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Les obres de la nova seu
del Gremi segueixen
a bon ritme

ELECTRICITAT, FONTANERIA,GAS,
CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ I AFINS
DE LES COMARQUES 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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Empreses agremiades:
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al dia la documentació necessària. Som conscients que el camí
cap a l'especialització és llarg, però cal que els instal·ladors
s'adonin de la importància d'emprendre aquesta opció i que
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que imparteix el Gremi

comencin a plantejar-se fórmules que permetin assolir aquesta
fita, a través de subcontractacions o d'acords entre empreses.
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llarga, comportarà per a tots adoptar aquesta conducta.
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Aviat inaugurarem el Centre de Formació

Les obres del nou edifici van a bon ritme

juliol - agost | 2004

arquitectòniques, està ideat
amb un evident esforç per
aconseguir que la relació de
l'usuari amb les instal·lacions
sigui el més agradable i confortable possible.
Les noves instal·lacions tenen
una superfície total de 2.393
m2, i en el seu interior s'ubiquen les noves oficines del
Gremi i el Centre de Formació.
De la superfície total, 240 m2
es destinen a les dependèn-
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Les obres de construcció de
l'edifici que s'ha de convertir
en el nou Centre de Formació
segueixen un bon ritme.
El nou edifici ha estat concebut amb un disseny que dóna
prioritat a la lluminositat i al
confort de les instal·lacions. A
la vegada, els equipaments
són molt més moderns i estan
adaptats a les noves tecnologies. Aquest estil de disseny,
juntament a les estructures

tema
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cies generals i administratives
del Gremi, mentre que la resta
es dedica al Centre de
Formació, que es desenvolupa a través d'aules i tallers
destinats a fontaneria i sanitaris, baixa tensió, calefacció i
combustibles líquids, gas, aire
condicionat i taller de soldadura elèctrica i autògena.
A la planta baixa hi ha les
oficines de direcció i professorat, i serveis. També s'ha
previst una sala d'actes amb
cabuda per a cent persones.
Aquest nou edifici és un
important canvi per al Gremi, el
qual mostra l'esforç per
millorar, adaptar-se als nous
temps i per poder oferir sempre els millors serveis als
associats.

tema

el

protagonista
“El Gremi té un gran pes específic
dins la FOEG”
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dent del consell d'administració d'Ascensors Serra,
S.A., i estic també al consell
d'administració de Filatures V.
Puigdemont. Aquestes empreses actualment les porten
els meus fills, perquè jo ja
estic retirat.

(
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JOSEP SERRA MACIAS,
empresari olotí, president
de la patronal Federació
d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG),
és perit industrial i des
dels vint anys s'ha dedicat
a l'empresa familiar,
Ascensors Serra. El seu
currículum és ple de
responsabilitats i, entre
d'altres, destaquen la
presidència del gremi
metal·lúrgic de la Garrotxa
i de la Unió Intersectorial
d'empresaris d'aquesta
comarca. És membre de
la junta patronal metal·lúrgica Fegmetall a Girona i
del comitè de la Cambra
de Comerç de Girona. Va
assumir la presidència de
la FOEG el juliol de 2003,
amb l'objectiu de treballar
de manera unitària per
enfortir la patronal.

Ens podria explicar
breument la seva
trajectòria professional?
Vaig estudiar el peritatge
industrial a l'escola de Terrassa, i l'any 1955, després
d'haver fet el servei militar,
em vaig incorporar a l'empresa familiar que va fundar el
meu avi l'any 1923. Durant el
transcurs d'aquest temps he
estat desenvolupant la
funció de gerent de l'empresa, funció que he anat alternant amb altres activitats
dins del món tèxtil. També he
estat desenvolupant algunes
activitats en associacions,
com ara la presidència de la
Unió Metal·lúrgica de la
Garrotxa i la Unió Intersectorial de la Garrotxa. Fora de
l'àmbit empresarial he
col·laborat amb altres
entitats, com ara la Creu
Roja. Actualment sóc presi-

Fa uns mesos que es
va formar la nova la
junta i a vostè el van
nomenar president de
la patronal gironina
FOEG. Què li suposa
professionalment
aquest nou càrrec com
a màxim responsable
de la FOEG?
Personalment és un honor ser
president d'una entitat com la
FOEG. Com hem dit abans,
pel fet d'estar jubilat i tenir els
meus fills al capdavant de les
empreses, tinc temps per
dedicar-m'hi, i he posat el
màxim interès que la FOEG
es mantingui com a veritable
federació empresarial
gironina.
Quina línia de treball
segueix la Federació?
Podríem parlar de
continuïtat o hi ha
canvis importants?
Aquesta serà una etapa de
continuïtat, per una banda, i
de canvis per l'altra. La FOEG
ha travessat per uns moments complicats, però ha
sabut superar la situació i
aquest és el moment
d'encarar el futur. Estem
treballant per reforçar la
patronal tant en l'aspecte
intern com extern, la qual
cosa suposarà inevita-

el
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Entrevista amb Josep Serra, president de la FOEG
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blement que hi hagi canvis.
Ara bé, res de tot això no serà
viable si no aconseguim la
complicitat dels gremis i la
seva implicació.

Quins són els objectius
principals i les prioritats
que s'ha marcat la nova
junta?
L'objectiu principal és estar al
servei de les associacions.
Potser durant massa temps la
FOEG no ha estat receptiva i
ha descuidat les necessitats,
les sol·licituds i els problemes
dels associats. Ara és el
moment de fer un canvi i
tornar a concentrar la nostra
atenció en els associats,
sense deixar de banda la
tasca que, com a institució,
correspon a la FOEG. Una
tasca de representació,
reivindicació i suport als
empresaris de casa nostra.

