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un repte per a l'instal·lador
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Serveis i assessories

assessories
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: centraleta 972 213 566 / Directe 972 393 157

Telèfon: centraleta 972 213 566 / Directe 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: centraleta 972 213 566 / Directe 972 393 156

Correu electrònic: assegurances@elgremi.com
Telèfon: centraleta 972 213 566 / Directe 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: centraleta 972 213 566 / Directe 972 393 157

Telèfon: centraleta 972 213 566 / Directe 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: centraleta 972 213 566 / Directe 972 393 156

Telèfon: centraleta 972 213 566 / Directe 972 393 156
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Resum de Formació

Els col·laboradors,
un element clau per al
funcionament del Gremi

En l’anterior editorial, el primer de 2006, parlàvem dels projectes per
ampliar els serveis, per millorar les informacions i per aplicar
constantment programes de formació encarats a satisfer les
necessitats dels agremiats, que sovint se senten perduts davant
l’allau de normatives i canvis legislatius que afecten la seva tasca
diària.
Tot i així, ens oblidàvem del motor que fa possible tots aquests
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Oferim el servei de realització
de pàgines web

objectius. El Gremi, el nou edifici, molts dels cursos que
s’ofereixen... són una realitat gràcies al gran nombre de
col·laboradors que han apostat per la nostra entitat, considerant
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que és important l’existència de centres de formació específics.

Programes de gestió integral
Així doncs, més de 30 empreses i proveïdors estan col·laborant
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Entrevista a l'Agremiat
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El nou codi tècnic de l'edificació
i el decret d'ecoeficiència

amb nosaltres. Les aportacions són diverses, i estan cobrint moltes
de les necessitats del centre des del vessant econòmic, des de
l’aportació de material fins a assumir temes de col·laboració en
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Interlocutors de Fecsa-Endesa Girona

programes o cursos de formació. Totes aquestes aportacions
econòmiques, socials i educatives serveixen per crear un centre de
referència.
Ara es veuen els resultats de tots aquests esforços. Molts dels
agremiats, que sovint són clients d’aquests col·laboradors, veuen
recompensada la seva inversió en unes instal·lacions immillorables
i amb uns programes formatius d’alt nivell.
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Televisió Digital Terrestre

Des del Gremi, considerem importantíssimes les relacions que
s’estableixen entre les empreses proveïdores i el col·lectiu dels
instal·ladors. Només així ens podem beneficiar d’avantatges
mutus: les noves instal·lacions del Gremi en són un clar exemple.
Volem donar les gràcies a les empreses col·laboradores i animar als
instal·ladors que, en la mesura de les seves possibilitats,
contribueixin a mantenir aquesta relació. També volem recordar que
totes empreses col·laboradores es poden trobar a la pàgina web
del Gremi: www.elgremi.cat
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El Gremi exposa la nova normativa de
residus d’aparells elèctrics i electrònics
en una ronda de sis seminaris
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Més de 400 instal·ladors van participar a les jornades informatives
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En una nova col·laboració
d’ECA GIRONA i ICICT amb
ADIME – Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico–, el Gremi d’Instal·ladors
de Girona ha impartit en el
decurs del mes de març de
2006 una sèrie de sis seminaris a l’entorn del Real
Decret 208/2005 sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos
y la Gestión de sus Residuos
(RAEE) a les ciutats d’Olot,
Palafrugell, Figueres, Girona,
Blanes i Puigcerdà.
En els esmentats Seminaris
–als quals van assistir més de
400 instal·ladors de totes les
comarques gironines– es va

explicar amb detall com
afecta aquest decret RAEE a
fabricants, distribuïdors, instal·ladors i usuaris.
En les ponències es va parlar
tant de l’aplicació d’un cost
extra o ECORAEE que el
decret obliga a aplicar a cada
aparell venut i instal·lat, com
de la logística inversa que
s’ha d’establir per retirar els
aparells antics (làmpades,
aparells autònoms d’emergència, electrodomèstics,
etc) , retenir-los en centres
temporals de recollida i, finalment, separar-los i enviar-los
a centres autoritzats de tractament de residus especials.

Finalment, vam incloure als
seminaris una ponència
sobre el Decret 50/2005 de la
Generalitat de Catalunya que
estableix uns terminis ja definitius per tal que les empreses
existents adaptin la seva llicència d’activitat a la llei 3/98
d’Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental.
Aquest decret inclou, a tall de
novetat, la separació documental de la verificació
ambiental per part de les unitats tècniques de verificació
ambiental (entre elles, ECA i
ICICT) dels aspectes ambientals i dels de seguretat i prevenció d’incendis, i permet la

tema
Residus d'aparells elèctrics i electrònics

presentació, per part del titular, d’un calendari d’accions
correctores que doni més
temps per solucionar mancances documentals o
corregir aquells aspectes de
l’establiment que no compleixen la normativa vigent.
En mancances de prevenció
d’incendis, els terminis poden
arribar com a màxim als vint-iquatre mesos.
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Tanmateix, la majoria d’establiments dels nostres instal·ladors han estat classificats
com a Annex III, i no se’ls
aplica aquest decret. Se’n
demanarà l’adequació
d’activitat quan s’escaigui per
part de l’Ajuntament respectiu, i especialment en casos
d’ampliació i modificació del
negoci o canvi del titular o de
la societat.
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planer i explicant com
afecten aquestes lleis i normatives les empreses instal·ladores. D’aquesta manera
s’aconsegueix evitar possibles sancions en el futur.
Durant el seminari es van
posar exemples pràctics de
la facturació de l’Ecorae, problemes del dia a dia amb calderes velles i altres residus...
També es va parlar de la llicència ambiental.

Finalment, els ponents van
oferir-se a donar resposta,
directament o mitjançant el
Gremi, a qualsevol consulta
que se’ls adreci referent a les
ponències.

Creiem que el gran nombre
de participants a les diferents
edicions de la jornada i les
qüestions que es van posar a
debat són un bon indicador
de la bona acollida de la iniciativa, que esperem que
hagi estat de molta utilitat als
instal·ladors que hi van participar. Recordem, però, que
tots els dubtes que puguin
sorgir respecte a aquesta normativa poden ser transmesos a la nostra entitat:
mirarem de resoldre’ls i informar-vos del desenvolupament de la normativa.

Els objectius del Gremi
L’objectiu dels seminaris era
explicar amb claredat en què
consisteixen les noves lleis
mediambientals, i així poder
solucionar els principals
dubtes que es plantegen els
afectats. Es pretenia apropar
les normatives als instal·ladors a través d’un llenguatge

La normativa: Reial Decret
208/2005 sobre aparells
elèctrics i electrònics, i la
gestió dels seus residus
Les sigles RAEE equivalen al
terme Residus d’Aparells
Elèctrics i Electrònics. Els
RAEE s’han convertit en un
problema real per al medi
ambient, per la seva acumu-

lació en els abocadors, per la
difícil eliminació dels materials amb què estan fabricats
o per la toxicitat d’alguns dels
seus components.
L’adequada gestió i tractament d’aquest tipus de
residus exigeix el compromís
de tots els agents econòmics
que intervenen en la “cadena
de valor” de cada producte o
aparell. Així doncs, els productors, distribuïdors, instal·ladors i els usuaris finals han
de contribuir a aconseguir els
objectius mediambientals
marcats per la Unió Europea,
complint les obligacions que
es deriven del Reial Decret
208/2005, publicat al BOE del
26 de febrer. Aquesta normativa regula la gestió i el reciclatge d’aquests aparells, un
cop ja no funcionen i s’han de
llençar.
La norma, que ja està en vigor
des del 13 d’agost, preveu
que a 31 de desembre de
2006 es reciclin 4 kg/hab/any
d’aquests residus d’origen
domèstic, a més dels que
tenen origen professional o
d’empreses. Els productors
han de finançar el seu reciclatge, i ho poden fer sols o
agrupats en Sistemes Integrats de Gestió. La recollida
selectiva es pot fer a través
dels distribuïdors comercials,
que hauran d’acceptar
aquests residus en l’acte de

tema

tema
L’entrada en vigor d’aquest
decret afecta directament els
professionals del nostre sector. Amb la intenció de facilitar-los al màxim possible la
informació, es van organitzar
els seminaris anteriorment
descrits per evitar les possibles sancions que es puguin
derivar d’una mala o nul·la
aplicació d’aquest decret. La
normativa específica esta-

bleix que es poden aplicar sancions a tots aquells professionals que no la compleixin: en
el cas d’infraccions molt
greus, les multes poden anar
des dels 30.000 euros a
1.202.000; en el cas de les
infraccions greus, de 600
euros a 30.000; i finalment, si
s’infringeix lleument la norma,
la multa va des de 600 euros
fins a 6.000. La multa no eximeix del compliment d’algun
altre tipus de sanció, com la
inhabilitació professional temporal i/o la clausura definitiva
de les instal·lacions o la prohibició de l’ús d’aparells implicats en el dany.
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La normativa RAEE és una llei
necessària i responsable,
creada per beneficiar el conjunt de la societat i entendre
l’exercici de la responsabilitat
mediambiental entre els
agents que intervenen en el
mercat dels aparells elèctrics i
electrònics. Es basa en la

logística inversa: el sistema
mitjançant el qual els residus
d’aparells arriben, des de
l’usuari final, fins als centres
de tractament i valorització
de residus.
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compra d’un nou equip, o a
través dels serveis de recollida selectiva municipal, que
hauran de ser finançats pels
sistemes integrats de gestió.
El decret reprodueix conceptes de la legislació
d’envasos: autorització, conveni marc, cost addicional...

el

protagonista

protagonista
Entrevista al president de FERCA, Pere Miquel Guiu

“Les solucions des de FERCA passen per
fer sentir la veu i opinió dels instal·ladors
davant dels diferents interlocutors”
PERE MIQUEL GUIU és el
president
Catalana

de

Federació

d’Associacions

Empresarials
substituir

la

(FERCA),

Àngel

va

Martínez

Miquel, després que aquest
estigués prop de 26 anys al
capdavant de la presidència de
la Federació. Guiu té 62 anys i
resideix a La Granadella, al sud
de la ciutat de Lleida. Ha estat,
durant 6 anys, president del

juny - juliol | 2006

Gremi d’Instal·ladors de Lleida.
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Després de ser nomenat
president de FERCA, quins
són els seus objectius a curt i
mitjà termini?
En primer lloc, conèixer millor la
realitat de FERCA, cosa que ja
estem fent. A mig termini,
potenciar encara més FERCA,
com a interlocutor de les
empreses instal·ladores o
companyies subministradores
amb l’administració. També
s’ha de prestigiar la tasca de
l’instal·lador i situar l’empresa
instal·ladora en el lloc que es
mereix.
Ens pot explicar a grans trets
què és FERCA i com es
constitueix l’organigrama
d’aquesta federació?
FERCA és una federació que

agrupa més de 7.500
empreses instal·ladores
integrades en les diferents
associacions que existeixen
arreu de Catalunya. De fet, les
agrupa gairebé totes. Crec
que només dues o tres estan
al marge de la federació.
L’organigrama està format per
quatre Territorials, que coincideixen amb la circumscripció
provincial: Barcelona, Lleida,
Tarragona i Girona. Cadascuna d’aquestes entitats
agrupa al mateix temps
associacions de la seva
demarcació. L’òrgan de
govern està format per un
president i tres vicepresidents
(un per territorial), un secretari i
un director-gerent.

