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El Gremi renova estatuts i amplia els
seus àmbits professionals

D'INSTAL.LADORS DE GIRONA

Col·laborant amb Gas Natural
tot són avantatges.
Augmenti els beneficis de la seva empresa col·laborant amb Gas Natural.
· Suport constant en comunicació.
· Promocions al consumidor.
· Finançament d’instal·lacions i equips.
· Pagament junt amb la factura del gas, amb un interès molt competitiu,
i sense tràmits ni avals.
I molts avantatges més. Truqui gratis al 900 760 760 i informi’s.
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d'accidentalitat a la feina. Tot i això, no podem despistar-nos.
Ens hem de conscienciar encara més de la necessitat de vetllar
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ha un camí: invertir en seguretat per intentar reduir la sinistralitat
laboral.
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important. Però, al mateix temps, té un benefici impagable:
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EDITA:

garantir la integritat dels treballadors. En cap cas és justificable
no presentar un quadre de seguretat laboral correcte per causes
econòmiques.
Per tant, des d'aquí, us encoratgem a treballar per a la vostra
seguretat a la feina i la dels vostres treballadors.
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passat es va fer el trasllat als
nous locals, actualitzant els
estatuts i adequant-los a les
necessitats del moment.
Una de les novetats d'aquests
nous estatuts fa referència a
l'obertura del gremi per acollir
noves professions. A partir
d'ara, i segons l'article 5, "tin-

dran cabuda tots els empresaris que desenvolupin l'activitat d'instal·ladors electricista,
de fontaneria, sanejament, climatització, frigorista, telecomunicacions, energies alternatives, incendis, combustible,
comercialització i post-venda
d'electrodomèstics i similars ".
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L'any 1977 el Gremi va adquirir
personalitat jurídica pròpia i es
va constituir com a Associació.
Des d'aleshores s'ha anat
ampliant, adaptant-se a cada
època, i avui, per cobrir totes
les necessitats, es requereixen
instal·lacions modernes i
àmplies; per això, l'octubre
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El Gremi renova estatuts i amplia
els seus àmbits professionals

tema
La nova seu és visitada per empreses
i institucions
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Visita de Núria Arnay, directora dels Serveis de Treball i Indústria

(
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Fa ja sis mesos que els
instal·ladors de les comarques gironines poden disposar de la seva nova seu. Des
de fa unes setmanes, i a
banda de les habituals visites
dels professionals del sector,
algunes personalitats públiques han visitat les noves
instal·lacions, ubicades al
Polígon Industrial de Domeny.
Algunes d'elles han estat
Núria Arnay, directora dels
serveis territorials de Treball i
Indústria; Joaquim Bosch,
director dels Serveis Territorials d'Educació; Manel
Hinojosa, coordinador tècnic
dels Serveis de Treball i Indústria; Josep Sallent, cap de
Seguretat de Treball i Indústria, a més de representants i
directius de les empreses
Vaillant, Simon, Ducasa,
Schneider, Fecsa-Endesa,
ICIT, ECA i d'institucions com

Joaquim Bosch, director dels Serveis Territorials d'Educació

la Cambra de Comerç de
Girona i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials.
Tots ells han coincidit a
felicitar l'activitat gremial dels
instal·ladors gironins, sobretot per l'obertura d'aquesta

nova seu, més àmplia i amb
més voluntat de servei, i que
al mateix temps representa
una important aposta de futur
com a Centre de Formació.
Amb el nou Centre de Formació es cobreixen les carències

Manel Hinojosa, coordinador tècnic dels Serveis de Treball i Indústria

tema

tema
que es tenien en infraestructura.
El nou edifici ha estat
concebut amb un disseny que
dóna prioritat a la lluminositat i
al confort de les instal·lacions.
Els equipaments són més
moderns i estan adaptats a
les noves tecnologies. L'estil
dels interiors, juntament amb
les estructures arquitectòniques, està ideat amb
l'evident objectiu d'aconseguir que la relació de l'usuari
amb les instal·lacions sigui
Visita de Josep Sallent, Cap de Seguretat de Treball i Indústria

tema

tema

Diverses personalitats visiten la seu del Gremi

Els membres de SIMON a la seva aula

Visita de SIMON

com més agradable i
confortable millor.
Aquesta quarta seu, ubicada
a Domeny, ha estat un
important salt qualitatiu.

Al Gremi hi ha una
veritable vocació per
formar-se i
adaptar-se al futur.
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Els directius de Vaillant a la seva aula

(
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Les noves infraestructures,
amb 2.393 metres quadrats,
confirmen la vocació del
Gremi per millorar, adaptar-se
als nous temps i poder oferir
sempre els millors serveis i els
màxims avantatges possibles
per als agremiats. Des d'aquí,
us recordem que teniu les
portes obertes i que sereu
benvinguts a la vostra seu.
Membres de Vaillant a les aules taller

tema
Reial Decret 2392/2004 de 30 de desembre

tema

Tarifes elèctriques per a aquest 2005
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Com és habitual cada any, el Govern central ha donat llum verda al Reial Decret pel qual
s'estableixen les noves tarifes elèctriques, s'ha publicat al BOE 315-31.12.04.

(
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formació
Formació i noves tecnologies
La formació i el reciclatge al llarg de la vida tenen una
importància cabdal, i són, en certa mesura, el fruit
d'una constant orientació professional. El Gremi,
conscient dels canvis tecnològics als quals estan
sotmesos els professionals, ofereix una formació
adaptada als avenços i adequada a les necessitats
que van sorgint.
Per això, es proporcionen cursos formatius continus
i de reciclatge dirigits a professionals en actiu perquè
puguin millorar les seves competències en la pròpia
ocupació, especialitzar-se o bé capacitar-se en

tècniques molt específiques.
Queda reflectit que millorar i facilitar les tasques dels
instal·ladors del sector en l'àmbit de la demarcació
de Girona són les premisses principals que té el
Gremi. Un dels exemples és el nou programa de
Memòries Tècniques de Disseny del nou REBT. S'ha
presentat arreu de les comarques gironines i s'han
organitzat un seguit de cursos per als agremiats amb
l'objectiu de donar a conèixer detalladament en què
consisteix aquest nou suport informàtic, que redueix
de forma notòria les feines dels instal·ladors.

El CENTRE DE FORMACIÓ té nova LÍNIA DE TELÈFON I FAX DIRECTE:
Telèfon: 972 412 615 · Fax: 972 393 078 · Adreça: carrer Cartellà, 8-12 - 17007 Girona
e-mail: formacio@elgremi.com
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El Gremi ha organitzat un seguit d'actes per presentar a la demarcació de Girona el nou programa de certificació elèctrica. A Girona ciutat,
la cita va ser el 10 de febrer; a l'Hotel Platja Park de Platja d'Aro, el 7 de març; a l'Hotel Golf Peralada de Figueres, el 14 de març; a l'Hotel La
Perla d'Olot, el 16 de març; a l'Hotel Blaucel de Blanes, el 6 d'abril, i, a l'Hotel Park de Puigcerdà, el 21 d'abril.

L’INSTAL·LADOR | 109

10

f
Borsa de treball
de professors de taller
El Gremi segueix el compromís d'adaptar-se als nous
temps per fer front a l'evolució del sector. Aquesta
situació implica que el Gremi ha de dedicar tots els
seus esforços a crear un complex programa docent.
D'aquí ve la necessitat d'incrementar la plantilla de
professors de pràctiques per als cursos que es desenvoluparan i s'impartiran en els tallers del Centre de
Formació del Gremi. Així, el Gremi d'Instal·ladors de
Girona convoca places de professors de cursos
pràctics. El seus perfils han de complir els següents
requisits:
- Professionals especialistes en: climatització, fred,
energies alternatives, electricitat, domòtica, automa-

tismes, telecomunicacions, soldadura, fontaneria, calefacció i A.C.S., gas, terra radiant, contra incendis,
calderes...
- Experiències en la matèria a impartir i en el sector.
- Dots de comunicació.
- Habilitats didàctiques i de docència.
Durant el procés de selecció dels professors, un altre
dels trets que es prioritzarà serà que siguin professionals de les empreses agremiades.
Els interessats poden enviar els currículums vitae via
e-mail a formacio.info@elgremi.com o per fax al 972
393 078 del Centre de Formació del Gremi.

