos passius) amb òptica
independent per tal de garantir que només aquells
objectes que generin patrons
de senyal semblants i correlacionats siguin presos en consideració. Per tant, aquesta
tecnologia elimina les falses
alarmes originades per animals domèstics, reflexos,
llums de cotxe i ràpids canvis
de temperatura o canvis de
patrons sol/ombra causats
per moviment dels núvols.
Cal recordar que el sistema
Watchout és dual, i per tant
només generarà alarma quan
la interrelació de les dues tecnologies sigui positiva.

Endavant

Les prestacions o característiques més rellevants

Possibilitat d’incloure una
càmera
Els detectors permeten
incloure una càmera d’alta
definició (blanc i negre o de
color). Aquest fet és ideal per
a pressupostos limitats, ja
que el client obté un millor
preu que instal·lar els dispositius per separat.

Departament de comunicació
PROTEC Sistemes
Electrònics de Seguretat
(DISTEC, Grup Tecnologic)

notes
El llibre de visites

A través de l’assessoria
laboral del Gremi d’Instal·ladors es posa a disposició
dels agremiats el llibre de
visites obligatori per a les
empreses.
Els tràmits d’homologació es
poden realitzar a la mateixa

notes

assessoria, i la despesa que
comporten, juntament amb el
llibre de visites, és de 20 euros.
Per a més informació us
podeu posaren contacte amb
l’assessoria laboral del Gremi
trucant al 972 393 113, o
a.laboral@elgremi.cat

El Gremi està present a tot el territori
El Gremi d’Instal·ladors de Girona té representants a les diferents comarques gironi-nes per tal de
facilitar els contactes de tots els instal·ladors. En el següent mapa de situació s’indica qui són
aquests representants i la seva localització a la comarca concreta:

Cerdanya
Ripollés

Josep Vilella
VILPAL,S.C.
AVDA DEULOFEU, 20
PUIGCERDA 17520
Tel. 972880571
Fax 972140818

Alt Empordá

Francesc Jordá
INSTALROURA, SL
PROGRES, 17
RIPOLL 17500
Tel. 972700124
Fax 972700124

Joaquim Testar
JOAQUIM TESTAR JUNCA
CENDRASSOS,14
FIGUERES 17600
Tel. 972678702
Fax 972677138

Cerdanya
Alt Empordá
Ripollés

Garrotxa
Xavier Masaló
ELECTRICA MASALO,S.L.
PASSEIG ESTACIO, 8
LES PLANES D'HOSTOLES 17172
Tel. 972448095
Fax 972448455

Garrotxa
Pla de
l’Estany

Joan Romans
INSTAL.LACIONS JOAN ROMANS,S.L.
AVDA.DE LA FARGA, 95
BANYOLES 17820
Tel. 972573012
Fax 972581220

La Selva

La Selva
Josep Mª. Alsina
ADMINISTRACION CANYELLES, S.L.
LLORET DE MAR 17310
Tel. 972366396
Fax 972370147

Ramón Teixidor
I.M.A.T.G.E.S., S.L.
GERMANS DE FERRER, 28
LA BISBAL D'EMPORDA 17100
Tel. 972642641
Fax 972642641

Gironés
Jordi Vila
J.VILA'S, S.C.
PL.SANT PERE, 2
GIRONA 17007
972 215350
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Pla de l’Estany

Baix
Empordá
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Gironés

Baix Empordá

notes

notes

És imprescindible l’homologació dels
provisionals d’obra de baixa tensió
El reglament electrotècnic
(REBT 2002) i, més en
concret, la instrucció ITC-BT33, indica les condicions que
han de complir les instal·lacions provisionals i temporals
d’obres.
Entre tots els requisits que s’hi
poden trobar cal destacar
l’obligació que cada base o
grup de bases de preses de
corrent han d’estar protegides per dispositius diferencials de corrent diferent
residual assignada igual com
a màxim a 30mA; o bé alimentades a molt baixa tensió de

seguretat. També cal remarcar que les envolvents,
aparamentes, les preses de
corrent i els elements de la
instal·lació que estiguin a la
intempèrie hauran de tenir
com a mínim un grau de
protecció ip45, segons UNE
20.324.

els instal·ladors interessats a
disposar de totes les indicacions que ha de recollir la
placa poden accedir a la
pàgina web del Gremi) i que el
fabricant del conjunt d’obra
certifiqui haver passat una
sèrie d’assaigs segons
l’exigència d’aquesta norma.