D’altra banda, existeixen les
comissions de treball per a les
diferents temàtiques, amb el
corresponent president de
comissió i els seus vocals.
Quins creus que són els
reptes més importants del
sector? Com s’afronten des
de FERCA i quines solucions
es plantegen?
Pel que fa als reptes, penso
que un dels més importants és
assolir la capacitat de fer front
a les diverses competències
existents, algunes deslleials, i
fer valer la figura de l’instal·lador. Les solucions des de
FERCA passen per fer sentir la
seva veu i opinió davant dels
diferents interlocutors i, per
altra banda, arribar a acords

el

protagonista
Entrevista al president de FERCA, Pere Miquel Guiu

per incorporar noves possibilitats de negoci per a les empreses, i també per a la formació.
Quins són els principals
problemes amb què es
troben els professionals
actualment?
La competència de diferents
entitats que no són pròpiament
instal·ladores, la manca de mà
d’obra professional, la subcontractació i els impagats o
retards en el cobrament.
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La falta de professionals és
un dels problemes més
freqüents? Els cicles formatius donen resposta a la
realitat social i laboral?
Sincerament, penso que no del
tot, perquè els cicles formatius
no solucionen el problema de
la mà d’obra entesa com a tal.
Per altra banda, continua havent-hi distància entre el món
lectiu i el professional.

(
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Com han influït les recents
normatives en la tasca diària
del professional? Quines són
les normatives aprovades
recentment que han implicat
més transformació?
El món de la instal·lació ha
sofert canvis importants en
molt poc temps (una mostra
són les telecomunicacions).
Per tant, s’han hagut de modificar, substituir o crear noves
normatives. Les empreses han
hagut de fer els esforços necessaris per poder continuar
donant un servei de màxima
qualitat. S’han fet cursos de

formació, cursos de reciclatge, xerrades, seminaris...
L’instal·lador ha guanyat molt
en professionalitat. La nostra
professió està regulada per
diversos reglaments i normatives. Crec que el RBT ha representat un gran canvi en el món
elèctric, de la mateixa manera
que el RITE, les instal·lacions
petroleres o les ICT també han
aportat grans canvis. Tenim
diferents ordenances per a
energia solar en les quals
penso que s’hauria de posar
ordre.
El reciclatge és una peça
clau a la vida laboral de
l’instal·lador? Com es dóna
resposta a aquesta necessitat des de FERCA?
Totes les associacions de
FERCA tenen una gran sensibilitat per la formació i el reciclatge de les empreses i dels
seus instal·ladors, i totes han
fet grans esforços per tenir els
associats sempre preparats
en aquest món tan canviant.
Aquests esforços han portat
algunes associacions (com el
Gremi d'Instal·ladors de Girona) a crear el seu propi Centre
de Formació.
La resposta a les necessitats
s’ha concretat generalment en
els cursos i les col·laboracions
amb els fabricants i distribuïdors, o també en associacions com ADIME, per al tema
de l’aplicació de l’ECORAE.

Quins són els cursos més
importants que s’organitzen
des de la Federació?
Els cursos normalment els
organitza cada associació en
funció de les seves necessitats. La Federació últimament
ha organitzat un curs de gestió
d’empresa titulat “Ser Empresari”, i algun altre d’energia
solar.
Què és FERCOM? Com es
planteja el repte de la introducció de les noves tecnologies?
És molt difícil explicar què és
FERCOM en l’espai d’aquesta
entrevista. FERCOM es mereixeria un espai monogràfic. De
tota manera, però, jo el definiria com una eina de futur de
l’instal·lador dins de les noves
tecnologies, així com la web de
FERCA.
Les noves tecnologies les
tenim aquí, i les estem utilitzant. Crec que avui ja no són
cap repte. Les empreses, dins
de les seves especialitzacions,
estan donant les millors respostes a les aplicacions
d’aquestes tecnologies de la
informació i comunicació.
De quants agremiats disposeu? Considereu que caldria
augmentar aquesta xifra?
A FERCA, els agremiats són
les associacions catalanes.
Actualment la formen 24 associacions amb un total de 7.500
empreses. Avui, tota persona
té dret a crear la seva pròpia

el
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Quins avantatges representa
per a l’instal·lador formar part
de la Federació?
Seria llarg esmentar tots els
avantatges que representa
pertànyer a una federació com
FERCA, però els principals són

FERCA és el portaveu de
les empreses en les reunions amb el departament
d’Indústria i Energia de la
Generalitat de Catalunya.
Com s’aconsegueix aplegar
les inquietuds dels empresaris i què s’ha aconseguit
al llarg dels anys de negociació?
Les inquietuds dels empresaris s’apleguen pel fet que els
integrants de les comissions
de treball són empresaris molt

qualificats i saben molt bé el
que convé a cada sector. Seria
també llarg d’explicar tot el que
s’ha aconseguit durant els
anys d’existència, però el que
sí que diria és que hem aconseguit un grau de col·laboració
ferm i hem arribat a acords
molt importants amb les diferents administracions.
Quina relació hi ha amb
CONAIF? Amb quines altres
entitats o federacions està
adherida o col·labora
FERCA?
Una relació excel·lent, ja que
en som membres i participem
activament en les diferents
comissions de treball. Les
altres entitats o federacions
són les que per la seva pròpia
iniciativa estan adherides als
gremis.
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El que remarcaria és que totes
les empreses tinguin la màxima
professionalitat, tots els mitjans
tècnics i no entrin en competències pressupostàries ferotges. D’aquesta manera milloraríem, encara més, la imatge
d’empresa, i segurament també el negoci.

tenir un interlocutor fort davant
tots els agents amb els quals
poden tenir relació les empreses o els instal·ladors. Permet
gaudir d’una sèrie de serveis
avantatjosos, i trobar resposta
i solució a la quantitat de problemes que es plantegen dia
rera dia.
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empresa, i fins i tot aquell autònom que en algun moment pot
donar la impressió que no és
empresa està donant un servei
al seu poble que difícilment pot
donar una empresa gran.

informació
El Gremi està representat a les Cambres de
Comerç a través de les empreses a les quals
ha donat suport

juny - juliol | 2006

Les tres empreses agremiades de Girona (Itisa SL, Pricsa
SL i Obres i Serveis SL) les
dues de Palamós (Roglans,
SA i Antoni Ruiz Ruiz SL) i la de
Sant Feliu (Dian Instal·lacions
SL), que tenien suport del
Gremi d'Instal·ladors, van
obtenir representació als
respectius plens de les
Cambres de Comerç de
Girona (Girona, Sant Feliu de
Guíxols i Palamós).
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Els resultats de les eleccions
van nombrar Domènec Espadalé com a nou president de
Girona i a Xavier Ribera de
Palamós. D'altra banda, el
president de Sant Feliu de
Guixols, Joan Puig, va ser
reelegit.

El percentatge de participació, a la Cambra de Girona, va
ser del 7 %, molt més elevat
que en les últimes eleccions,
que va ser de menys de l’1 %.
A les cambres de Palamós i
Sant Feliu, on les candidatures estaven molt consensuades (no hi havia diferents
candidats a presidència, com
a Girona) la baixa participació
es va mantenir. A Girona, dels
52.316 votants, en van votar
4.143; a Sant Feliu, de 6.669,
ho feren 94; i a Palamós, d’un
total de 6.046 possibles
votants van exercir el seu dret
a vot 141.
Així doncs, tots els membres
de la Cambra afirmen que

l’aspecte més destacat
d’enguany és l’alta participació de Girona.
De les 82 empreses que van
presentar candidatura per
formar part del ple de la
Cambra, se n’han elegit 40,
entre elles, totes aquelles que
comptaven amb el suport del
Gremi d’Instal·ladors.
Un cop elegits els representants de les patronals, es va
convocar la sessió constitutiva del plenari, i durant l’última
setmana del mes de juny van
tenir lloc les eleccions per
determinar els nous presidents i els membres de les
futures executives de les
corporacions provincials.

formació
Apostem per vosaltres
Des del Gremi continuem apostant per satisfer dia rere
dia les vostres necessitats. Volem contribuir al progrés, tant de les noves generacions d’empresaris com
d’aquells que estiguin disposats a créixer. Sota
aquesta premissa, i conscients que en un nou escenari
industrial i tecnològic més empresarial, més global i
alhora més complex cal estar preparats per fer front als
reptes que es poden plantejar, s’ha portat a terme
el programa SER EMPRESARI, amb el suport de
Schneider Elèctric i la col·laboració de Comercial
Elèctrica Grup.
Una innovació permanent, la millora en la qualificació,
un grau més elevat de professionalització a la gestió i
una formació continuada són els quatre eixos principals en els quals es basa l’actuació del programa, que
té com a objectiu principal ser una eina d’ajuda per a
tots aquells professionals que vulguin millorar la seva
gestió diària. Aquesta iniciativa ha tingut un gran èxit
d’assistència, que ens satisfà enormement ja que ha
encaixat completament amb els interessos del nostre
col·lectiu.

I, parlant de desenvolupament empresarial, creiem
que el progrés passa indubtablement per la informàtica. 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 per a qualsevol
activitat professional. Per això, demanem a tots els
instal·ladors que tenen adreça de correu electrònic
que ens ho comuniquin. Considerem que d'aquesta
manera facilitarem la comunicació ja que es millorarà
en agilitat i en qualitat. Per tal de potenciar la utilització
de les noves tecnologies des del Centre de Formació ja
hem realitzat cursos d'introducció a la informàtica
i un curs bàsic d'Excel. També recordar a tots els
agremiats que a la pàgina web del Gremi
www.elgremi.cat podreu trobar informació d'interès.
Sovint no és fàcil compaginar vida laboral i familiar,
per això hem organitzat, per primer any, una escola
d'estiu per a infants de 3 a 12 anys, seguint una proposta educativa, atractiva i seriosa. De les 9 del matí a
la 1 del migdia, els vostres fills es podran divertir i coneixeran l'escola a on aprenen els seus pares.

El CENTRE DE FORMACIÓ té nova LÍNIA DE TELÈFON I FAX DIRECTE:

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

Visita la web www.elgremi.cat

f
“CONTRATO PROGRAMA” 2004-2005. Pla de Formació de FMF (Fundación del
Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo)
alumnes a les següents accions formatives: aire
condicionat i climatització, operador de calderes,
fontaneria I, instal·lacions elèctriques d'edificis i
domòtica: projectes d' instal·lacions automatitzades
en edificis I.
Els cursos van donar una visió teòrica i pràctica del
seu contingut.

Fontaneria I
L'objectiu principal de l'acció formativa era que els
onze alumnes que s’hi van inscriure adquirissin
coneixements teòrics sobre fontaneria per executar
les pràctiques bàsiques amb tots els materials
necessaris. Va tenir una durada de 60 hores, de les
quals 22 eren teòriques i 38 pràctiques, va finalitzar el
dia 1 de març.