CURS D'INSTAL·LADOR D'AIGUA
El Gremi ha organitzat aquest curs dirigit a tots aquells
associats interessats a obtenir el Carnet d'Instal·lador
d'Aigua.
L'acció formativa es va iniciar el 26 de febrer passat, i
es preveu que finalitzi el 12 de maig. Les classes es
realitzen a la seu del Col·legi d'Enginyers Industrials,
que es troba al carrer Narcís Blanch, número 39, de

Girona. L'horari és dimarts i dijous de les 18.30 a les
21.00 h, i els dissabtes de les 9.00 a les 14.00 h. El
curs té una durada total de 60 hores.
Per tal d'assolir el Carnet d'Instal·lador d'Aigua s'ha de
fer un examen d'Indústria el divendres 13 de maig de
2005 al CIFO, al carrer Pedraforca, s/n de Salt.
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CURS PER OBTENIR EL CARNET DE BAIXA TENSIÓ, CATEGORIA BÀSICA
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Aquest cicle formatiu està dirigit a tots aquells
agremiats interessats a obtenir el Carnet d'Instal·lador
de Baixa Tensió, Categoria Bàsica.
El curs té una durada de 40 hores. S'inicia el 14 de
març i acaba el 11 de maig. El professor Carles Pastor
impartirà les classes, els dilluns i dimecres de 18 a

20.30 h. Les classes es faran al Centre de Formació
del Gremi, a l'aula Simon.
Per tal d'assolir el Certificat de Qualificació Individual
s'ha de realitzar un examen d'Indústria el divendres 13
de maig de 2005 al CIFO situat al carrer Pedraforca,
s/n, de Salt.

f
CURS DEL NOU PROGRAMA PER A LA CONFECCIÓ, REGISTRE
I ENVIAMENT TELEMÀTIC DE LES MEMÒRIES TÈCNIQUES
DE DISSENY DEL NOU REBT

Vista la importància que té el nou programa per als
instal·ladors, el Gremi ha preparat un calendari de
diferents cursos, que s'impartiràn arreu de les
comarques gironines i que es detallen que es
detallem a continuació:
MARÇ
- Dimarts 15 i dijous 17
de 19.00 a 22.00 h a l'Aula Schneider del Centre de
Formació del Gremi.
ABRIL
- Dilluns 4 i dimecres 6
de 19.00 a 22.00 h al Centre Telejet d'Olot.

- Dissabte 9 d'abril
de 9.00 a 14.00 h al Centre de Lògica Gironina de
Figueres.
- Dilluns 11 i dimecres 13
de 19.00 a 22.00 h a l'Aula Schneider del Centre de
Formació del Gremi.
- Dimarts 12 i dijous 14
de 19.00 a 22.00 h a l'Escola d'Arts i Oficis de
Santa Coloma de Farners.
- Divendres 15
de 16.00 a 21.00 h a l'Escola de Treball del Ripollès
de Ripoll.
- Dissabte 16
de 9.00 a 14.00 h al Centre de Lògica Gironina de
Figueres.
- Dimarts 19 i dijous 21 d'abril
de 19.00 a 22.00 h al Centre Mundicomputer de
Blanes.
- Dijous 21 i dilluns 25
de 19.00 a 22.00 h al Centre de Formació Tecna de
Palamós.
- Dissabte 23
de 9.00 a 14.00 h al Centre de Lògica Gironina de
Figueres.
- Dimarts 26 i dijous 28
de 19.00 a 22.00 h al Centre de Formació
Dinàmica 3 de Palafrugell.
- Divendres 29 d'abril
de 16.00 a 21.00 h a Puigcerdà Ensenyament de
Puigcerdà.
MAIG
- Dimarts 17 i dijous 19
de 19.00 a 22.00 h al Centre de Formació Tecna de
Palamós.
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Programa del curs:
- Sistema informàtic: descripció i necessitats
informàtiques
- Exemple d'utilització del programa
- Dades de partida
- Creació d'una memòria tècnica de disseny
· El full de càlcul
· La memòria tècnica ELEC3
· L'esquema unifilar ELEC2
· El certificat d'instal·lacions elèctriques
· L'ELEC1
· L'ELEC5
· El croquis de la instal·lació
· El croquis d'emplaçament
· Arxiu de la Memòria Tècnica de Disseny
· Tramitació de la Memòria Tècnica de Disseny

- Dimarts 5 i dijous 7
de 19.00 a 22.00 h a l'Aula Schneider del Centre de
Formació del Gremi.
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El Gremi ha organitzat aquest curs amb l'objectiu
que els instal·ladors i els tècnics de les empreses
instal·ladores aprenguin a utilitzar i aplicar el nou
programa, que permet confeccionar, registrar i
enviar telemàticament les Memòries Tècniques de
Disseny del Nou Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió a les entitats d'Inspecció i Control que
correspongui.
Els professors que impartiran les classes són els
enginyers Teo Pulido i Jordi García. El nombre
màxim de places a cada curs és de 15 alumnes. Es
lliurarà el Manual d'Instruccions del Programa i cada
alumne disposarà d'un ordinador per aplicar els
continguts de les sessions.

f
CURS PER A LA CONFECCIÓ DE MEMÒRIES TÈCNIQUES EN INSTAL·LACIONS
DE POTÈNCIES TÈRMIQUES COMPRESES ENTRE 5 I 70 KW
El Gremi ha organitzat aquest curs conscient de la
situació actual en què es troba l'instal·lador en
l'actualitat. Des de la publicació de Reial Decret
1751/1998, de 31 de juliol, pel qual s'aprovava el
'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios', RITE, l'instal·lador es veu obligat a realitzar una
memòria tècnica que substituiria el projecte, tal com
indica la Instrucció Tècnica Complementària ITE, en
el capítol 07 apartat 1.2 'Instalaciones que no
necesitan Proyecto'.
Un cop finalitzat el curs els assistents podran
confeccionar una memòria tècnica, justificar la
potència tèrmica instal·lada, realitzar un esquema
interpretable de forma correcta i emplenar correctament el certificat de la instal·lació.
Està dirigit a tots els instal·ladors que en la seva
activitat diària realitzin instal·lacions de calefacció i
aire condicionat, que no disposin de tècnic titulat o
realitzin instal·lacions de potència tèrmica compreses entre 5 i 70. El curs s'imparteix al Centre de
Formació del Gremi d'Instal·ladors de Girona, a l'aula
Vaillant, i consta de 20 hores lectives. Comença el
dilluns 14 de març i acaba el dilluns 18 d'abril. El
nombre màxim de places és de 30.

PROGRAMA:
Sessió 1. Presentació del RITE, Disseny d'installacions, Càlcul, Control, Aïllament.
Sessió 2. Presentació RITE, (continuació) Conductes, Canonades, Sales de calderes, Muntatge, Manteniment i Projecte.
Sessió 3. Confecció de memòria descriptiva de la
instal·lació, en la qual hauran de figurar el tipus, el
número i les característiques de les calderes o
equips frigorífics.
Sessió 4. Confecció de memòria descriptiva de la
instal·lació, en la qual hauran de figurar el tipus, el
número i les característiques de les calderes o
equips frigorífics. (continuació i exercicis).
Sessió 5. Càlcul de la potència tèrmica instal·lada
d'acord amb la instrucció ITE-03.
Sessió 6 Càlcul de la potència tèrmica instal·lada
d'acord amb la instrucció ITE-03. (continuació i
exercicis).
Sessió 7. Confecció d'esquemes d'instal·lacions,
coneixement de simbologia i aplicació. (resolució de
casos pràctics)
Sessió 8. Realització del certificat de la instal·lació,
lliurament de treballs i presentació del treball del curs
per part de l'alumne.
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Ordenança municipal reguladora de les aigües residuals i pluvials
del sistema públic de sanejament de girona
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Carles Llusà, com a tècnic del Servei d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A., exposa alguns dels
aspectes més significatius de l'Ordenança Municipal Reguladora de les Aigües Residuals i Pluvials del
Sistema Públic de Sanejament de Girona, una normativa que l'Ajuntament de Girona va aprovar en Ple en la
sessió del dia 27 de juliol de 2004. El text íntegre es va publicar al BOP en el núm. 157, de data 16 d'agost de
2004. L'objecte de l'ordenança és garantir el correcte funcionament del sistema públic de sanejament
d'aigües residuals de Girona en la seva totalitat i dels seus components, així com de la xarxa que separa les
aigües pluvials i del seu aprofitament.
Les finalitats principals de l'ordenança són:
- Regular l'ús i el control del sistema.
- Garantir que els abocaments compleixin els límits
establerts.
- Garantir que els abocaments de la depuradora
compleixin les exigències establertes a la normativa vigent.