Aquesta norma es va modificar a escala europea a final de
l’any passat, i exigeix uns
requisits per als conjunts
d’obres. Entre ells, demana
disposar d’una placa amb
unes característiques i
inscripcions concretes (tots

Per tant, tots els instal·ladors
cal que tingueu especial cura
de comprovar que el distribuïdor us subministri provisionals d’obra homologats, per
tal d’evitar actes d’inspecció
no satisfactoris per part de
les EICs.

notes

notes

Pla per afavorir la renovació
d’electrodomèstics
L’Institut Català de l’Energia
ha habilitat una línia de subvenció per a la substitució
d’electrodomèstics per altres
de classe A o superiors.
En aquesta línia de subvencions es podran acollir els
electrodomèstics adquirits a
partir de l’1 de maig de 2006 i,
en qualsevol cas, la quantia
de la subvenció no podrà
superar mai el 25 % del preu
de l’electrodomèstic.
El termini de presentació de
sol·licituds s’acaba el proper
30 d’octubre. La data de tancament pot variar quan
s’esgotin els recursos destinats a aquesta iniciativa.

Es recorda que els electrodomèstics classe A o superiors i els objectes que són
subvencionables són:
- Frigorífics (85 euros)
- Congeladors (185 euros)
- Aparells frigorífics combinats (combis) (85 euros)
Rentadores convencionals
i bitèrmiques (85 euros)
Assecadores (150 euros)
- Rentavaixelles convencionals i bitèrmics (85 euros)
Des del Gremi es recomana
que per a qualsevol consulta
o per demanar l’adhesió
a la campanya us adreceu
al Gremi de Comerciants
d’electrodomèstics de Barcelona.

D’altra banda, a la pàgina
web del Gremi, www.elgremi.cat, podreu consultar la normativa, la circular informativa
del Gremi de Comerciants
d’electrodomèstics de Barcelona i descarregar-vos el programa per tramitar les vostres
sol·licituds.
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AGENTS D’ASSEGURANCES I GESTORIA

Unión Aseguradora

GIRONA: Pl. Catalunya, 10 - C/ Barcelona, 31 | Tel. 972 20 52 00 | email: boada@boada.cat | www.boada.cat

notes

notes

La nova web de FERCA permet tramitar
els butlletis de gas o elèctrics

cionar butlletins. Qualsevol
associat que vulgui realitzar
certificats (de gas o elèctrics)
haurà d’identificar-se en la
zona privada i entrar dins l’opció “Documents tècnics oficials”, on trobarà els diferents
tipus de certificats per presentar manualment o telemàticament, depenent del cas.
Ferca ha volgut millorar la
seva pàgina web www.fercacatalunya.com amb la intenció “d’apropar la realitat del
sector a la societat, oferint
informació sobre la reglamentació de la instal·lació elèctrica, d’aigua o de gas; posant
a l’abast de tothom un servei
de cerca d’instal·ladors agremiats amb la confiança de
comptar amb professionals
autoritzats; aconsellant sobre
seguretat a la llar...”. Per aconseguir fer del portal un espai
d’intercanvi s’han millorat els

mitjans tècnics quant a l’accés, navegabilitat, funcionalitat i disseny. En aquest sentit,
s’ha privatitzat una part important del portal.
Tots els agremiats de Catalunya properament rebran
una circular informativa on
se’ls posarà al dia de com
poden accedir als nous apartats privatitzats de la web amb
tots els passos detallats i els
codis d’accés que necessiten. La novetat més important
és la possibilitat de confec-

Els instal·ladors també trobaran a la web altres opcions
per tramitar documentació
oficial: omplir i enviar certificats i memòries tècniques,
rebre confirmacions, tramitar
revisions... tot des del navegador i sense necessitat de
tenir cap altre programa instal·lat a l’ordinador. Com sempre, el portal també disposa
d’informació amb una secció
de notícies, una de document
i també els fòrums, que constitueixen un espai de debat
obert a les opinions.
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La Generalitat fixa el calendari
de Festes Laborals
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El Gremi d’Instal·ladors vol
informar a tots els seus agremiats que ja s’ha publicat en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
l’ordre que estableix el calendari oficial de festes laborals
per a l’any 2007. Per tant,
seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2007 les
següents: l'1 de gener (Cap
d’Any), el 6 de gener (Reis), 6
d’abril (Divendres Sant), el 9

d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), l'1 de maig (Festa del
Tr eball), el 15 d’agost
(l’Assumpció), l'11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), el 12 d’octubre (Festa
de la Hispanitat), l'1 de
novembre (Tots Sants), el 6 de
desembre (Dia de la Constitució), el 8 de desembre
(la Immaculada), el 25 de
desembre (Nadal), el 26 de
desembre (Sant Esteve).

De les tretze festes esmentades, el dia 6 de gener (Reis)
tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran
de caràcter retribuït i no recuperable.
A més de les festivitats citades, seran fixades, mitjançant
una ordre del conseller, dues
festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels
municipis respectius.