Domòtica: projectes d'instal·lacions automatitzades en edificis I
L'acció formativa va finalitzar el dia 14 de març. Els
quinze alumnes van adquirir els coneixements
necessaris per poder planificar i instal·lar sistemes
elèctrics amb elements programables. D’altra banda,
també van crear i programar una petita instal·lació.
L'acció formativa va durar 50 hores, 20 de teòriques i
30 de pràctiques.
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Operador de Calderes
A l'acció formativa, que es va acabar el 10 de març,
s’hi van matricular catorze alumnes. De les 60 hores
que durava l'acció formativa, 36 eren teòriques i 24
pràctiques. En aquesta acció els alumnes van poder
conèixer i distingir les diferents classes de calderes, i
fer un reciclatge de les novetats legislatives relatives
a aquest tema.

15
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Les accions formatives del Plan de Formación de
Fundación Metal para la Formación, Cualificación y el
Empleo, cofinançades pel Fons Social Europeu dins
de I'Acord Nacional de Formació Continuada, en el
marc de l’anomenat “Contrato Programa 20042005”, van finalitzar el 30 de març passat.
En la convocatòria d’enguany van participar 67

f
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Aire Condicionat i Climatització
El 23 de març va finalitzar l'acció formativa d'Aire
Condicionat i Climatització que va durar 40 hores, 16
de teòriques i 24 de pràctiques. Els catorze alumnes
assistents van aprendre a realitzar instal·lacions i
posades en marxa d'equips d'aire condicionat.
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Instal·lacions Elèctriques d'Edificis
L'acció formativa de 60 hores de durada (22
teòriques i 38 pràctiques) es va acabar el dijous 30
de març.
L’objectiu era que els tretze alumnes aprenguessin a
distingir i a instal·lar quadres i mòduls elèctrics.

f
CURS SOBRE PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LA I TRACTAMENTS DE L’AIGUA A LES
INSTAL·LACIONS DE RISC
L’empresa CILIT SA va impartir un curs, al taller de
tractament d'aigües de CILIT del Centre de Formació
del Gremi d'Instal·ladors, destinat a facilitar
informació sobre la legislació i les normatives
vigents per a la prevenció de Legionel·la, i les
repercusions i els tractaments més adients per a les
principals instal·lacions de risc. Les jornades es van
realitzar l’1 i el 8 de febrer.
L’any 2003 es va publicar el Reial Decret 865/2003,
que estableix els criteris higiènics i sanitaris per a la
prevenció de la legionel·losi. Aquest Decret es va
complementar posteriorment amb l’Ordre Ministerial
SCO/317/2003, que regula els cursos de formació
que ha de fer el personal dedicat al manteniment i
afectat per les diverses regulacions autonòmiques.
El RD 865/2003 defineix les instal·lacions on existeix
el risc de desenvolupament de Legionel·la: les més
conegudes són els circuits d’aigua freda de consum
humà, d’aigua calenta sanitària i les torres de

refrigeració, però també cal destacar altres circuits,
com fonts ornamentals, rec per aspersió i sistemes
d’humidificació.
Durant el curs es van destacar, en primer lloc, les
característiques de la Legionel·la, els elements de
control, el marc legal actual per a la prevenció de la
legionel·losi i les noves Guies Tècniques en
desenvolupament.
Posteriorment es van descriure els sistemes de
control necessaris per evitar que la Legionel·la
accedeixi i es multipliqui en una instal·lació, i els
tractaments específics per a la prevenció en aigua
freda de consum humà i en aigua calenta sanitària,
així com la problemàtica concreta dels circuits de
refrigeració. El curs va tenir una acollida molt positiva
entre tots els assistents.
Jordi Marcó
Director Tècnic de CILIT SA

CURS DE TECNOLOGIES DE CALEFACCIÓ PER A LOCALS DE GRANS DIMENSIONS
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Un sistema de calefacció personalitzada per cada
tipologia de local. La selecció de la millor opció amb
la mínima inversió i el màxim rendiment.
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Kromschroeder, SA, amb la col·laboració del Gremi
d’Instal·ladors, va impartir un curs sobre tecnologies
per la calefacció de locals de grans dimensions al
Centre de Formació els dies 17 i 19 de gener.
L’objectiu del curs va ser conscienciar als assistents
sobre la necessitat d’oferir al mercat, en
consonància amb les exigències del nou Codi Tècnic
de l’Edificació (CTE), sistemes de calefacció
personalitzats que garanteixin un elevat rendiment y
una reducció dels costos energètics, en base a les
característiques constructives dels locals, el seu ús i
el tipus de calefacció requerit (global, parcial o per
llocs de treball). També es va presentar la nova
gamma de productes de Kromshroeder.

El reduït número d’assistents va permetre una
comunicació fluida provocant un elevat intercanvi
d’idees y opinions, el qual va enriquir encara més el
contingut del curs.
Els coneixements adquirits, permetran als participants portar a terme càlculs de necessitats
tèrmiques i proposar solucions amb les tecnologies
més adequades en cada cas amb l’objectiu
d’aconseguir resultats òptims en termes de confort,
inversió i costos d’explotació.
Kromschroeder, es líder en la comercialització
d’aparells per radiació per la calefacció de locals de
grans dimensions.
Rafael Fernández
Kromshroeder, SA
PM Calefacción Industrial

Telecomunicacions i seguretat

f
RESUM DE FORMACIÓ
Any 2005, continua l’activitat formativa al gremi
Uns 800 alumnes han participat a les propostes formatives
El Centre de Formació del Gremi ha organitzat una
seixantena de cursos durant l'any 2005. Tots els cursos han tingut una gran participació, i en alguns dels
casos s’ha superat la trentena d’assistents.
En total, més de 800 alumnes han participat en alguna de les activitats formatives organitzades pel centre. La majoria d’ells eren agremiats, però també s’ha
comptat amb la participació d’altres professionals
del sector.

Cursos per Categories / Total d’alumnes

Per fer un resum exhaustiu del funcionament i la participació hem dividit l’explicació en: cursos subvencionats, cursos de reciclatge, cursos per obtenir els
carnets d’instal·lador i, finalment, els cursos temàtics impartits per cases comercials.
Els alumnes han valorat positivament el contingut
teòric i pràctic dels cursos. El Centre de Formació fa
un qüestionari de satisfacció als alumnes i després
es fa una valoració de les opinions.

Nº d'Alumnes

Nº de Cursos

600
507
500
400
300
200

141
67

65
4

5

Cursos Subvencionats

8

Cursos Cases
Comercials

Cursos Carnets

38

100

Cursos de reciclatge

Cursos subvencionats: “Contrato programa 2004-2005” pla de Formació de FMF
Nombre d’alumnes per acció formativa
Instal·lacions
elèctriques en edificis: 20
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Aigua calenta sanitària
i calefacció: 16
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Operador
de Calderes: 16

Seguretat en les
instal·lacions elèctriques: 16

Les accions formatives del Contrato programa
2004-2005 estan cofinançades pel Fons Social
Europeu, en el marc de l’Acord Nacional de
Formació Continuada. Durant el 2005 es van
realitzar quatre accions formatives: instal·lacions
elèctriques d’edificis; seguretat en les instal·lacions
elèctriques; aigua calenta sanitària i calefacció; i,
finalment, el curs d’operadors de calderes. En total,
68 inscrits. La bona acollida i la satisfacció dels
alumnes és una bona garantia per continuar
apostant per aquestes accions formatives.

f
Cursos impartits per cases comercials col·laboradores
Aquests cursos estan impartits per cases
comercials que col·laboren amb el Gremi. Són molt
útils per als nostres agremiats, ja que engloben un
ampli ventall d’especialitats i mostres de productes
que poden ser de gran utilitat en la seva tasca diària.
Durant 2005 s’han realitzat quatre jornades
d’aquestes característiques: dos cursos
d'introducció a la domòtica impartits per SIMON, un
curs de climatització per terra radiant de BLANSOL,
BARBIE, un curs de muntatge de sanitaris ofert per
LAUFEN i, finalment, un d’aigua potable per al
consum humà, de CILIT.

Nombre d’alumnes per curs
Curs d'introducció
a la domòtica: 17

Curs de muntatge
de sanitàris: 14

Curs d'aigua potable
de consum humà: 17

Curs de climatització
per terra radiant: 12

Curs d'introducció
a la domòtica: 7

Cursos teoricopràctics per a la preparació de l’obtenció dels carnets d’instal•lador
A l'octubre de 2005, el departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat
el Centre de Formació del Gremi d’Instal·ladors de
Girona a impartir cursos teoricopràctics de
preparació per a l’obtenció de diferents carnets
d’instal·ladors: instal·lador/a de gas IG-II,
instal·lador/a d’aigua, instal·lador/a-mantenidor/a de
calefacció i aigua calenta sanitària i d’instal·lador/amantenidor/a de climatització. Aquest fet ha
representat una fita històrica per al Gremi.
Així doncs, durant el 2005 es van impartir els
següents cursos de carnet:
- Dos cursos per a l’obtenció del carnet
d’instal·lador/a d’aigua

- Dos cursos per a l’obtenció del certificat individual
en baixa tensió
- Un curs per a l’obtenció del carnet d’instal·lador/a
de gas IG-II
- Dos cursos per a l’obtenció del carnet
d’instal·lador/a-mantenidor/a de climatització
(IMCL)
- Un curs per a l’obtenció del carnet d’instal·lador/amantenidor/a de calefacció i aigua calenta sanitària
(IMCA)
Els cursos han tingut una assistència mitjana de 30
persones per edició, una xifra encoratjadora que ens
anima a continuar treballant en aquesta línia i
continuar formant instal·ladors.

Nombre d’alumnes per curs
Carnet d'instal·lador/a - mantenidor/a de calef. i A.C.S. - 385h

12
10

Carnet d'instal·lador/a - mantenidor/a de climatització - 355h
Carnet d'instal·lador/a - mantenidor/a de climatització - 260h
13

Carnet d'instal·lador/a - mantenidor/a de gas (IG-II) - 220h
Instalador/a d'aigua - 60h
Instalador/a d'aigua - 60h
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16
17

Certificat individual de baixa tensió - 40h
24

18

Certificat individual de baixa tensió - 40h

21
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Cursos de reciclatge
Per tal de diversificar al màxim l’oferta educativa, i
partint de la premissa que el reciclatge és una eina
clau per ser competitiu al mercat, des del Gremi
s’han organitzat diferents cursos per donar resposta

a les necessitats formatives dels agremiats. Dins
aquesta tipologia, el curs que ha tingut més èxit
d’assistència ha estat el de memòries tècniques de
disseny i el de memòries tècniques RITE.

energia solar tèrmica i fotovoltàica: 22
3r curs estimació càrregues tèrmiques: 14

1a jornada d'aigües residuals girona: 30
2n curs bàsic fotografia digital: 11

2a jornada aigües residuals girona: 7

1r curs bàsic fotografia digital: 10
memòries tècniques RITE: 30

ampliació memòries
tècniques RITE: 26

memòries tècniques RITE: 31

1r curs estimació
càrregues tèrmiques: 8
2n curs estimació
càrregues tèrmiques: 8

Nombre d'alumnes per curs

Memòries Tècniques de Disseny: 311

Menció especial mereixen el cursos del nou
programa per a la confecció, registre i enviament
telemàtic de les memòries tècniques de disseny del
nou reglament electrotècnic de baixa tensió.
El Gremi vetlla perquè tots els instal·ladors s’adaptin
a les noves normatives del sector, i per això el 2005

va seguir organitzant aquests cursos. Durant l’any es
van realitzar 27 edicions a diferents punts de les
comarques gironines i s’hi van inscriure 311
alumnes, 131 dels quals eren de Girona capital. La
resta de cursos es van fer a: Olot, Figueres, Santa
Coloma de Farners, Ripoll, Blanes, Palafrugell,
Puigcerdà i Palamós.