- Garantir els tractament dels residus.
- Implantar la xarxa que separa les aigües a les noves
urbanitzacions.
- Minimitzar l'arribada d'aigües blanques a la
depuradora.
- Garantir una mínima afectació del sistema fluvial.
- Vetllar per l'aprofitament i estalvi de les aigües.

f
Priorització de la destinació de les aigües:
- Les noves edificacions amb espais susceptibles de
ser regats amb una superfície de més de 1.000 m2
hauran de disposar d'un sistema de captació
d'aigua de pluja.
- L'aigua de pluja també es podrà fer servir per a
neteja o qualsevol altre ús adequat.
- L'estructura de captació d'aigua de pluja haurà de
constar de: canalitzacions, sistema de decantació
o filtrat i un aljub.
- El disseny de la instal·lació ha de garantir que no es
pugui confondre amb l'aigua potable.
- En cap cas el dipòsit d'emmagatzematge pot ser
inferior a 15 m3, ha d'estar soterrat 50 cm del nivell
del terra, i haurà de ser de poliester i fibra de vidre.

Aprofitament d'aigua sobrant de piscines:
- Les noves piscines (públiques o privades amb
superfície de làmina d'aigua superior a 40 m2)
hauran de recuperar aquesta aigua per a altres usos.
Abocament d'aigües blanques al medi:
- Les aigües recollides de carreteres i aparcaments
hauran de comptar amb un sistema de tractament
abans de ser abocades a la llera pública.
Aquest és un breu resum dels trets més significatius
de l'esmentada ordenança, que cal llegir amb cura.
En el text, a més, es poden trobar els criteris de
disseny, paràmetres de càlcul, tràmits per a la sol·licitud de connexions, i fitxes tècniques, corresponents a tots els elements que componen les xarxes de
sanejament.

Jornada sobre la nova ordenança municipal reguladora de les
aigües residuals i pluvials del sistema de sanejament de Girona
Amb l'entrada en vigor de la nova ordenança
reguladora de les aigües residuals i pluvials, el Gremi
ha trobat adient organitzar-ne una jornada informativa. Està dirigida a tots els professionals que en
les seves actuacions incloguin l'apartat d'evacuació i
connexió amb la xarxa de sanejament, i a qualsevol
persona que dissenyi o projecti xarxes de sanejament.
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Aquesta nova ordenança suposa per a una gran part
dels instal·ladors la necessitat d'aprendre les noves
directrius que conté per tal d'oferir al client el millor
consell i evitar despeses innecessàries. Per altra
banda, la riquesa de la documentació que compon
aquesta ordenança ajudarà en gran mesura
l'instal·lador a enriquir els seus coneixements amb
una formació professional més especialitzada i
posada al dia.
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La sessió celebrada el dimecres 9 de març va tenir
una durada de tres hores i es va impartir al Centre de
Formació del Gremi d'Instal·ladors de Girona, a l'Aula
Vaillant.
El contingut de la jornada s'ha distribuït en dos
apartats. La primera part ha estat bàsicament

composta per aspectes teòrics i recordatori de
conceptes, per continuar amb la presentació dels
tràmits que cal seguir per tal de sol·licitar correctament una escomesa. Per finalitzar, s'ha repassat
l'aspecte més pràctic amb la presentació de les fitxes
de materials homologats.

A continuació es detalla el programa:
1. Disposicions generals.
2. Utilització del sistema públic de sanejament.
3. Paràmetres de càlcul, característiques i punts de
connexió.
4. Criteris de disseny, pous de registre, embornals,
tubs i recepció d'obres de sanejament.
5. Inspecció i control.
6. Règim sancionador.
7. Annexos: Substàncies prohibides, límits d'abocaments, sol·licitud de permisos d'abocament i
fitxes tècniques per a instal·lació i manteniment de
xarxa.

f
CURS BÀSIC DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS I URBANES
El Gremi va organitzar un curs bàsic de tractament
d'aigües residuals industrials i urbanes que estava
dirigit a tots aquells instal·ladors interessats en el
tema, tant per la seva vinculació directa -com podria
ser el cas d'algú que portés directament el manteniment d'alguna planta depuradora d'aigües residuals- com en el cas d'aquelles persones que
d'alguna manera volguessin tenir una mica més
d'informació sobre aquest tema en concret.

L'objectiu principal del curs era intentar donar una
visió molt general del que és l'aigua residual, i dels
diferents tipus de tractament a què se sotmet l'aigua
en una planta depuradora (EDAR).
El cicle de classes va acabar amb la visita a l'Estació
Depuradora d'Aigües Residuals de Figueres, per tal
de veure de manera directa quins són el components
bàsics d'una depuradora i quines funcions tenen

El curs va finalitzar el 15 de febrer, va tenir una durada
de 30 hores i hi van participar 10 alumnes.

de presentació de producte de caràcter tècnic, que

Gràcies a la col·laboració de Caixa Girona les classes
es van impartir a la seu de l'entitat a Figueres.

Comercial Elèctrica.

cadascun d'ells. També es va dur a terme una sessió
va anar a càrrec de professionals de l'empresa

L'aigua residual
Elvira Serra i Bigas és doctora en Enginyeria Industrial. Com a professora del curs bàsic de tractament
d'aigües residuals industrials i urbanes, a continuació ens explica l'objectiu d'una estació depuradora
d'aigües residuals i els tipus de tractaments que poden aplicar-s'hi.
Què és l'aigua residual?
És tota la combinació de líquids o aigües que
transporten residus procedents de residències,
instal·lacions públiques i centres comercials i
industrials. Ocasionalment, s'hi poden afegir aigües
subterrànies, superficials i pluvials.

a) La línia d'aigües. Correspon a la part del procés
de depuració que tracta únicament les aigües
residuals.
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b) La línia de fangs. Tracta fangs o llots generats
resultants del procés de depuració de la línia
d'aigua.
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Quin és l'objectiu d'una estació depuradora
d'aigües residuals?
Reduir el màxim possible la contaminació que
contenen les aigües residuals abans que siguin
abocades a un medi receptor. Aquesta reducció es
realitzarà en major o menor grau en funció dels
processos de depuració implantats.
Les depuradores tenen dues línies de funcionament:

Quin tipus de tractaments pot rebre l'aigua
residual?
- Pretractament: processos de depuració basats en
principis purament físics i que serveixen per
condicionar l'aigua per a tractaments posteriors.
Consisteix en l'eliminació de matèries, cossos
gruixuts i sorres, la presència dels quals en l'efluent
pertorbaria el funcionament total i eficient de la
maquinària, equips i instal·lacions de l'EDAR
(estació depuradora d'aigües residuals).
- Tractament primari: elimina els sòlids en suspensió que no han estat eliminats durant el pretractament.
- Tractament secundari: accelera el procés biològic
que es donaria a la natura, és a dir, la degradació
per part d'una població multiespecífica de microorganismes de la materia orgànica dissolta a
l'aigua residual.
- Tractament de fangs: reducció en el contingut
d'humitat del fang per disminuir-ne el volum i, en
una fase posterior, eliminar-lo.

f
Instrumentació de camp i analítica de procés
per als diferents sectors relacionats amb l'aigua
En Xevi Fossas i Cels, com a tècnic de Comercial Elèctrica de Girona en el curs, va presentar productes
necessaris per poder controlar instal·lacions d'aigües residuals. A continuació ens parla de la
instrumentació de camp i l'analítica de procés. Es tracta d'uns elements necessaris per poder controlar les
instal·lacions i poder saber en tot moment què està passant amb més precisió.
Els instruments de mesura que es poden trobar dins
d'unes instal·lacions es classifiquen segons el
sector:
- Captació de l'aigua
- Regadiu
- Anàlisis
- Refrigeració
- Bombeig
- Control
- Distribució
- Tractament
- Depuració
- Mesura
- Potabilització
- Oci, finalitats recreatives
- Dessalinització
- Control de cursos hidrogràfics
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Per a tots aquests àmbits, es disposa d'una gamma
completa d'aparells per a la instrumentació de camp i
l'analítica de processos.
- Transmissors de pressió. Per a la mesura de
pressions relatives, diferencials i absolutes, fins i
tot mesura el nivell per pressió hidrostàtica.
- Transmissors de temperatura: tant en fred com en
calor.
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- Detectors i/o Mesuradors de nivell. Poden ser
detectors de nivell capacitatius amb contacte amb
el producte -ens diuen si tenim o no tenim líquid-;
quan no tenim contacte amb el producte sempre es
poden utilitzar mesuradors d'ultrasons; finalment,
quan no tinguem espumes ni pols en el nostre
procés de gasos, podem utilitzar la tecnologia de
mesuradors tipus radar.
- Cabalímetres. N'hi ha diversos models: cabalímetres electromagnètics per a líquids conductors de l'electricitat; cabalímetres ultrasònics per a
líquids conductors i no conductors; cabalímetres
màssics, que funcionen pel principi de Coriolis, i
serveixen per mesurar gasos i líquids amb partícules sòlides.
- Posicionadors per actuadors pneumàtics lineals o
giratoris.
- Reguladors de procés, des de processos tèrmics a
regulacions d'aigua controlats per temps i
mantenint consignes.
- Registrador per procés, per supervisar de forma
contínua les variables de procés.
- Mesuradors d'oxigen dissolt, pH, potencial Redox.
Aparells per saber la composició del seu fluid.
- Analitzadors de gasos.

f
CURS D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA I FOTOVOLTAICA
A principi del mes de febrer es va acabar el curs
d'energia solar tèrmica i fotovoltaica que el Gremi va
impartir a Olot, amb la col·laboració de la Fundació
d'Estudis Superiors d'Olot. El curs va tenir una
durada de 50 hores. Van assistir-hi 24 alumnes. El
programa docent contenia una part sobre tèrmica i
una altra sobre fotovoltaica.
L'apartat dedicat a l'energia solar tèrmica consistia
en unes pràctiques al taller centrades en el muntatge
de quatre circuits d'aprofitament tèrmic de l'energia
solar, per grups. Calia fer-ne la posada en marxa,
l'observació de dades de funcionament, la regulació
de les instal·lacions i resolució de problemes.
També es va visitar el nou camp de futbol de Besalú,
on els alumnes van poder observar unes
instal·lacions solars en funcionament.
L'altre capítol del curs contenia unes pràctiques al
laboratori de fotovoltaica, sobre caracterització de
materials, amb posada en marxa d'instal·lacions i

protocols de seguiment i manteniment. També es va
realitzar una visita tècnica a la planta fotovoltaica de
la potabilitzadora de Montfullà, Aigües de Girona,
Salt i Sarrià.
A tots els assistents al curs se'ls lliurarà un diploma
acreditatiu expedit per l'Institut Català d'Energia de la
Generalitat de Catalunya.
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CURS D'INSTAL·LADOR MANTENIDOR DE CALEFACCIÓ I A.C.S.
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A final de novembre de
2004 es va cloure el curs
per a l'obtenció del Carnet
d'Instal·lador - Mantenidor de Calefacció i A.C.S.
Aquest carnet autoritza a
realitzar i mantenir installacions de calefacció i
aigua calenta sanitària, i a
legalitzar dipòsits de
El Gremi d'Instal·ladors creiem que el curs va ser un
combustible.
èxit, i volem felicitar-ne tots els alumnes.
El curs estava dirigit a
instal·ladors que necessiten obtenir el carnet
d'Instal·lador-Mantenidor de Calefacció i A.C.S. per
poder desenvolupar la seva activitat professional de
forma reglamentària. Per fer el curs no calien coneixements previs perquè es partia d'un nivell elemental, i de manera gradual s'anaven desenvolupant tant
els coneixements tècnics com els específics, la
reglamentació i les classes pràctiques.

Hi van participar 16 alumnes. Va ser un grup
dinàmic, constant, i hi va haver un elevat grau de
cohesió entre els participants. Això va fer que tots
els alumnes que es van inscriure acabessin el curs
satisfactòriament, i no es va produir cap baixa (el
curs tenia una durada de 385 hores).
Els professors eren tècnics especialistes en el món
de la calefacció i de l'A.C.S., que, a més de la
normativa estricta, van explicar diverses
experiències i casos reals que van ajudar a la
comprensió dels conceptes. D'aquesta manera les
classes van resultar molt més entenedores i
disteses.
Les classes teòriques i pràctiques es van realitzar al
Centre de Formació de Comercial Tecca a Banyoles,
de gener a desembre de 2004. Es van efectuar
també visites tècniques a sales de calderes i a
instal·lacions solars tèrmiques.
Aquest any el Gremi d'Instal·ladors de Girona
homologarà el nou Centre de Formació per poder
impartir els cursos oficials per a l'obtenció dels
diferents carnets.

f
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TÈCNIC EN EQUIPS
I INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES
L'Ordre TIC/264/2003, de 2
de juny, punt 3 de l'annex 1,
actualitza i unifica el procediment d'expedició del
carnet professional (Certificat de Qualificació Individual en Baixa Tensió, categoria bàsica). A l'esmentada
Ordre es defineix que la
titulació mínima exigible per a l'obtenció del Carnet és
la de Tècnic de Grau Mitjà en Equips i Instal·lacions
Electrotècniques. Per aquest motiu, el Gremi, conjuntament amb l'IES Narcís Xifra, ha planificat un
desplegament del cicle formatiu en un horari que
permet fer compatible l'activitat
laboral i formativa.
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El cicle està format
per un conjunt de
mòduls formatius
-anomenats “crèdis”-. És possible
convalidar crèdits si es pot acreditar una formació
equivalent homologada (haver fet un cert cicle
formatiu, disposar d'un certificat de Qualificació
Professional homologat...). També és possible
matricular-se de crèdits independents; això permet
fer-se una formació a mida de les conveniències i
possibilitats personals, amb la garantia que els
mòduls formatius són homologats.
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El CFGM en Equips i Instal·lacions Electrotècniques
és molt més que una via exclusiva per a l'obtenció de
carnet professional. És un conjunt de mòduls
formatius homologats que capaciten per muntar,
explotar i mantenir línies i instal·lacions de distribució d'energia elèctrica a mitja tensió (MT), baixa
tensió (BT) i centres de transformació (CT),
instal·lacions singulars i d'automatització d'edificis.
A més, el títol de Tècnic de Grau Mitjà en Equips i
Instal·lacions Electrotècniques permet l'accés al

Cicle Formatiu de Grau Superior en Instal·lacions
Electrotècniques que permet obtenir el carnet
d'installador en Baixa Tensió, categoria especialista.
El curs es va iniciar el 27 de setembre passat, en
horari de 18 a 22 hores, amb 20 alumnes matriculats.
La comarca de procedència i la formació inicial
d'accés dels alumnes que imparteixen el curs és:

FORMACIÓ INICIAL D'ACCÉS AL CICLE
Altres Cicles Grau Mitjà
ESO
FP I
Batxillerat
Prova d'accés
Altres

7
5
3
3
1
1

COMARCA DE PROCEDÈNCIA
Gironès
La Selva
Baix Empordà
Pla de l'Estany
Alt Empordà

12
3
2
2
1

informació
Un nou programa de certificació elèctrica
redueix a més de la meitat el temps de
realització, registre i enviament
Aquest programa, que presenta el Gremi d'Instal·ladors de Girona, conjuntament amb FERCA i el
Portal de l'Instal·lador, serà una gran millora per a les tasques dels professionals del sector.
d'Aro, el 7 de març; a
Figueres, el 14 de març; a
Olot, el 16 de març; a Blanes,
el 6 d'abril, i, a Puigcerdà, el 21
d'abril.
L'1 de març la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial va aprovar oficialment la utilització del
sistema telemàtic per a la
legalització d'instal·lacions de
baixa tensió que és al Programa de Memòries Tècniques
de Disseny.
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El Gremi d'Instal·ladors de
Girona ha presentat el Nou
programa per a la confecció,
registre i enviament dels certificats elèctrics. Aquest programa té com a objectiu facilitar al professional l'elaboració i l'enviament d'aquests
documents, indispensables
per a l'aprovació definitiva de

qualsevol instal·lació elèctrica.
Per als instal·ladors, l'actual
procediment per elaborar el
certificat elèctric és complicat i
requereix temps. La documentació és preparada pel
propi instal·lador, pas a pas,
que ha d'omplir fins a set fulls.
Amb el nou suport informàtic
tota aquesta feina es redueix
notòriament. S'introdueixen
totes les dades de la installació a l'ordinador, i quan s'ha
fet aquest procés s'envien a
través de la xarxa a l'entitat
corresponent, que retorna el
certificat segellat i legalitzat.
El Gremi ha organitzat un seguit d'actes per presentar a la
demarcació de Girona el nou
programa de certificació
elèctrica. A Girona ciutat, la cita
va ser el 10 de febrer; a Platja
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El 10 de febrer a la Torre de Can Roca es va presentar el nou programa informàtic que permet elaborar memòries tècniques de disseny.

informació
Cursos per a l'obtenció de carnets professionals

info

Calendari d'exàmens dels Instal·ladors 2005

Des del Gremi d'Instal·ladors, us recordem que cal estar atents a la formació i al reciclatge dels
professionals que es dediquen a aquest sector. Cursos oficials per a l'obtenció de carnets
professionals que s'han d'impartir en entitats homologades pels Serveis d'Indústria. Us avancem ara
el calendari d'exàmens dels diversos cursos per a instal·ladors que es realitzaran al llarg d'aquest
any. El lloc on es faran els exàmens és al Centre d'Innovació i Formació Ocupacional; C/ Pedraforca,
s/n, de Salt, i el telèfon és el 972 40 55 70.