Nombre d'alumnes per poblacions MTD
Santa Coloma: 14
Olot: 10
Palafrugell: 16

Palamós: 37
Puigcerdà: 12
Blanes: 25

Figueres: 55
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Ripoll: 11
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Girona: 131

f
INDUSTRIAS REHAU IMPARTEIX JORNADES TÈCNIQUES SOBRE TERRA RADIANT
AL GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
teòriques van adaptar-se en tot moment al seu
l’interès professional. Els instal·ladors que ja
coneixien les peculiaritats del terra radiant van
mostrar-se atrets per la funcionalitat i la comoditat en
l’ús del programa de càlcul RAUTAB. Per contra, els
assistents principiants en l’àmbit del terra radiant
van decantar el seu interès cap a les explicacions
tècniques sobre la instal·lació d’aquest sistema.
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Amb la voluntat d’incrementar la capacitat de servei
del col·lectiu d’instal·ladors, INDUSTRIAS REHAU,
SA ha realitzat, durant els últims mesos, diverses
jornades tècniques sobre el sistema de climatització
per terra radiant de REHAU, al taller de terra radiant
d'aquesta empresa del Centre de Formació del
Gremi. Els temes tractats han estat: introducció
teòrica a les característiques constructives del terra
radiant, i introducció a l’ús del software de càlcul
RAUTAB de REHAU per al dimensionament
d’instal·lacions de terra radiant.
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Les jornades tècniques s’han impartit amb l’objectiu
d’introduir als assistents en la utilització del software
RAUTAB per calcular i dimensionar les instal·lacions
de terra radiant. A més, Rubén Díez, tècnic
d’aplicació d’INDUSTRIAS REHAU, SA, també ha
aprofitat les classes per donar a conèixer els
principals conceptes en els quals es fonamenta una
instal·lació de climatització d’aquestes característiques: les tipologies constructives en funció del
tipus de terra radiant a projectar, i l’ús dels
components adequats atenent les prestacions que
es pretenen obtenir en la instal·lació, entre d’altres.
Es comptà amb una assistència de quinze persones
-majoritàriament instal·ladors- i les explicacions

Les jornades tècniques també van servir per mostrar
als participants les principals novetats introduïdes
en el nou programa 2006 de sistemes de terra
radiant: el sistema de planxa per grapar i el sistema
de terra radiant en sec. Aquesta darrera novetat va
despertar un gran interès entre els assistents, ja que
es tracta d’un sistema que, a diferència dels
treballats fins al moment, permet prescindir del
ciment a l’hora d’instal·lar-lo. Els nous components
per a la gestió hidràulica i elèctrica de la instal·lació els innovadors accessoris de la sèrie RAUMATIC M i
els nous grups hidràulics TRS-20- també van
presentar-se en el marc d’aquestes jornades
tècniques, i van ser acollits amb especial interès
gràcies a la seva simplicitat d’execució a l’obra.
Des del Gremi d’Instal·ladors de Girona sempre s’ha
apostat per la formació com a eina indispensable per
augmentar la competitivitat de l’instal·lador. Per
aquest motiu, INDUSTRIAS REHAU, SA ha volgut
posar a l’abast d’aquest col·lectiu tots els seus
coneixements tècnics en el terreny de la
climatització per terra radiant.

Rubén Díez
Dpto. Técnico de Aplicación GT
INDUSTRIAS REHAU, SA

f
JORNADA TÈCNICA SOBRE SISTEMES SOLARS TÈRMICS DUCASA
L’empresa DUCASA va impartir, els dies 20 i 22 de
març, en una primera edició, i els dies 15 i 18 de
maig en la segona, una jornada tècnica sobre
sistemes solars tèrmics al taller d'energies alternatives de DUCASA, al Centre de Formació del Gremi. La
jornada anava destinada a tots aquells professionals
del sector especialistes en energia solar tèrmica,
amb capacitat suficient per emprendre i desenvolupar un projecte de futur en instal·lacions tecnològicament avançades i respectuoses amb el medi
ambient.
Davant de les noves exigències d’eficiència
energètica en el mercat de la construcció, concretades en el Nou Código Técnico de la Edificación i el
Decret d’Ecoeficiència a Catalunya, on s’estableixen
els criteris mínims d’instal·lació de sistemes solars
tèrmics, la jornada tècnica tenia com a objectiu
principal que els seus participants fossin capaços
d’identificar, dissenyar i instal·lar un sistema solar
per a ACS i terra radiant per aigua per a habitatges
unifamiliars i per a grans instal·lacions, seguin
aquests criteris.
En general, la jornada va destacar totes les exigències de les normatives vigents, i es van explicar tots
els components d’un sistema solar tèrmic, la seva
instal·lació i el seu manteniment.

Oriol Vila Costa
Responsable d’Energies
Renovables de DUCASA
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Al final de la jornada tècnica es va fer una explicació
pràctica d’aquest sistema Solar Pur, instal·lat al taller

d'energies alternatives de DUCASA del centre de
formació, on els assistents varen poder comprovar
la seva innovadora tecnologia i el seu excel·lent
funcionament i rendiment. La jornada va tenir una
acollida molt positiva entre tots els assistents.

25
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En particular, es van anar descrivint detalladament
tots els components del producte Ducasa: captadors plans i captadors de buit, acumuladors
d’estratificació patentats per Ducasa, les centraletes
de control multifuncionals i el nou sistema Solar Pur:
un innovador sistema solar, senzill i fiable, el qual
garanteix l’èxit de qualsevol instal·lació.

f
JORNADA TÈCNICA DE SIMON VOX.2
Simon va iniciar el dia 21 de març les jornades
tècniques del SIMON VOX.2, que tenia l’objectiu de
formar professionals en l’ús d’aquest sistema
domòtic. Les jornades es van realitzar en dues
sessions cadascun: el primer els dimarts 21 i 28 de
març, i el segon el dimarts 16 de maig i el dijous 18 a
l'aula teòrica i al taller d'electricitat i domòtica de
Simon del Centre de Formació del Gremi.
En totes dues jornades tècniques els instal·ladors
van aprendre les característiques del sistema de
telecontrol de Simon, i es va debatre sobre les seves
aplicacions i els casos en què el sistema pot ser útil.
A més de rebre informació, els assistents van
instal·lar el SIMON VOX.2 en grups de dues
persones. Partint dels panells entrenadors, van
realitzar el cablejat i van configurar el sistema.

Les jornades van finalitzar amb la connexió de la
pantalla tàctil del SIMON VOX.2 als panells
d’entrenament i amb l’explicació del seu funcionament. Aquestes sessions han servit perquè els
assistents assolissin els coneixements necessaris
per implantar el sistema i donar un valor afegit a les
seves instal·lacions
José Luis Gamarra
Responsable de formació de l'empresa Simon SA

JORNADA TEÒRICO-PRÀCTICA SOBRE DESCALCIFICACIÓ, CÀLCUL I DIMENSIONAT
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La jornada tècnica sobre descalcificació, càlcul i
dimensionat, impartit el dijous 20 d’abril, de 4 a 8 de
la tarda, al taller de fonteneria de Masià al Centre de
Formació del Gremi d’Instal·ladors de Girona, ha
estat un dels més interessants que C.R. Group ha
ofert en els últims mesos. El coneixement bàsic de
tots els assistents va provocar una atenció especial
envers aquesta proposta des del primer moment, i
una clara intenció d’aprendre, demostrada per
l’elevat nombre de consultes realitzades. Tots els
assistents van mostrar un gran interès pel sector del
tractament de l'aigua.
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Al llarg de la jornada tècnica, es van generar diferents
consultes per la qualitat de l’aigua a Girona. Per això,
a més de parlar del càlcul, els mètodes de les
instal·lacions i la programació respecte a la
descalcificació, es va fer un estudi del procés de
tractament de l’aigua en general. Finalitzada la

jornada tècnica, tots sense excepció van ajudar a
consolidar un esperit d’equip.
C.R. Group està satisfet per la dinàmica de la
jornada, agraeix als alumnes l’assistència i espera
que es repeteixi quan sigui possible.
Antonia Ruz
Formadora de Masiá SL i Group C.R.

f

U

PRIMERA ESCOLA D’ESTIU PER A INFANTS I JOVES DE 3 A 12 ANYS

El Gremi d’Instal·ladors organitza, per primer any,
una escola d’estiu per a infants de 3 a 12 anys, amb
l’objectiu de facilitar la conciliació laboral i familiar,
seguint una proposta educativa atractiva i seriosa.
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L’escola d’estiu es desenvoluparà el mes de juliol de
9 del matí a 1 del migdia, i els nens i nenes s’hi
podran apuntar setmanalment, de manera que qui ho
vulgui podrà assistir-hi tot el mes o només una
setmana, dues o tres. Cada setmana el programa
educatiu que s’impartirà serà diferent, fet que
facilitarà la flexibilitat a l’hora de matricular els
infants. El Gremi també ofereix un servei d’acollida
de 8 a 9 del matí i de 1 a 2 del migdia per a totes
aquelles famílies que per circumstàncies laborals o
personals hagin de portar-hi els nens abans de l’inici
de l’activitat o els hagin de recollir després de
finalitzada.
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A l’escola d’estiu es vol treballar l’amistat, la llibertat
creativa, l’experiència plàstica, el respecte a l’entorn
i al medi, la cooperació, les solucions a problemes
quotidians, el respecte als companys, el saber
perdre... Tots aquests objectius finals s’aconseguiran a través de la narració de contes, la realització
de jocs, tallers, activitats de psicomotricitat i
expressió corporal...

L’objectiu de la iniciativa és que, a través dels
elements de la natura i de diverses històries i
personatges que apareixeran al llarg dels dies que
duri l’Escola d’Estiu, s’intentarà despertar l’interès
dels infants envers els temes que es tractaran. Això
s’aconseguirà a partir de propostes creatives i
imaginatives creant un espai ampli d’activitats per
desenvolupar una experiència engrescadora i,
sobretot divertida, per a tots els nens i nenes.

Q

O

R

P
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Gran èxit del programa “Ser empresari”

Més de 100 instal·ladors s’han inscrit al programa
“Ser Empresari”, que organitza el Centre de
Formació del Gremi d’Instal·ladors de Girona
A Girona ja s’han realitzat quatre edicions d’aquesta
iniciativa, i el curs també s’ha impartit a Puigcerdà i a
Figueres. Amb una durada de 24 hores, consisteix en
un curs bàsic de gestió i administració d’empreses
instal·ladores.
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Aquesta proposta, organitzada pel Gremi d'Instal·ladors de Girona, té el suport de Schneider Electric i la
col·laboració de Comercial Elèctrica Grup. Va
dirigida a descobrir noves oportunitats de negoci i
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conèixer un nou escenari industrial i tecnològic més
empresarial, més global i complex. Permet
desenvolupar tècniques innovadores de gestió
empresarial que beneficiïn l’eficàcia, la rendibilitat i la
competitivitat del nou projecte d’empresa.
En els cursos hi van assistir el següent número
d'alumnes:
1 curs ser empresari Girona: 24 alumnes
2 curs ser empresari Girona: 24 alumnes
1 curs ser empresari Figueres: 17 alumnes
3 curs ser empresari Girona: 17 alumnes
4 curs ser empresari Girona: 12 alumnes
1 curs ser empresari Puigcerdà: 20 alumnes

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

informació
Facilitem que les empreses agremiades
disposin de pàgina web
El Gremi ofereix la construcció de les pàgines a preus molt assequibles
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El Gremi de Girona és conscient que l’ús de les noves tecnologies és un pas indispensable perquè les empreses
instal·ladores siguin competitives. Fer ús d’Internet, de les
propostes interactives o de la
tecnologia digital facilita la
feina diària de les empreses i
els dóna molts avantatges,
però exigeix un reciclatge
constant i una implantació progressiva. Des del Gremi us
volem ajudar a tirar endavant
aquest procés.
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El Gremi, des de l’inici, ha
apostat per les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació). Des de l’entitat
sempre s’ha considerat de
vital importància disposar
d’una pàgina web actualitzada, amb totes aquelles
informacions d’interès per als
agremiats. Es té especial consideració respecte a aquest
portal, ja que és una de les
moltes maneres de què disposem per apropar i donar a
conèixer el Gremi. A part
d’actualitzar de forma constant totes les notícies d’interès,
també millorem periòdicament el disseny i simplifiquem
la navegació per tal de fer-la
més accessible i àgil. Ara us
proposem una altra acció que,
de ben segur, beneficiarà tot el
col·lectiu: la construcció de
pàgines web de la vostra
empresa a un preu molt assequible.
Disposar d’un espai a Internet
permet a qualsevol firma

adquirir certa notorietat i,
sobretot, evitar la invisibilitat a
què sovint estan sotmeses les
empreses del nostre sector.

una imatge de col·lectiu,
també buscada per alguna de
les societats interessades a
acollir-se a aquesta opció.

El Gremi ofereix la construcció, el disseny i el suport en la
redacció d’una pàgina web, i a
més a més, un subdomini, ja
que la pàgina de l’empresa
instal·ladora pot formar part de
www.elgremi.cat. També
s’ofereix la construcció de
webs independents.

El preu és de 550 euros més
IVA. Aquest disseny inclou
també set pantalles, que
d’entrada estan plantejades
de la següent manera:
- Pantalla principal: amb text i
quatre fotografies
- Qui som: apartat on es descriu l’empresa i els objectius. També es proposa
amb text i dues fotografies.
- Especialitzacions: s’hi expliquen en detall les especialitzacions de l’empresa.
També està previst il·lustrarho amb dues fotografies
- Situació geogràfica: inclou
un mapa per donar a conèixer la situació de l’empresa
- Dues pàgines addicionals
segons les necessitats de
l’empresa

Tot i que al Gremi us en
donaran una informació més
completa, us avancem algunes de les possibilitats a la
vostra disposició. D’entrada
es proposen dos modalitats
de pàgina:
·Set pantalles, amb un disseny propi pensat expressament per a l’empresa agremiada, i que, per tant, serà
exclusiu i personalitzat. El preu
per a aquesta opció és de 900
euros més IVA
· Una web amb disseny d’estil
unificat per a tots els agremiats
i que, per tant, no serà personalitzat, però sí que donarà

Aquests preus inclouen el
suport en la redacció dels textos, però les fotografies caldrà
que siguin subministrades per
l’empresa.

informació

info

S’ha cregut convenient aplicar
aquesta mesura per continuar

en la línia que ha establert el
Gremi al llarg de la seva història: posar a l’abast de
l’agremiat totes les facilitats
per adaptar-se als canvis constants del sector.
Des de la seva posada en funcionament, la web del Gremi
ha rebut un alt nombre de visites, fet que fa pensar que s’ha
convertit en una eina útil i
eficaç entre els agremiats gironins. Per això, en el seu
moment, es va optar per canviar-ne completament el disseny i millorar diferents serveis
que ja s’oferien. Ara, es vol
anar més enllà, amb l’aplicació
d’aquesta nova utilitat.

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

I

Les informacions 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.
Tots els apartats restringits
estaran senyalitzats amb un
dibuix d’una “clau” a la pantalla d’inici del portal. Per
accedir a aquestes informacions caldrà clicar sobre
aquesta icona i s’entrarà a
l’àmbit d’ús exclusiu per als
agremiats.

G

La part privada de la web del
Gremi
Després d’inaugurar la nova
pàgina web del gremi, amb un
nou disseny i amb la millora
dels diferents serveis, s’ha
optat per continuar millorant el
portal. Properament, diferents
apartats seran d’ús exclusiu
per als agremiats, que podran
accedir a la informació restringida pel simple fet de formar
part del col·lectiu.

GREMI
D'INSTAL.LADORS DE GIRONA

pels Instal·ladors Agremiats!

339€
Monitor Benq TFT 19" 1280 x 1024

204.85€

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

info

Representants de diverses empreses visiten les
noves 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
que han visitat les instal·lacions són importants grups empresarials relacionats amb el sector.

Visita dels directius de Junkers

Visita dels directius de Golmar

Visita dels directius de Jung

informació

info

Nova normativa dels carnets d'instal·ladors
petrolífers
El Gremi vetlla perquè tots els agremiats s'acullin al nou reglament

Des del Gremi d'Instal·ladors
de Girona considerem molt
important recordar als agremiats que el 27 de juliol de
2005 va entrar en vigor el Reial
Decret 365/2005, de 8 d'abril,
pel qual s'aprovava la Instrucció Tècnica Complementària
MI-IP05 “Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids”.

· REIP02: poden realitzar,
modificar i mantenir instal·lacions d'hidrocarburs líquids de
classe B, C i D (gasolina,
gasoil, fuel i lubricants) sense
límit d'emmagatzematge, però
sense poder accedir al recinte
confinat un cop en servei la
instal·lació.
· REIPEP: poden realitzar activitats de reparació de les instal·lacions petrolíferes en els

hagi aprovat l'examen de
carnet IMCA abans del 27 de
juliol de 2005 disposi fins el 27
de juliol de 2006 per donar-lo
d'alta (amb una validesa de
dos anys) i iniciar l'activitat en
una empresa instal·ladora de
productes petrolífers inscrita
en el REIP01.
També cal recordar que si l'instal·lador no pot donar d'alta el
carnet IMCA abans d'aquest
període, perd automàticament
la categoria de productes
petrolífers REIP01.
Una vegada l'instal·lador tingui
el carnet de calefacció donat
d'alta, i porti un any d'experiència en una empresa instal·ladora de productes petrolífers, té fins el 27 de juliol de
2007 per convalidar-lo.
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D'altra banda, totes les
empreses ja inscrites a l'antic
model ITC-MI IP03 o bé ITCMI-IP02 tenen temps fins el 27
de juliol de 2007 per convalidar el registre i el carnet a la
nova normativa. La validesa
d'inscripció serà de cinc anys.
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Una de les principals novetats
que ha suposat l'entrada en
vigor d'aquesta normativa és
la creació de tres categories:
· REIP01: poden realitzar,
modificar i mantenir instal·lacions d'hidrocarburs líquids
de classe C i D (gasoil, fuel,
lubricants) amb un límit d'emmagatzematge de 10.000
litres, però sense poder
accedir al recinte confinat un
cop en servei la instal·lació.

recintes confinats en l'interior
de les arquetes dels tancs, la
desgasificació i reparació de
tancs i canonades de preparació de la instal·lació per realitzar les proves d'estanqueïtat
del tanc i de les canonades i
l'execució d'aquestes proves,
després de la posada en
marxa de la instal·lació.
L'aplicació d'aquest decret
implica que l'instal·lador que

Des del Gremi d'Instal·ladors
de Girona també s'informa que
a mesura que caduquin els
registres de productes petrolífers dels instal·ladors agremiats els aniran avisant (a
través de correu ordinari i
electrònic) i donant instruccions sobre la documentació
que cal portar per convalidar
els registres amb els formats
actuals.

informació

info

Programes de gestió informatitzada per a
instal·ladors
El Gremi d’Instal·ladors de
Girona, després de realitzar
un estudi de mercat a diversos proveïdors de programes
de gestió informatitzada
específics per a empreses
instal·ladores, va realitzar
una jornada demostrativa de
Programación Integral SA,
una empresa d'aplicacions
informàtiques per al sector
d’instal·ladors de material
elèctric, climatització, fontaneria i calefacció.
Programación Integral SA, a
més del programa de gestió
comercial + comptabilitat
Baseges Win-32, propor-

ciona les bases de dades
Baselec i Basefon, i les actualitza amb la periodicitat desitjada. També cal destacar el
seu catàleg digital Datapac,
que, juntament amb les tarifes, proporciona les imatges
dels articles. Aquests programes van adreçats a tot tipus
d’empreses instal·ladores.
Programación Integral SA és
el primer fabricant de software certificat per Microsoft
en aquest sector.
A les jornades es van
presentar dos programes: el
Baseges Win-32 i el Datapac.

El primer serveix per elaborar
pressupostos i fer el control
d’obres i facturació. També
elabora fitxers, control de
vendes, compres, estoc, mà
d’obra, etc. El Datapac és un
programa gestor de les bases
de dades Baselec i Basefon:
visualitza les tarifes i imatges
dels catàlegs, conté una
completa informació dels articles i fabricants i disposa
d’una llibreria d’unitats
d’obres o articles compostos.
La jornada es va realitzar el
dilluns 8 de maig, de dos
quarts de 8 a les 9 del vespre,
al Centre de formació del
Gremi.
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Els instal·ladors ja poden utilitzar les zones
de càrrega i descàrrega de Girona

L’INSTAL·LADOR | 114

40

El Gremi d’Instal·ladors i
l’Ajuntament de Girona es
van reunir el mes de març
passat per arribar a un acord
per tal que totes les
empreses instal·ladores
agremiades poguessin fer ús
de les zones de càrrega i
descàrrega de la ciutat.
Actualment els agremiats
interessats ja poden estacionar en aquests indrets
senyalitzats, sempre i quan
no s’estiguin a la zona més
de 30 minuts. Cal mencionar
que des de l’entrada en vigor
d’aquesta nova normativa, el
2 de maig, els vehicles no
autoritzats seran multats.
Des del Gremi volem
recordar que totes les

empreses interessades a
aconseguir rellotges identificatius (per tal que els agents
reconeguin que el vehicle que
en porti està autoritzat) poden
passar-los a recollir al
departament de Mobilitat de
l’Ajuntament de Girona (Plaça
del Vi, 1, 1a planta) de dilluns
a divendres de 8 del matí a 3
de la tarda. A la pàgina web
del gremi www.elgremi.cat
podreu trobar la informació

complementària necessària,
segons el tipus de vehicle i
activitat, per poder sol·licitar
el rellotge.
Des del Gremi es valora molt
positivament aquest acord, ja
que és fruit d’un intens procés
de negociació, i es considera
que suposarà avantatges per
a les empreses i contribuirà
a la millora de la mobilitat
municipal.