Març
Dimecres 9 de març
Instal·lador- Mantenidor calefacció i ACS
Instal·lador- Mantenidor climatització
Instal·lador d'aparells a pressió i cafeteres
Divendres 11 de març
Instal·lador elèctric de baixa tensió
Instal·lador de gas

Setembre
Dimecres 14 de setembre
Instal·lador- Conservador frigorista
Divendres 16 de setembre
Instal·lador elèctric de baixa tensió
Instal·lador de gas

Maig
Dimecres 11 de maig
Instal·lador-Conservador frigorista
Divendres 13 de maig
Instal·lador elèctric de baixa tensió
Instal·lador d'aigua
Novembre

Juliol
Dimecres 13 de juliol
Instal·lador - Mantenidor calefacció i ACS
Instal·lador - Mantenidor climatització
Instal·lador d'aparells a pressió i cafeteres
Divendres 15 de juliol
Instal·lador elèctric de baixa tensió
Instal·lador d'aigua

Desembre
Dimecres 14 de desembre
Instal·lador- Mantenidor calefacció i ACS
Instal·lador- Mantenidor climatització
Instal·lador d'aparells a pressió i
cafeteres
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Divendres 10 de juny
Instal·lador de gas

Divendres 9 de novembre
Instal·lador elèctric de baixa tensió
Instal·lador d'aigua

27
Divendres 16 de desembre
Instal·lador de gas

L’INSTAL·LADOR | 109

Juny

informació

info

Fausto Martí, nou president de la FOEG,
i Juli Vila, del Gremi, en serà el secretari

març - abril | 2005

El Gremi d'Instal·ladors de Girona ocuparà la secretaria del nou comitè executiu de la FOEG,
que presidirà Joan Fausto Martí (de la Unió d'Empresaris de la Construcció) que va substituir
Josep Serra.
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Joan Fausto Martí (de la Unió
d'Empresaris de la Construcció) va substituir, el 28 de
febrer passat, Josep Serra en
la presidència de la FOEG, tal
com ja s'havia aprovat per
consens el juliol del 2004 i
ratificat a l'assemblea del 28
de febrer.
Fausto Martí arriba al capdavant de la patronal amb tres
objectius clars: aixecar el llistó
de la institució; tenir un estret
contacte i col·laboració amb
les associacions i acostar les
noves tecnologies a les petites i mitjanes empreses gironines en un període de dos
anys. El programa de Fausto
Martí també inclou la constitució d'una fundació del
coneixement, que es preveu
engegada l'any 2007.
A més de Fausto Martí, el
comitè executiu està format
per: Jordi Comas (Hostaleria),
com a vicepresident primer, i
que portarà l'àrea de representativitat; Ernest Planas
(Corve), vicepresident segon,
que s'encarregarà de l'àrea de
relacions amb les institucions
i comercial; Juli Vila (Gremi
d'Instal·ladors), secretari;
David Hugas (intersectorial
de la Selva), tresorer; i els
vocals Joan Vilalta, Àlex
Juanola i Joan Ribas.
El programa del nou president
de la FOEG té una actuació de
tres anys (acaba el febrer de

2008). Fausto Martí va destacar que en els propers anys
«la nostra tasca anirà encaminada a aconseguir que
fonamentalment les petites i
mitjanes empreses rebin la
informació necessària que els
permeti arribar a ser competitives i arribar a generar valor
afegit i ser competitives en
aquest món globalitzat.» Per
aquest motiu, des de la
patronal es preveu construir
una pàgina web per impulsar
les noves tecnologies entre
els associats i, en una segona
fase, una fundació del coneixement. Segons el nou president, aquesta fundació, que
es preveu engegar el 2007,
actuaria d'intermediària «per
abocar les noves tecnologies
a les pimes, amb un suport

molt important del Parc Científic i Tecnològic de la UdG».
Fausto Martí també va presentar el nou pressupost d'aquest any, que és d'1.320.000
euros, i que es divideix en tres
partides diferenciades.
Pel que fa a la possible fusió
amb Pimec, Fausto Martí es va
mostrar taxatiu: «Una associació com la nostra, que té 36
associacions, cap a 9.000 empreses i 100.000 treballadors,
amb una assemblea general
que és sobirana i gironina, no
pot de cap de les maneres
associar-se amb una patronal
com la Pimec, que és barcelonina i amb diferents delegacions a Girona, Tarragona i
Lleida. Ara bé, estem oberts a
treballar de manera conjunta»,
va assegurar.

informació
Nou model de contracte

info

A partir d'ara els contractes de
manteniment s'hauran de renovar cada any
El nou model aprovat per la Generalitat obliga les empreses a renovar anualment el
contracte de manteniment de les seves instal·lacions elèctriques.
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Segons l'article 9 del Decret
363/2004, de 24 d'agost, els
titulars d'instal·lacions elèctriques que no disposin almenys d'un instal·lador degudament autoritzat a la plantilla hauran de contractar el
seu manteniment amb una
empresa instal·ladora de la
categoria que correspongui,
degudament inscrita. També
hauran de disposar d'un llibre
de manteniment que contin-
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drà com a mínim el registre i el
resultat de les revisions i les
inspeccions corresponents.
El nou model diu que les
revisions hauran de ser
anuals. En cada ocasió, el
professional haurà d'estendre
un dictamen de reconeixement, i assenyalar-hi que el
conjunt de la instal·lació
respon a tots els detalls previstos en la llei (el Reglament

electrotècnic per baixa tensió
que li sigui d'aplicació i les
seves ITC corresponents). Si
hi ha alguna mancança o problema, l'instal·lador ho reconeixerà en el mateix dictamen, juntament amb les modificacions que, al seu criteri,
caldrà que hi faci l'empresari.
Tots aquests documents
hauran de presentar la firma
de contractat i contractant.

informació

info

Per enviar documentació al Gremi no caldrà pagar el servei

Nou servei de missatgeria gratuïta

A partir d'ara, totes les empreses agremiades que vulguin fer arribar qualsevol tipus de
documentació a la seu del Gremi no hauran de pagar el servei de missatgeria. Això és gràcies a
l'acord arribat amb l'empresa MRW. Té cobertura provincial, i els horaris hàbils seran de dilluns a
divendres de 8 a 14 hores i de 16 a 20 hores, i el dissabte de 9 a 13 hores.
PUNTS DE RECOLLIDA
LA JONQUERA

Norte, 17

972 554 505

ROSES

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 32

972 225 084

FIGUERES

SantVicenç, 8

972 675 555

OLOT

Enric Granados, 4

972 265 858

PALAMÓS

Enric Vincke, 20

972 317 711

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Del Castell, 15

972 643 384

STA. COLOMA DE FARNERS

Pl. Europa, 1 - Local 1

972 841 012

BLANES

Alhambra, 4 bjs.

972 351 372

BANYOLES

Guèmol, 24-26

972 580 573

RIPOLL

Canigó, 2

972 700 612

PUIGCERDÀ

Avinguda del Segre, 46

972 883 130

entrevista
Viñas Sanitán
Empresa actual: VIÑAS SANITÁN, d'Ignasi Viñas i Orriols
Noms anteriors de l'empresa: Antonio Viñas Esquius, Gaspar Viñas
Masgrau, Antonio Viñas Buxadé
Adreça: carretera de Ribes, núm. 26
Codi Postal:17500
Població: Ripoll
Correu electrònic: vsanitan@teleline.es
Any de fundació: 1927
Activitats: Subministraments industrials, aire comprimit; regulació i control
dels fluids; càlculs i instal·lacions de calefacció i aigua; manufactura de xapes.
Antics responsables: Antonio Viñas Esquius
Gaspar Viñas Esquius
Antonio Viñas Buxadé
Actual responsable: Ignasi Viñas i Orriols
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Què el va portar a ser
instal·lador?
A casa meva, el meu pare, el
meu avi i el meu besavi havien
estat instal·ladors. Jo vaig
estudiar Arquitectura Tècnica,
i vaig basar el projecte de fi de
carrera en les instal·lacions
generals de l'edificació i la
indústria. Això em va acostar
encara més a la professió
amb què havia crescut a
casa.
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Com ha canviat la seva
empresa en tot aquest
temps?
Hem evolucionat, evidentment. Els temps canvien i les
necessitats de la indústria i els
particulars, també. Amb els
meus coneixements, l'empresa ha pogut especialitzar-se
en instal·lacions de pneumàtica, oli, hidràulica, vapor a
alta i baixa pressió, fluids
diversos... A banda d'això, a
Viñas Sanitán també treballem en temes de subministrament de materials de l'edificació i la indústria.
Vostè disposa del
carnet d'AP-17?
El recomana?
Sí, sempre i quan estiguis
instal·lant en una zona on hi

hagi recipients de pressió.
L'AP-17 està especialitzat en
la instal·lació i manteniment
d'aquests tipus d'aparells.
Al sector hi ha hagut
molts canvis. Com els
veu?
Els veig molt bé. N'hi ha tants!
El que destacaria és l'alt
nombre de materials nous per
a la instal·lació que surt cada
any al mercat. Faciliten, cada
vegada més, la nostra feina.
Des de quan és del
Gremi?

Fa molts anys que l'empresa
familiar és del Gremi, des dels
seus inicis.
El Gremi realitza una
tasca per a tots els
associats. Com ho
valora?
La valoro positivament. El
Gremi sempre està donant
s u p o r t a l ' i n s t a l · l a d o r.
L'informa periòdicament
perquè conegui les últimes
novetats que ofereix el sector
i, sobretot, l'ajuda a reciclar la
seva formació.

informació

info

513 euros al mes, nou salari
interprofessional
El Govern Central ha donat llum verda al
Reial Decret 2388/2004, de 30 de desembre,
pel qual fixa el salari mínim interprofessional
per a 2005.
Des de l'u de gener, treballadors fixos,
temporals, així com el personal de servei de
les llars han de cobrar un mínim de 513 euros
al mes o de 17,10 euros al dia, si el còmput
salarial és diari.
Aquestes xifres representen un augment del
4,5 per cent respecte al salari mínim establert
durant el segon semestre de l'any passat.
Ara, el sou mínim representa el 60 per cent
del salari que els ciutadans espanyols
cobren de mitjana.

La llei perseguirà els morosos
amb més contundència
La nova llei 3/2004 estableix terminis de pagament i
alts interessos en cas de morositat
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Per a les administracions,
eliminar la morositat en les
operacions comercials ha
estat una de les tradicionals
assignatures pendents en
matèria econòmica.
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En els últims anys, però,
s'han fet passos legals
importants per eliminar el
retard de la liquidació del
deute. La Unió Europea va
aprovar l'any 2000 una
directiva que fomentava
més claredat en els terminis

de pagament i eradicava els
principals avantatges dels
morosos. Tal com marca la llei,
la directiva s'ha hagut d'adaptar a l'ordenament jurídic espanyol. I ho ha fet amb aquesta
llei 3/2004, aprovada el passat
30 de desembre de l'any 2004.
La nova legislació espanyola
diu que, si les dues parts no
arriben a un acord, el termini
de pagament serà de trenta
dies, des del moment en què
s'acaba la prestació dels

servei o l'entrega dels béns
contractats. Si s'excedeix
aquesta franja de temps, es
computen interessos. I no
uns interessos menors, perquè -segons diu la normativas'aplicaran els tributs marcats
en el contracte, als quals se
sumaran set punts percentuals. Per exemple, si en el
contracte es marcaven uns
interessos del 4 per cent, a
l'hora de tributar la morositat
parlarem d'interessos de l'11
per cent.

informació

info

INSTAL·LACIONS N. TORRENT, S. L. aconsegueix
el certificat de qualitat UNE-EN ISO 9001:2000
Instal·lacions Narcís Torrent,
T
S. L., de Roses, va obtenir el
certificat del Sistema de
Gestió de Qualitat, segons la
Norma UNE-EN ISO
9001:2000, atorgada per
l'Entitat de Certificació de
Sistemes de Gestió de Qualitat TÜV Internacional Grupo
TÜV Rheinland, S. L., amb el
número de registre del certificat 0.04.04033.
Aquest sistema de gestió de
qualitat comercial és aplicat
per Instal·lacions Narcís
T
Torrent,
S. L. a les seves activitats d'execució d'instal·lacions
elèctriques de B. T.,
T aigua,
gas, calefacció, climatització i
gestions pròpies del punt de
servei Endesa.
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Instal·lacions N. To
T rrent
continua amb la seva filosofia
de millora constant en els
serveis i gestió que ofereix
l'empresa, amb l'única finalitat
d'aconseguir la millor satisfacció dels seus clients.
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Segurament, però, d'altres
empreses instal·ladores
també han aconseguit la
certificació, però al Gremi no
en tenim constància. Per això
agrairíem a totes les empreses que l'hagin aconseguida
que ens ho comuniquin per
fer-ho
r
constar a la nostra base
de dades i a la revista
L'Instal·lador. Per tal de facilitar la certificació de les entitats

instal·ladores, la FERCA, en
col·laboració amb l'Institut
Català de Tecnologia,
T
ha creat
una metodologia, ISO-PLA,
per al desenvolupament d'un
sistema d'assegurament de la
qualitat per a les activitats
d'instal·lacions elèctriques,
d'aigua, de gas, d'aire condicionat i afins que sigui certi-

ficable per una entitat acreditada.
Des del Gremi d'Instal·ladors
s'efectuen reunions informatives periòdiques per tal
d'assessorar les empreses
interessades a obtenir un cerr
tificat de qualitat i incloure-les
a l'ISO-PLA.

informació

info

El nou reglament pretén també reforçar la lliure competència en el sector

S'aprova la normativa que reforça els drets dels
abonats enfront les operadores de telefonia
El Govern espanyol ha

a trucada i la preselecció de

aprovat el Reglament sobre

l'operador. Es deixa clar que

Mercats de Comunicacions

l'abonat és el que decideix, i no

Electròniques, Accés a les

la companyia operadora. En

Xarxes i Numeració, una

aquest sentit, es prohibeix ex-

normativa que desenvolupa

plícitament el que fins ara era

la Llei 32/2003, aprovada el 3

una pràctica habitual per part

de novembre de 2003. Amb

d'alguns operadors: pactaven

dues normes tenen com a

entre els diferents operadors i

objectiu, segons es diu als

pre-seleccionaven automàtica-

mateixos textos, “consolidar

ment un determinat operador

la lliure competència en el

per a cada tipus de trucada,

mercat de les telecomunicacions” en el nou escenari
europeu.

sense el consentiment de
els drets del consumidor a

l'abonat. Aquesta activitat ja

l'hora de seleccionar l'operador

s'havia denunciat a l'Agència

A banda d'això, el Reial

de manera indefinida, la

Espanyola de Protecció de

Decret 2296/2004 assenyala

possibilitat de fer-ho
r
trucada

Dades.

Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre

Regulada la seguretat contra incendis
en locals industrials
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Des del dia 1 de gener, els edificis industrials ja tenen una reglamentació contra
incendis. La normativa omplirà el buit legal que existia fins ara amb la Norma Bàsica
de l'Edificació (any 1996), que regula la seguretat antiincendis de les construccions,
però exclou expressament els establiments d'ús industrial.
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S'estableixen uns criteris de
classificació basats en la
tipologia de l'establiment
industrial. Es determina la
protecció passiva i activa per
protegir les persones que hi
hagués a l'edifici, en cas de
foc: treballadors i equips de
rescat.

El Reglament també obliga
l'empresari a realitzar un
projecte previ, firmat per un
tècnic titulat i un certificat de
l'empresa instal·ladora.
T
També
preveu la creació d'un
organisme de control que té la
funció d'inspeccionar la
indústria i, en funció de les

seves característiques, d'avaluar-hi
r el risc de foc.
El text és d'obligat compliment
per als nous establiments
industrials i per als ja existents
que canviïn o modifiquin la seva
activitat, així com per als edificis
industrials que es traslladin,
s'ampliïn o es reformin.

notes
Des de febrer,, totes les empreses
p
hauran
n de modificar la quantia
q
cobe
coberta

Actualització del valor de les pòlisses de
responsabilitat civil

Des de febrer de 2005, totes
les empreses instal·ladores
hauran de modificar la quantia
coberta, en contractar una

CONCEPTE
Instal·ladora d’aparells a pressió
Reparador-instal·lador de cafeteres
Instal·lacions petrolieres IP03:
Empresa amb instal·lador
Empresa amb tècnic
Instal·lacions petrolieres IP-02 / IP-04:
Empresa instal·ladora
Instal·lacions protecció c/ incendis:
Empresa instal·ladora-mantenidora
Instal·lacions tèrmiques edificis (RITE):
Empresa instal·ladora-mantenidora
Plantes i instal·lacions frigorífiques:
Empresa instal·ladora-conservadora
Reglaments electrotècnics:
Empresa instal·ladora B.T.-Cat.
T
Bàsica
Empresa instal·ladora B.T.-Cat.
T
Especialista
Empresa instal·ladora alta tensió
Instal·lacions de gasos combustibles:
Empreses EG-I
Empreses EG-II
Empreses EG-III / EG-IV
Instal·lacions interiors d’aigua:
Empresa instal·ladora

nova pòlissa o en abonar la
primera prima de la pòlissa
existent, de manera que el seu
valor no sigui inferior al mínim
reglamentat actualitzat en
base a la variació anual de
l'índex de preus al consum.
En el quadre següent, es
detallen aquests mínims,
segons l'objecte assegurat.
Valor arrodonit de la
V
garantia
a mínima en euros