e

ntrevista a l' agremiat

entrevista
Serra Bescanó, SL
Nom de l’empresa: Serra Bescanó, SL
Adreça: C/Major, 100
Codi postal: 17162
Població: Bescanó
Correu electrònic: serrabescano@vodafone.es
Any de fundació: 1992
Activitat: instal·ladors d’electricitat, aigua, gas, calefacció,
desguassos, aire condicionat, sistemes de reg per aspersió,
telecomunicacions...
Responsable: Xavier Serra

Quan va néixer l’empresa?
L’empresa Serra Bescanó SL
va néixer el dia 7 de gener de
1992.
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Quins van ser els factors
que el van impulsar a
dedicar-se a l’ofici d’instal·lador? I quin any va
començar?
Als 14 anys buscava feina
d’electricista o de mecànic.
La primera que em van oferir
era d’electricista. A poc a
poc, l’ofici em va agradar
perquè em permetia realitzar
una gran varietat de tasques.
Això el converteix en una
feina molt distreta, gens
monòtona. Vaig començar a
exercir d’electricista el 1966.
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Com ha canviat l’empresa
en tot aquest temps?
Vaig obrir l’empresa l’any
1980 sota el nom de Lampisteria X. Serra. Al principi tenia
només un taller de 80 m2,
amb molt menys material que
actualment. En aquella
època no en necessitàvem ni
la meitat. El 1992 vaig formar

l’empresa Serra Bescanó SL i
vaig estrenar un taller nou al
carrer Major del poble. També
vam ampliar la plantilla, a
entre 7 i 10 treballadors.

d'Instal·ladors de Girona cap
a 1980, que era l’època que
em vaig començar a treure els
títols d’instal·lador i a interessar-me per la formació.

Al sector, hi ha hagut molts
canvis?
El nostre ofici ha canviat molt i
està canviant constantment.
Per això nosaltres també ens
hem d’anar actualitzant en tot
moment i estar alerta de les
noves normatives.

El Gremi realitza una tasca
per tots els associats. Com
la valora?
La valoro molt positivament,
sobretot per les possibilitats
que ofereix als joves per
aprendre. També proporciona informació perquè els
instal·ladors estiguem al
corrent de les novetats del
sector.

Des de quan és del Gremi?
Em vaig apuntar al Gremi

informació
El decret d’ecoeficiència i el Codi Tècnic
de l’Edificació, dos nous reptes
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.
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El 14 de febrer, la Generalitat
va aprovar l’anomenat Decret
21/2006 d’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis. Aquest decret
és aplicable a les noves construccions i a reconversions
d’antigues edificacions (habitatges, ús residencial, administratiu, docent, sanitari i
esportiu), però els seus requisits no seran exigibles als edificis que, abans del 16
d’agost (al cap de sis mesos
de la seva publicicació al
DOGC), ja estiguin en construcció, o a aquells amb el projecte visat amb anterioritat.
Els paràmetres d’ecoeficiència que han de complir els
edificis fan referència a quatre
conceptes: aigua, energia,
materials/sistemes constructius, i residus.
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El nou Codi de l'Edificació
El Consell de Ministres va
aprovar el nou Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE), un marc
normatiu que estableix les
exigències bàsiques de qualitat, seguretat i habitabilitat
dels edificis i les seves instal·lacions. El nou codi es divideix en dues parts diferenciades, totes dues de caràcter
reglamentari. La primera
conté les disposicions generals d’aplicació del CTE i les
exigències bàsiques que han
de complir els edificis. Les
Exigències Bàsiques són
aquelles que s’han de complir
en el projecte, la construcció,
el manteniment i la conser-

vació dels edificis i les seves
instal·lacions. La segona part
del Codi està composta pels
Documents Bàsics, que ofereixen als projectistes una
sèrie de mètodes i solucions
per complir el Codi, i donen
resposta als requisits establerts per la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación):
seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització, salubritat,
protecció contra els sorolls i
estalvi d’energia. Aquesta
nova norma afecta tant les
noves construccions com la
rehabilitació, tant les destinades a habitatges com les
d’ús comercial, docent, sanitari, esportiu, industrial o
sociocultural, i introdueix elements molt innovadors sobre
materials i tècniques de construcció per aconseguir que els
edificis siguin més segurs i
eficients. També estableix
requisits que busquen des de
la funcionalitat a la seguretat.
Aquest reglament permet que
les normatives nacionals
s’equiparin amb les disposicions comunitàries.
Cal recordar que el CTE no
serà d’aplicació en les obres
de nova construcció i en les
obres en edificis existents que
tinguin sol·licitada la llicència
d’edificació en el moment
d’entrada en vigor del Reial
Decret (29 de març). D’altra
banda, totes les obres amb
projectes realitzats amb
l’antiga normativa (període de

coexistència de les normes
bàsiques i el CTE), hauran
d’iniciar-se en el termini
màxim de tres mesos, a
comptar des de la data de concessió de la llicència. En cas
contrari, els projectes hauran
d’adaptar-se al CTE.
L’entrada en vigor del CTE
El Codi Tècnic (CTE) es va
aprovar el 17 de març de 2006
i es va publicar al BOE el 28 de
març de 2006. Va entrar en
vigor l’endemà de la seva
publicació, és a dir, el 29 de
març de 2006 (amb uns
períodes d’aplicació voluntària). Els períodes d’aplicació
voluntària són dotze mesos
(fins el 29/03/2007), excepte
pel que fa a seguretat contra
incendis, seguretat d’utilització i estalvi energètic,
temes en què hi ha un període
d’aplicació voluntària de sis
mesos (fins el 29/09/2006).
S’inicia, per tant, un període
de transició d’entre sis i dotze
mesos en què hauran de conviure la normativa actual i el
Codi Tècnic, i per tant d’ús
indistint de les normatives
actuals i el text del CTE.
Durant aquest període, el
sector s’haurà d’adequar a
les noves exigències tècniques que el CTE comportarà,
que afectaran amb caràcter
general totes les noves edificacions. Un cop finalitzats els
esmentats períodes transitoris seran d’obligatòria aplicació les disposicions normatives del CTE.

informació
d’accidents en els edificis),
construcció d’edificis saludables (entre altres accions,
pretén disminuir la quantitat
de problemes i patologies causats per la humitat, conseqüència del mal disseny constructiu i el mal manteniment
de terres, murs façanes,
escales i cobertes), sostenibles i eficients energèticament (fixa mesures per a
l’estalvi d’energia i estableix
l’obligació d’incorporar criteris d’eficiència energètica,
especialment en il·luminació,
l’ús d’energia solar tèrmica i
fotovoltaica en alguns edificis
nous o que es rehabilitin)
El nou Codi d’Edificació i
els instal·ladors
Malgrat que moltes de les
exigències d’aquesta nova
normativa afecten els professionals de l’arquitectura i de
l’enginyeria, ja que són ells
qui en defineixen els projectes, és interessant que els instal·ladors agremiats es familiaritzin amb aquests requisits
als efectes de disseny i pressupost. El document que
afecta més els instal·ladors és
el Document Bàsic que parla
de salubritat en els edificis, ja
que tracta dos punts que canviaran alguns dels hàbits
d’aquest col·lectiu:
- Instal·lacions de ventilació:
el document bàsic de salubritat, entre altres temes, regula
les instal·lacions de ventilació
d’habitat-ges i garatges amb
l’objectiu d’obtenir una qualitat d’aire interior acceptable,
tenint en compte la compati-

bilitat amb l’estalvi d’energia i
l’atenuació acústica.
- Subministrament i evacuació d’aigua: el document
bàsic també regula les instal·lacions de subministrament i
evacuació d’aigua. A més,
pretén contribuir en l’estalvi
d’energia mitjançant un adequat disseny i càlcul de les instal·lacions, actualitzant la
reglamentació preexistent,
que data de l’any 1975. Com a
novetat, en el cas dels edificis
en què sigui d’aplicació la contribució mínima d’energia per
a la producció d’aigua calenta
sanitària, el document obliga
a disposar, a més d’una presa
d’aigua freda, prevista per a la
connexió de rentadores i rentaplats, una presa d’aigua
calenta que faciliti la instal·lació d’aparells bitèrmics.
Aquest mètode permet estalviar energia, evitant l’escalfament d’aigua freda amb sistemes ineficients. Tot i que el
CTE té una extensió d’unes
1.000 pàgines, el Gremi vol
intentar donar-ne una visió
general amb circulars i
l’organització de jornades on
s’explicaran els conceptes
bàsics d’aquesta normativa,
així com el Decret d’Ecoeficiència en els edificis i les
seves afectacions en les instal·lacions.

Teo Pulido i Sureda
Enginyer industrial
Assessoria Tècnica del Gremi
d’Instal·ladors de Girona
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Les novetats del CTE
Les principals novetats i innovacions que fixa el nou CTE
són la construcció d’edificis
amb més seguretat a les
estructures (implica un pas
endavant en el procés de convergència europea: estableix
qüestions relacionades amb
les bases de càlcul, l’edificació, parets de fàbrica, fonamentació i les estructures de
fusta i d’acer), l’ampliació en
seguretat contra incendis (estableix mesures per impedir la
propagació del foc, per facilitar l’evacuació d’un edifici,
instal·lació de sistemes de
detecció...), protecció a les
persones (se centra en la prevenció i la reducció de riscos
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notes

Francesc Balagué, nou president del
Gremi d’Instal·ladors de Barcelona
Francesc Balagué és president del Gremi d’Instal·ladors
de Barcelona des del mes de
desembre de 2005. Els membres de la Junta Directiva de
l’entitat, per aclamació, van
anomenar Balagué nou president, atès que Àngel Martínez
Miquel va comunicar la seva
decisió de deixar voluntàriament el càrrec després
d’haver estat més de 25 anys
liderant aquesta agrupació.
El Sr. Francesc Balagué ha
ostentat durant més de 20
anys la vicepresidència de

l’Associació de Barcelona, al
costat del Sr. Martínez.
El nou president afirma que
des de la Junta s’aposta per
una línia continuista, ja que
considera que la feina que
s’ha fet fins ara ha estat positiva. També considera que
s’ha de seguir potenciant la
formació, apropar els nous
requisits tècnics als instal·ladors i adequar-se a les noves
tecnologies. Balagué també
opina que l’objectiu final del
Gremi és estar al servei del
sector i dels seus associats.

notes
Documentació tècnica necessària per contractar
REBT 2002 (Versió 20-03-2006)
A la pàgina anterior, esmentàvem els canvis en la documentació tècnica que cal presentar per a les
instal·lacions en fires. Us detallem tot seguit la documentació tècnica necessària per contractar Xarxes
Elèctriques de Baixa Tensió amb totes les modificacions esmentades, assenyalant els grups, la
tipologia de les instal·lacions, la potència, el que cal segons sigui nova contractació o segona
ocupació, i les referències a les ampliacions de potència.