262.692
218.348
294.975
737.441
845.624
737.441
221.233
202.541
600.000
900.000
525.367
134.566
336.416
672.833
78.631
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seves actuacions. Una pòlissa amb una garantia mínima
prefixada que cal revisar o
actualitzar periòdicament en
funció de les variacions de
l'IPC.
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La majoria dels reglaments de
seguretat d'instal·lacions
industrials exigeixen que les
empreses instal·ladores,
reparadores o conservadores
d'instal·lacions industrials
tinguin coberta la seva responsabilitat civil amb una
pòlissa d'assegurances, per
una garantia proporcionada al
risc i a la importància de les

notes
PROTEC, assessors tècnics del Gremi en
Sistemes Electrònics de Seguretat
El Gremi i Protec, empresa
gironina especialitzada en
sistemes electrònics de
seguretat, han signat un conveni de col·laboració per
facilitar assessorament, documentació i informació als
agremiats. A més, Protec s'ha
compromès a oferir gratuïtament assessorament tècnic i
legal en temes relacionats amb
instal·lacions de seguretat
electrònica a tots els associats
del Gremi. Les àrees d'especialització de l'empresa Protec
inclouen: sistemes antirobatori
/ atracament, sistemes de control de furt, vigilància per circuit
tancat de TV,
V detecció i extinció
de foc, i control de presència i
accés.

Narcís Bartina, de Protec, i Pere Rodríguez, del Gremi, signen l'acord de col·laboració.

En la mateixa línia de collaboració, Protec ofereix als
membres del Gremi una revisió
sense cost dels sistemes

electrònics de seguretat que
tinguin instal·lats, i facilita un
estudi tècnic del compliment de
funcionalitat i normativa actual.

notes

notes

El Govern català resoldrà les incidències del
doble registre a Foment i a la Generalitat

Alguns instal·ladors no registrats en l'àmbit estatal han tingut problemes a l'hora de
demanar el butlletí d'instal·lació
Les diferències entre el Govern
català i espanyol pel que fa al
registre d'instal·ladors ha
causat malestar entre els
professionals gironins. Alguns
d'ells, no registrats pel Ministeri
de Foment, però sí a la Secretaria de Te
T lecomunicacions
catalanes, han tingut problemes amb l'aprovació, des de
Foment, dels butlletins d'installació. Ara, la Generalitat s'ha
compromès a posar-hi remei.
Segons l'executiu català, la
disputa entre la Secretaria de
T lecomunicacions de la
Te
Generalitat i el Ministeri de
Foment en el tema del registre
d'instal·ladors ve de lluny. I

sembla que està provocant
alguns problemes.
Alguns instal·ladors han comunicat al gremi que hi ha empreses no registrades a Foment
que han presentat un butlletí
d'instal·lació a la Generalitat i al
Govern central, i aquest últim
no els ha acceptat la petició per
no estar registrats en l'àmbit
administratiu espanyol.
La Secretaria de TelecomuT
nicacions reconeix que el
problema es deu a les “diferències” entre els dos departaments governamentals, i confia
que la situació política actual
sigui propícia a l'assoliment
d'una solució de consens.

Segons la Generalitat, aquesta
solució passa perquè es
convalidin entre les dues
institucions les empreses que
tenen registrades.
Mentre no s'arriba a un acord,
el Govern català recomana al
professional que porti els
butlletins de les instal·lacions
fetes a Catalunya a la seu de la
Secretaria de TelecomunicaT
cions, perquè aquesta els
pugui tramitar corresponentment.
A Girona, els butlletins s'hauran
de tramitar a través de la
Delegació Te
T rritorial de la
Generalitat.

Nous interlocultors de Fecsa-Endesa
a la zona de Girona
S'han assignat nous interlocutors de Fecsa-Endesa a la zona de Girona. A continuació us detallem
els nous membres amb els seus corresponents càrrecs i telèfons directes.

Sr. Agustí López Rodriguez

972 01 12 12 directe

CAP D'EXPLOTACIÓ

Narcís Isern i Serra

972 01 18 16 directe

Joaquim Rabionet i Serrat

972 01 12 30 directe

Abel Marín Vitalla
Jordi Catalan Boher
Javier Lozano Monico
Francesc Ortega Hermosilla

972 01 12 55 directe
972 01 16 60 directe
972 01 12 37 directe
972 03 16 28 directe

CAP DE NOVA CONSTRUCCIÓ

José Luis López García

972 01 12 12 directe

CAP D'EMPRESES

Iñaki García Rodriguez

972 01 12 25 directe

Joan Albert Teixidor

972 01 12 51 directe

Enric Carrió Cabañes

972 01 18 27 directe

Daniel Valverde Bussot

972 01 12 22 directe

CAP DE NN.SS I DEMANDA DE XARXA
GESTOR DE DEMANDA

CAP ATENCIÓ CLlENTS
CAP D'ACCÉS I CONTROL DE MESURA
CAP DE FACTURACIÓ I COBRAMENT
INTERLOCUTOR DEL GREMI

Josep Barnés i ColI

972 01 18 28 directe

Manel Moreno Sánchez

972 01 12 23 directe

COORDINADOR INSPECCIONS SUBMINISTRES

Josep Viñas Homs

972 01 18 36 directe

COORDINADOR OBRES I SERVEIS

Xavier Coll Nicolau

972 01 18 28 directe

GESTOR DE PUNTS DE SERVEI
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DIRECTOR DE ZONA
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INTERLOCUTORS FECSA-ENDESA ZONA GIRONA

notes
Cinquè capítol de la guia tècnica actualitzada
per al nou RBT
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A continuació reproduïm el
cinquè capítol de la nova guia
tècnica del nou Reglament de
Baixa Tensió (RBT), on es
detallen les diferències més
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importants entre el RBT 1973 i
el RBT 2002.
Recordem que l'anterior
capítol es va deixar en el punt

MI BT-23-pto. 1.3 del RBT
1973, i el ITC-BT25-pto.4 del
RBT 2002. El Gremi anirà
publicant per capítols aquesta
guia.

notes

notes

Es publiquen les bases mínimes i màximes
de cotització a la Seguretat Social
El Butlletí Oficial de l'Estat
(BOE) núm. 24 va publicar el
28 de gener passat les bases
de cotització a la Seguretat
Social per a aquest any 2005.
Es fixen les bases mínimes i

màximes de cotització per a
cada categoria professional.
A més, també s'inclouen els
percentatges, el preu de les
hores extraordinàries i la cotització dels treballadors autò-

TIPUS DE COTITZACIÓ

noms. Exposem les principals
dades de les noves bases en
el quadre que reproduïm a
continuació com a eina de
consulta per a tots els agremiats.

PERCENTATGES
28,30 %

Contingències comunes
Accidents laborals i infermetats s'aplicaran
reduïtïs en un 10 %

Empresa
Treballador

23,60 %
4,70 %

A càrrec exclusiu de l’empresa
ATUR

Empresa
Treballador
Empresa
Treballador
Empresa
Treballador

6,00 %
1,55 %
6,70 %
1,60 %
7,70 %
1,,60 %

Contractes indefinits

7,55 %

Contractes temporals

8,30 %

Contractes temporals a temps parcial

9,30 %

Fons de garantia salarial

0,40 %

Empresa

0,40 %

0,70 %

Treballador
Empresa

0,60 %
0,10 %

HORES EXTRAORDINÀRIES
Empresa
14 %
Treballador
Treballador
28,30 %
Empresa
AUTÒNOMS

12 %
2%
23,60 %
4,70 %

Formació professional

Força major i estructural
Altres hores ext
x raordinàries

Base mínima
Tipus de cotització
Base mínima sense ILT
L

29,80 %
26,50 %

CATEGORIES PROFESSIONALS

1. Enginyers i Llicenciats
2. Enginyers, Tècnics, Pèrits, Aparelladors
3. Caps Administratius
4. Ajudants no Titulats
5. Oficials Administratius
6. Subalterns
7. Auxiliars Administratius
8. Oficials de 1a i 2a
9. Oficials de 2a i Especialistes
10. Peons
11. Treballadors menors de 18 anys

Quota mes: 770,40 euros
229,58 euros
204,16 euros

BASES MÍNIMES

BASES MÀXIMES

Euros/mes
836,10
693,60
603,00
598,50
598,50
598,50
598,50
Euros/dia
19,95
19,95
19,95
19,95

Euros/mes
2.813,40
2.813,40
2.813,40
2.813,40
2.813,40
2.813,40
2.813,40
Euros/dia
93,78
93,78
93,78
93,78
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CONTRACTES D’APRENENTATGE