(*mentre no superi el
50% de la pot. màx.
admissible inicial)
*

Habitatges a edificis

2+5
2+5

Habitatges unifamiliars o adossats

2+5
2+5

Locals comercials o oficines que no
es considerin de pública
concurrència a edificis on
predominin majoritàriament un
conjunt d'habitatges (en cas contrari,
presentació d'un CIEBT segellat)

3*
2
*

En els CIEBT per a aquests tipus d'instal·lacions
constarà en les observacions el següent text:
"L'INSTAL·LACIÓ NO CORRESPON A UN LOCAL
DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA"

Magatzems sense risc específic
(haurà de constar en les
observacions del CIEBT)

tència inferior o igual a 20 kW.
- Per a ampliacions de potència
inferiors a un 50 % de la potència màxima admissible.
- Quan no es produeixi un canvi
a l'activitat del local.. La tensió
nominal entre fases sigui inferior als 400 V en corrent alterna
trifàsica.
4-Permís d'obres (en les renovacions de un provisional
d'obres anteriors al 18/09/03
és necessari el CIEBT)

3 (inferior a 1 any)

En els casos de magatzems amb risc
específic s'haurà de presentar CIEBT segellat

*

Serveis Comuns a edificis
d'habitatges, comercials o oficines
(renovació)
(renovació)

a)

*

b)

Locals de pública concurrència

Qualsevol potència
*
*
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La resta d'instal·lacions
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Qualsevol potència

1-Certificat d'Instal·lació
Elèctrica de Baixa Tensió
(CIEBT) sense segellar per
una EIC (4 exemplars)
- Elec1
- Elec2 Esquema unifilar
- Elec3 Memòria tècnica i càlculs
justificatius
- Croquis d'emplaçament i del
traçat de la instal·lació
- Fotocòpia del DNI o NIF del
titular
- Elec5 Relació d'instal·lacions o
aparells sotmesos a reglamentació específica (quan sigui
necessari)
- Fotocòpia justificativa del

registre de la instal·lació existent que es vulgui ampliar i/o
modificar (Butlletí o Elec 1 de
l'antiga instal·lació)
2-Certificat d'Instal·lació
Elèctrica de Baixa Tensió segellat per una EIC (CIEBT)
3-Butlletí de reconeixement
d'instal·lacions elèctriques de
baixa tensió
S'acceptarà un Butlletí de reconeixement d'instal·lacions
elèctriques si compleix les
següents condicions:
- Per a una instal·lació d'una po-

5-Cèdula d'habitabilitat
6-Certificat de distàncies
7-Acta inspecció certificació
condicions seguretat per a
habitatges (té la mateixa validesa que el document 2)
8-CIEBT per a atraccions de
fira ambulants amb instal·lació pròpia, segellat per una
EIC: a partir del segon muntatge
repetitiu idèntic de la instal·lació
serà vàlida la presentació del
document per a la seva contractació quan estigui complimentada al revers l'autorització de
l'instal·lador i el certificat no hagi
sobrepassat l'any de vigènciaTé
la mateixa validesa un CIEBT
general (sense omplir l'emplaçament) segellat per una EIC.
NO CALDRÀ PRESENTAR
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
per a:Reduccions o ampliacions de potència que no
superin la potència màxima
admissible o Canvis de titularitat (en contractes amb potè-

notes

notes
tipus 1 o 2 si estan segellats d'establiments comercials, aeroports, estacions de viatgers,
per una EIC
estacionaments tancats i
Un local es considera de coberts per a més de cinc vehipública concurrència segons el cles, hospitals, ambulatoris i
que indica l'apartat 1 de la ins- sanatoris, asils i llars d'infants.
trucció ITC-BT-28 del REBT- - Si la superficie útil és de més
2002.Locals d'espectacles i acti- de 40 m2: biblioteques, centres
vitats recreatives: Cinemes, tea- d'ensenyament, consultoris
tres, auditoris, estadis, pave- mèdics, establiments comerllons esportius, places de braus, cials, oficines amb presència de
hipòdroms, parcs d'atraccions i públic, residències d'estudiants,
fires fixes, sales de festa, gimnasos, sales d'exposicions,
discoteques, sales de jocs centres culturals, clubs socials i
d'atzar... Locals de reunió, tre- esportius.Instal·lacions en
ball i usos sanitaris:
quiròfans i sales d'intervenció.
- Qualsevol que sigui la seva
ocupació: Temples, museus, Tots aquells locals no contemsales de conferències i congres- plats en els apartats anteriors,
Observacions: Els Butlletins sos, casinos, hotels, bars, cafe- quan tinguin una capacitat
Blancs antics tenen la mateixa teries, restaurants o similars, d'ocupació de més de 100
validesa que els documents zones comunes en agrupacions persones.

ncia normalitzada) si es compleix que:
- No es modifiqui l'activitat (si
l'activitat necessita inscriure's al
Registre del Departament
d'Indústria i Energia s'haurà
d'aportar documentació conforme ja s'ha realitzat el canvi de
nom en aquest Registre). Si hi ha
canvi, se sol·licitarà el CIEBT
segellat per una EIC.
-No es modifiqui la instal·lació.
-La pòlissa tingui una antiguitat
inferior a 20 anys. Si és més
antiga es demanarà el Butlletí de
reconeixement d'instal·lacions
elèctriques si no supera la potència contractada (20kw).

anys
0
6
e
d
Més riència
d’expe

AGENTS D’ASSEGURANCES I GESTORIA

Abans denominada
GIRONA: Pl. Catalunya, 10 - C/ Barcelona, 31 | Tel. 972 20 52 00 | email: boada@a-boada.com

notes

notes

Sistemes electrònics de seguretat Proteccions perimetrals - 2/6

Seguretat
Anti-robatori-atracament

Una protecció perimetral
bàsica consta de:
1- Barrera d’infrarojos de “n“
feixos, per a cobertura de
distàncies de 10 a 200 m,
detecció per tall simultani
de varis feixos amb control
automàtic de guany. Regulació i ajust horitzontal i vertical. Anàlisi i filtratge de
condicions ambientals
adverses, desqualificació
de falses alarmes i pro-

Prèviament a qualsevol instal·lació perimetral cal considerar els següents criteris:
1-Estudi de la zona d’instal·lació. Anàlisi del terreny,
orientació geogràfica i
exposició a fenòmens

meteorològics.
2- Garantia d’obra civil adient
per garantir la fiabilitat de
fixació dels suports i
columnes dels sensors.
3-Distàncies de detecció.
Incidència de les condicions atmosfèriques.
4- Garantir la no manipulació
i activar sistemes antisabotatge.
Els Sistemes Electrònics de
Detecció Perimetral comporten un manteniment preventiu adient per garantir el
seu rendiment.
Aquests sistemes milloren
moltíssim la capacitat d’anticipació a la intrusió, i permeten zonificar les instal·lacions optimitzant la seva
eficàcia.
Departament
de Comunicació
PROTEC Girona
(Distec Grup Tecnológic)
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La protecció perimetral delimita zones de prealarma que,
degudament tractades,
estructuren el sistema per
millorar la protecció i
l’eficàcia.

tecció antientelament i antisabotatge.
2- Cable sensor de protecció
perimetral per a tanques,
reixes, parets... etc., amb
nucli de tefló per garantir la
resistència i evitar manipulacions. Cobertura de
distàncies fins a 300 m.
3- Analitzadors d’alta seguretat amb processament
digital de senyal, ajust independent de sensibilitat,
guany i integració de senyals. Alarma de tall, escalada i sabotatge.
4- Centraleta de control, processament de senyal i
avís.
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Avui dia, una instal·lació de
seguretat antiintrusió per a
xalets i fàbriques ha de disposar, com a element de fiabilitat i garantia, d’un sistema
de detecció perimetral.

notes

notes

Interlocutors de Fecsa-Endesa a la zona
de Girona

S’han assignat nous interlocutors de Fecsa-Endesa a la Zona de Girona, han estat assignats
recentment. A continuació, i conscients que aquestes dades són de màxima utilitat, es detallen el
nous membres els càrrecs corresponents i els telèfons directes.
Director de zona
Cap d’explotació
Cap de NN.SS i demanda de xarxa
Gestor de demanda

Cap de nova construcció
Cap d’empresa
Cap Atenció als Clients
Cap d’accés i control de mesura
Responsable de facturació i cobrament
Responsable de l’oficina comercial
Gestor de punts de servei
Coord. d’inspeccions subministres
Coordinador d’obres i serveis

Agustí Mª. López Rodriguez
Narcís Isern i Serra
Joaquim Rabionet i Serrat
Jordi Catalan Boher
Javier Lozano Monico
Juli Ortega Amela
Francesc Ortega Hermosilla
José Luis López Garcia
Iñaki García Rodriguez
Joan Albert Teixidor
Enric Carrió Cabañes
Daniel Valverde Bussot
Josep Barnés i Coll
Manel Moreno Sánchez
Josep Viñas Homs
Xavier Coll Nicolau

972011212
972011816
972011230
972011660
972011237
972011232
972031628
935094121
972209126
972011251
972011827
972011222
972011238
972011223
972011836
972011828

notes
Pla de control tributari per a 2006
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Mitjançant resolució presa el 27 de gener passat per l’Agència Tributària (BOE del 3
de febrer) s’han establert les directrius generals del Pla General de Control Tributari
per a l’any 2006. A continuació es fa una síntesi de les qüestions més rellevants
d’aquest nou pla.
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Sector immobiliari
Es continuarà avançant en la
planificació integral de les
actuacions i en la realització de
comprovacions verticals, per
cobrir totes les fases que travessa el cicle immobiliari i contemplar de forma global les distintes operacions i les persones que intervenen en les
transaccions immobiliàries:
requalificacions i urbanitzacions de terrenys; operacions
de venda realitzades en el curs
de promoció i construcció; subcontractació i facturació d’empresaris en règim d’estimació
objectiva durant la fase de
construcció; investigació de
les inversions en immobles;
transmissions entre particulars
d’immobles de segona mà;
operacions immobiliàries
d’adquisició, tinència i transmissió, de no residents; intermediació immobiliària i finançament hipotecari, contrac-

tistes i subcontractistes, etc.
Es reforçaran especialment
les actuacions antifrau contra
els abusos en la subcontractació empresarial, sobretot en
la construcció i el sector immobiliari. El pla d’actuació se centrarà en les empreses de
recent creació.
El pla de control tributari per a
2006 preveu que es dediqui
una mica més d’un terç dels
recursos de l’Agència al control del sector immobiliari (ja el
2005 s’investigaren més de
2.000 empreses).
Enginyeria fiscal
S’investigaran operacions
d’enginyeria fiscal i d’interposició de societats sense nivell
rellevant d’activitat econòmica. Les actuacions es dirigiran a la detecció de formes
de frau basades en la utilització de figures anòmales, així

com al control de les operacions realitzades en paradisos
fiscals i a territoris de baixa tributació.
Factures falses
Es constitueix com a àmbit
específic d’actuació la detecció i regularització d’emissores
i receptores de factures falses.
Es planificaran actuacions de
caràcter parcial en les quals es
procedeixi a l’anàlisi individualitzada de les distintes factures
emeses o rebudes pels contribuents i a la seva específica
regularització, i es reforçarà
l’anàlisi i detecció de trames
organitzades de factures
falses per aplicar-hi una
repressió més eficaç.

Comput, consellers de gestió
Assessoria fiscal i comptable
del gremi

notes

notes

La Televisió Digital Terrestre

AMPLIFICADORS MONOCANALS DSA

La nova TDT aportarà múltiples avantatges que vindran a
solucionar les limitacions i
defectes de la present televisió
analògica. Destaca el fet que
el senyal TDT és immune a
interferències, ja que disposa
d’algoritmes de protecció i
correcció d’errors, amb la qual
cosa la qualitat d’imatge és
superior, semblant a la tecnologia DVD. Desapareixen les
dobles imatges i les “imatges
amb neu”.
A més a més, la qualitat de so
també és millor ja que permet
la possibilitat de transmetre so
envoltant (surround), com el
del Home Cinema, així com
diferents idiomes per a un
mateix programa.
Gràcies a la compressió de
vídeo i àudio, un únic canal de
transmissió serà utilitzat per
diversos programes (agrupats
en el que s’anomena “múltiplex”). A títol d’exemple, les
emissions digitals de Televisió
de Catalunya inclouen els programes de TV3, K3-33 i 3/24.
D’aquesta manera, amb el
mateix nombre de canals de la
banda UHF es disposa d’una
major oferta de programes.
Finalment, destacaríem que la
televisió digital en un futur molt

PRESA USUARI

Un receptor per a TV

Senyal TDT

pròxim oferirà la possibilitat
d’incorporar aplicacions interactives: guies electròniques
de programes (EPG), telebotiga, programes interactius,
anuncis interactius, jocs, connexió a Internet i als serveis
associats (correus electrònics,
planes web, xats...). Cal no
obviar que per gaudir de totes
aquestes millores el televisor
també ha de descodificar el
senyal TDT i, per tant, necessitarem un receptor TDT.
Plana Fàbrega Girona
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En resum, la TDT està representant un canvi tecnològic significatiu i exigirà una gran tasca
d’informació al públic general,
però molt especialment requerirà l’adient formació dels instal·ladors en aquesta matèria,
ja que en última instància ells
són els qui fan possibles
aquests canvis. En aquesta
línia, l’empresa Plana Fàbrega,
des de fa més de 40 anys, està
al costat dels instal·ladors, no
només proporcionant producte i assessorament en el
muntatge, sinó oferint formació a través de seminaris.
En aquesta ocasió no podia
ser d’altra manera, i així, conjuntament amb els diferents
gremis d’instal·ladors de tot

Catalunya, ha iniciat una sèrie
de seminaris sobre la TDT. S’hi
explica en què consisteix realment la TDT, quines són les
adaptacions que cal realitzar
en funció de l’estat dels edificis
i els principals beneficis que
aporten.
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Segons ens indica la normativa legal vigent, la televisió, tal
com la rebem actualment, en
tecnologia analògica, serà substituïda per la nova Televisió
Digital Terrestre (TDT). És a dir,
serà necessària la transició
d’una tecnologia analògica a
una 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 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...).

notes

notes

Schneider Electric compra AEM SA
L’empresa reforça la seva
posició en el camp dels
sistemes d’instal·lació de
baixa tensió amb l’adquisició
de l’especialista espanyol
AEM SA
Schneider Electric ha firmat, a
través de la seva filial Schneider Electric Espanya, un
acord per a l’adquisició de la
societat espanyola AEM SA,
que dissenya, fabrica i
comercialitza material i
sistemes d’instal·lació de
distribució elèctrica de baixa
tensió per als mercats
residencials i edificis. AEM SA
ha aconseguit el 2005 una
xifra de negoci propera als 20
milions d’euros.

Amb aquesta adquisició,
Schneider Electric afegeix a la
seva oferta actual de baixa
tensió una gamma completa
de canalitzacions i plates de
plàstic i metall. Aquests
productes permetran proposar solucions completes a
instal·lacions de baixa tensió,
unint commutadors de distribució i ofertes d’aparellament
elèctric ja comercialitzades
sota diferents marques
d’Schneider Electric.
Des de la seva creació el
1979, AEM SA ha mantingut
una elevada estratègia
d’inversions que li ha permès
beneficiar-se del fort creixement dels mercats espanyols

residencials i terciaris,
millorant els seus resultats
operacionals.

Julio Rodríguez, director
general de la Divisió Operacional Internacional i Ibèrica
d’Schneider Electric, ha
afirmat:
“Aquesta adquisició ens
permet proporcionar als
nostres clients d’Espanya una
oferta de distribució elèctrica
de baixa tensió que cobreixi el
conjunt de les seves necessitats i permet accelerar el
nostre creixement a nivell
mundial en els sistemes
d’instal·lació de baixa tensió
per als mercats residencial i
terciari.”

notes

notes

La baixa dels autònoms. Com funciona?

La prestació d’incapacitat temporal per a autònoms (RETA)

La Incapacitat Temporal (I. T.)
és un subsidi diari que cobreix
la pèrdua de rendes mentre el
treballador està impossibilitat
temporalment per treballar i
rep assistència sanitària de la
Seguretat Social.

Quan la I. T. deriva de malaltia
comuna o accident no laboral,
s’inicia a partir del quart dia de
la baixa; mentre que si deriva
d’accident de treball o malaltia
professional s’inicia a partir del
dia següent al de la baixa.
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Són beneficiaris d’aquesta
prestació els treballadors per
compte propi que hagin optat
per aquesta prestació.
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Els requisits per ser beneficiari
són els següents:
• Estar afiliat i d’alta.
• Tenir cobert un període
mínim de cotització, si no
deriva d’accident, sigui professional o no, de 180 dies dins
els últims cinc anys.
• Que l’interessat es trobi al
corrent de pagament de les
corresponents quotes a la

Seguretat Social.
• Que presenti a l’INSS o a la
mútua amb la qual hagi concertat la contingència d’I.T. una
declaració de situació d’activitat, en model oficial, sobre la
persona que gestioni directament l’establiment mercantil,
industrial o d’una altra naturalesa del que sigui titular o, en el
seu cas, el cessament temporal o definitiu de l’activitat.

al corrent de pagament de les
quotes a la Seguretat Social,
així com la declaració
d’activitat. Cal tenir en compte
que setmanalment s’haurà de
presentar el comunicat de confirmació de la baixa mèdica. La
prestació finalitza en el transcurs del termini màxim establert (12 mesos prorrogables a
6 més, si durant aquest transcurs es preveu curació); per
alta mèdica; per passar a ser
El termini de presentació és de pensionista; per no presentar15 dies des de l’inici de la inca- se als reconeixements.
pacitat temporal , i s’ha de presentar juntament amb el comu- D’acord amb la normativa
nicat mèdic. També, i mentre vigent ara pot concertar la presduri la situació d’I. T., l’autò- tació econòmica de la incapanom estarà obligat a presentar citat temporal per conaquesta declaració de situació tingències comunes amb la
d’activitat semestralment. En mútua Reddis Unión Mutual.
cas de malaltia o accident no Aquesta opció pot comportar:
laboral, la quantia de la prestació és la següent: 60 % de la Assessoraments mèdics
base reguladora des del quart Tots els autònoms en situació
dia de la baixa fins el 20è de baixa mèdica podran ser
inclòs, i el 75 % des del dia 21 visitats pels serveis mèdics de
en endavant. Així mateix, en l'entitat, realitzant un seguicas de malaltia professional o ment i control. Aquesta
accident de treball, la quantia actuació permetrà agilitzar
serà del 75 % de la base regu- l’elaboració i presentació dels
ladora des del dia següent al possibles expedients d’alta o
de la baixa en el treball. El invalidesa.
pagament és efectuat directament per l’INSS o la mútua Agilització de determinades
competent, i podrà ser sol·li- proves mèdiques i/o quirúrgicitat efectuant una petició de ques Reddis Unión Mutual
pagament directe.
podrà realitzar determinades
proves complementàries,
Per tal de tramitar la incapa- sempre amb la conformitat del
citat temporal l’autònom ha de treballador i de l’autoritat
presentar a l’INSS o a la mútua sanitària.
la sol·licitud de pagament
directe de la prestació d’I. T., el
Reddis Unión Mutual
comunicat de baixa mèdica, el
Assessoria de Mútua
d'Accidents
del Gremi
document acreditatiu d’estar

notes

notes

Videoporter de 5 fils
Els elements que permeten
dotar de seguretat els habitatges cada cop són més valorats pels usuaris. En aquest
sentit, els videoporters ofereixen un valor afegit, en
termes de seguretat, inqüestionable respecte als porters
tradicionals (analògics o digitals). Això és un fet que queda
clarament palès quan s’analitza el nombre de videoporters instal·lats en obra nova,
així com la seva tendència a
l’augment en els darrers anys.
Ara bé, si deixem de banda el
mercat d’obra nova, existeix
un mercat potencial constituït
pels antics porters, sovint en
mal estat, i que els usuaris
desitjarien substituir per un
videoporter.
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El problema sorgeix quan
l’instal·lador presenta el seu
pressupost de substitució a
videoporter, ja que en molts
casos les dificultats i molèsties que aquesta intervenció
implica (instal·lació vista,
passos de cables entre
parets, etc.) fan que la comunitat en última instància
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desestimi aquesta alternativa.
Des de l’empresa Plana
Fàbrega fa molt de temps que
es treballa per satisfer
aquesta necessitat, i ara es
presenta un nou sistema de
videoporter que s’anomena
Videoporter digital 5 fils, i que
finalment pot donar resposta
a aquesta demanda. El nom
de “5 fils” obeeix al fet que
requereix únicament els cinc
fils que utilitzen totes les instal·lacions de porter tradicionals. Per tant, la substitució
dels equips és directa. Això
vol dir que aquest nou sistema permet les reposicions
d’equips de porter analògic
per equips de videoporter digital, però, a diferència de totes
les propostes existents fins a
la data, aquesta només
requereix la desconnexió dels
sistemes de porter convencionals i la posterior connexió
dels nous equips de Vídeo
Digital 5 fils de Plana Fàbrega.
Així de fàcil i senzill, sense
necessitat d’ampliar o modificar els fils existents, sense
passar nous cables, i sense
haver de fer obres.

A més a més, aquest nou sistema té un altre avantatge afegit: els monitors no necessiten bateries per al seu
correcte funcionament, tal
com requereixen altres sistemes que intenten solucionar
la qüestió. D’aquesta manera,
s’evita que un ús intensiu de la
instal·lació pugui bloquejar-la
temporalment per culpa de la
descàrrega de les bateries.

Un altre avantatge d’aquesta
innovadora proposta consisteix en la possibilitat que
cadascun dels habitatges
pugui triar entre instal·lar un
monitor o bé un telèfon, cosa
que facilita l’acord entre els
veïns. També admet la possibilitat de monitor o telèfon
supletori a cadascun dels
habitatges.
A continuació mostrem un
esquema il·lustratiu on es descriu l’abans i el després d’una
instal·lació de porter tradicional transformada en un
videoporter. Es parteix d’una
instal·lació existent, tant si és
cablejada en derivació com
en cascada, i s’eliminen els
antics elements: alimentador,
placa de fonia-polsadors i telèfons. A continuació, sense
afegir ni restaurar cap cable,
s’incorporen els nous monitors a cadascun dels habitatges, es connecta l’alimentador, s’incorpora la nova
placa amb telecàmara, i finalment, els corresponents distribuïdors a cadascuna de les
plantes en el cas d’instal·lació
en derivació.
Plana Fàbrega Girona