Quota única mensual per a contingències comunes: 25,77 euros mensuals
Empresa: 21,50
Treballador: 4,27
A més, per a ambdues modalitats (formació i aprenentatge):
- Accidents de treball: 3,63 euros
- Fons de Garantia Social: 2,02 euros/mes
- Formació professional: 1,11 euros
Empresa: 0,97 euros
Treballador: 0,14 euros
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CONTRACTES DE FORMACIÓ

Quota única mensual per a contingències comunes: 31,60 euros mensuals
Empresa: 26,35 euros
Treballador 5,25 euros

notes

notes

El Gremi celebra el sopar de Sant Eloi
amb una gran participació

Per les seves valuoses col·laboracions amb la festa de
Sant Eloi, el Gremi vol mostrar
tot el seu agraïment a aquestes empreses:
DUCASA, SANI-ELEC
CABALLÉ, TEMPER, TAINCO,
CAIXA DE GIRONA, AIGÜES
GIRONA, SALT I SARRIÀ, GAS
NATURAL, HAGER, ROCA
CALEFACCIÓ, PROSECFOC,
S I M O N , S . A . , I . E . P.
IL·LUMINACIÓ, B OADA

ASSEGURANCES, BJC,
GIROSACME, CELLER DE
CAN ROCA, ADROHER

GERMANS, BOMBES ESPA,
R.A.R.S.A., SOLER PALAU,
PROTEC, COMERCIAL
T E C C A , I C I C T,
CHAFFOTEAUX & MAURY,
F E C S A E N D E S A ,
INDUSTRIAL GINÉS, MASIÁ,
COMERCIAL ELÈCTRICA.
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Rodríguez, va dirigir unes
paraules als convidats per fer
balanç de l'any. Va comentar
la constant evolució que viu el
Gremi, la seva consolidació
com a referent en el sector, i va
presentar les noves installacions amb fotografies
il·lustratives.
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El Gremi d'Instal·ladors de
Girona, amb motiu de la
festivitat del patró del sector,
Sant Eloi, va celebrar el 27 de
novembre un sopar de
germanor a les instal·lacions
de Mas Marroc de Vilablareix
(Girona).
Van assistir al sopar unes trescentes persones, entre
instal·ladors, familiars i treballadors de les empreses
agremiades; també vàrem
comptar amb una àmplia
representació del sector
empresarial i l'assistència de
la delegada de Treball i
Indústria a Girona, Núria
Arnay. Durant la festa el
president del Gremi va fer un
breu parlament.
En el decurs de la vetllada el
president del Gremi, Pere

notes
Acord de la Junta de Govern del Gremi

notes

Preu recomanat per al nou
certificat elèctric de baixa tensió

La Junta Executiva del Gremi
d'Instal·ladors en la reunió del 5
d'octubre va decidir donar un
preu recomanat del nou certificat elèctric (carpeta i resta de
documents) de 2004. L'installador hauria de cobrar al client,
110 €.
L'objectiu de la decisió és que
els instal·ladors puguin comunicar una imatge d'unitat i
credibilitat als clients dels seus
serveis. Els instal·ladors que
desitgin més informació sobre
aquesta iniciativa poden posarse en contacte amb el Gremi.

Acord amb l'empresa ECOM

Descomptes en l'adquisició d'aparells
de mesura de gasos combustibles

Les comandes dels installadors interessats haurien de
fer-se a través del Gremi.
D'altra banda, s'està acabant
de negociar amb dues

els propers números de
L'Instal·lador, és previst
ampliar aquesta última
informació.
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Tot i que els primers contactes
no varen ser gaire profitosos,
finalment s'ha arribat a un
pacte amb l'empresa ECOM
(Europea de Control y
Medidas, S. L.).

empreses l'acord de descompte en l'adquisició dels
aparells de mesura, necessaris segons el nou RBT. En

49
L’INSTAL·LADOR | 109

Fa temps que els instal·ladors
demanaven al Gremi la
possibilitat de firmar un acord
per la compra dels aparells de
mesura de gasos de combustió.

notes

notes

La Generalitat publica el calendari
oficial de festes locals per a aquest any
El departament de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme ha publicat en el DOGC
número 4.250 de 29 d'octubre de 2004 el
nou calendari de festes locals a Catalunya
per a l'any 2005.

Les empreses agremiades que vulguin adaptar
el seu calendari laboral a les dates festives
poden dirigir-se al Gremi; els facilitarà un
calendari amb les festes locals de totes les
poblacions gironines.

Preus de facturació de l'any 2005
Els preus de facturació per hora de l'any
2005 ja estan disponibles. Com és habitual,
el Gremi d'Instal·ladors de Girona us facilita
cartolines amb les tarifes, encartades en
aquesta revista. I les targes es poden
recollir a les oficines del Gremi.

notes
Noves guies
d'instal·lació
S'han publicat noves guies d'installacions que poden facilitar i agilitar la
feina diària de l'instal·lador. Es tracta de
la Guía de instalación para viviendas;
Guía de Instalación para locales de
pública concurrencia; Guía de Instalación en locales de características
especiales, i la Guía para la rehabilitación de viviendas y pequeños locales
afines.
Els instal·ladors interessats en aquestes publicacions poden recollir-les
a la seu del Gremi.

Es publica el Manual de reparació
de calderes individuals
Aquest manual, que ha
publicat ASEFOSAM, té per
objectiu donar a conèixer les
diferents particularitats d'aquests tipus de calderes als
responsables de manteniment i reparadors.
El manual és un apèndix de
les característiques tècniques, components, regulació
de potència i avaries característiques, entre d'altres. En

conjunt, inclou vint sèries de
calderes i tres sèries
d'escalfadors de dife-rents
marques, a més d'un annex
inicial sobre l'ús i les mesures
amb el polímetre.
La publicació consta de dos
volums. L'estil és clar i molt
didàctic. L'instal·lador interessat en la compra d'aquest
manual pot posar-se en contacte amb el Gremi.
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L'Orquestra de Cambra de l'Empordà, dirigida per
Carles Coll, va obtenir un gran èxit, el 14 de gener
passat a l'Auditori Josep Carreras, de Vila-seca, en el
marc de la primera edició del Concert de “Música
d'Altura”, nom que segurament deu fer honor a les
plataformes elevadores, d'altura, que elabora l'empresa VILATEL.

notes

notes

Calendari de fires per a l'any 2005
Març

8 al 11 de març
Ecomed Pullutec - BARCELONA
Fira Internacional de l'Energia i el Medi Ambient.

15 al 19 de març
ISH - FRANKFURT
Fira Monogràfica Internacional d'Edificis i
Energia, el món del Bany, Climatització i
Ventilació.
Abril

11 al 16 d'abril
Construmat - BARCELONA
Saló Internacional de la Construcció.
Maig
17 al 21 de maig
Intel - MILÀ
Saló de Material Elèctric.

Juny
7 al 9 de juny
Preventia - BARCELONA
Saló Internacional de la Prevenció.
Setembre
19 al 24 de setembre
Fiam - VALÈNCIA
Fira Internacional de la Il·luminació.
27 al 30 de setembre
Elektro - BILBAO
Fira Internacional d'Electricitat i Electrònica.
Novembre
7 al 12 de novembre
Batimat - PARÍS
Saló Internacional de la Construcció.

notes
Catàleg de detectors Koban
T
Temper
ha llençat al mercat el nou catàleg de
detectors de moviment de la marca Koban.
S'hi inclouen els últims models d'aquesta
firma, sense excloure els models clàssics.
Com a novetat, destaca la nova sèrie
Luxomat RC-Plus, el primer detector

regulable i programable per control remot. Aquest
detector disposa de dues lents Fresnel
independents que li donen una cobertura tant
horitzontal com vertical. La nova gamma també
inclou una sèrie completa de detectors de sostre,
amb versions que arriben als 24 metres de
cobertura.

Domòtica a l'abast de la mà de SIMON
Les innovacions en sistemes
de domòtica que SIMON ha
tret al mercat són les següents:
SimonVOX.2 és un sistema de
telecontrol de l'habitatge senzill i eficaç que aporta tranquil·litat, comoditat i estalvi a
l'usuari. Aquest pot controlar
el seu habitatge des de qualsevol telèfon interior o exterior,

obtenint una resposta parlada, configurable en diferents
idiomes. Una altra novetat és
la pantalla tàctil que permet el
control del sistema, des de
l'interior de l'habitatge.
SimonVIT@ és un altre mecanisme amb una gran capactiat
d'adaptació i ampliació que
permet oferir solucions que
poden abastar des d'una sim-

ple aplicació de persianes a
l'habitatge fins a les més
exigents i complexes operacions a hotels, residències per
a gent gran, oficines i negocis
en general. Aquest sistema
ofereix grans avantatges per
al professional de la installació i l'usuari; un exemple és
una pantalla TFT de 8” des de
la qual es pot gestionar tota la
instal·lació.