(
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Quins projectes hi ha
previstos a curt, mitjà i
llarg termini a la
Federació?

A curt termini tenim un doble
objectiu. Per una banda hem
de recuperar la complicitat
de les associacions i el seu
suport. Per l'altra, hem de

potenciar les noves
tecnologies i posar-les al
servei de la comunicació
interna i externa. A part de fer
les coses, hem de donar-les
a conèixer.
L'informe trimestral de
la FOEG apunta que la
indústria gironina està
en fase de forta
atonia. Què n'opina,
vostè? Des del seu
punt de vista, quines
són les mesures més
adients per millorar el
sector?
Jo diria que la salut de
l'economia gironina és
bastant correcta i bastant
bona. Però bé, si el principal
motor és la construcció, i
vosaltres com a instal·ladors
hi teniu una vinculació molt
forta, haurem de convenir

segons els estudis recents
que es parla d'una davallada
dins del món de la construcció, o si més no que hi haurà
un canvi de tendència.
Potser deixaran de fer-se
grans promocions i es tendirà a la construcció d'habitatges socials per a
immigrants i gent jove. Quant
a la resta de factors, els
indicadors ens diuen que tot
funciona prou bé i que
sectors com el metall, el
químic i el plàstic passen per
un bon moment.

Segons el desè
informe de la FOEG,
l'economia gironina es
manté sòlida, però
des de la seva pròpia
intuïció empresarial,
com preveu que
seguirà l'evolució?
Bé, aquí hem de dir que
creiem que l'evolució serà
anar creixent, ja que si vam
ser capaços, en entrar
nosaltres al Mercat Comú, de
deixar de banda la temença
que ens envairien de
productes europeus i hem
estat capaços d'augmentar
les exportacions a aquests
països, en entrar deu països
més, amb quasi 75 milions
d'habitants, creiem que hem
de ser capaços de poder
conquerir aquests mercats i
poder-hi treballar. Estem
preparats per fer-ho, perquè,
un cop passat aquest punt
d'aprenentatge, diguem el
punt de la nostra integració a
Europa, crec que estem
preparats per superar el
repte amb nota. De vegades
es diu que ens impediran

el
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Entrevista amb Josep Serra, president de la FOEG
l'entrada als nostres productes, però jo crec que no,
perquè estem portant cap a
aquests països productes
que necessiten, ja que es
troben molt necessitats de
diversos elements de consum
que fins ara els havien estat
prohibits o molt lluny del seu
abast.

molt especialitzat, però és
important i molt apreciat.
Penseu que el suro està
exportant a tot el món per la
qualitat del tap que es
produeix aquí i que no es
dóna enlloc més.
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Quins creu que són els
sectors dins el món
industrial i de serveis
que tenen un millor
comportament? I els
que han patit una
davallada?
Ta l c o m h e c o m e n t a t
anteriorment, el tèxtil és el
sector en major retrocés. La
construcció es manté, així
com el turisme, que, gràcies
als vols de baix preu, es veurà
sensiblement animat. No hi
ha dubte que l'impacte de
Ryanair s'ha deixat sentir i
que, amb l'arribada de nous
operadors, aquest impacte
pot ser encara més gran.

(
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Podria dir que els dos
motors econòmics de
les comarques
gironines són la
construcció i el
turisme?
Són uns sectors molt
importants, tant la construcció com el turisme, però tot i
així, el teixit industrial de les
comarques gironines és
plural. Hi ha la metal·lúrgia, el
sector agroalimentari, el
sector químic, farmacèutic...
tots ells són molt importants i
no els podem deixar de
banda. També podem parlar
del surer, que és un sector

La FOEG i PimecSefes, fa un temps,
havien iniciat unes
converses per crear
una única patronal a
les comarques gironines representativa del
sector. En quin moment
es troba aquesta iniciativa i què opina sobre
la possible fusió?
El meu punt de vista és que
seria ideal poder tenir una
sola patronal a la província
de Girona, però hem de dir
que són dos models de
patronals totalment dife-

rents. Així com he dit que la
voluntat de la FOEG és
seguir sent una patronal
lobby, Pimec-Sefes està
muntada més com una
empresa de serveis. Des de
la FOEG considerem que les
patronals no han de competir
amb les empreses de
serveis, ni amb les associacions que ofereixen serveis a
llurs afiliats. A part d'aquesta
qüestió hi ha un escull molt
més important, i és que la
FOEG no pensa renunciar a
la pròpia identitat. Penseu
que tenim idearis diferents i
és molt difícil posar-se
d'acord amb algú que ho
demana tot a canvi de res.

Com veu el paper del
Gremi d'Instal·ladors
en relació entre els
professionals i la
Federació? Quina creu
que ha de ser la funció
del Gremi en aquest
sentit?
El Gremi d'instal·ladors és un
gremi molt important dins la
província. Tenen un gran
nombre d'empreses afiliades
i un gran pes específic dins la
Federació. Des de la FOEG i
des de les associacions de la
FOEG es fan moltes coses a
favor del gremi, com són: la
negociació del conveni, els
avantatges en alguns
serveis, l'assessorament, la
presentació d'esmenes a les
lleis, la intervenció en la
redacció de les noves
normes i les actuacions
conjuntes que es porten a
terme en aquelles coses en
les quals la FOEG pot
intervenir com a institució.

informació

info

Canvis en la seguretat de les instal·lacions receptores d'electricitat

El Departament d’Indústria ha publicat la
Instrucció 9/2004 del 10 de maig

L'entrada en vigor del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, el 18 de
setembre de 2003, ha suposat un replantejament de les condicions de seguretat
en les instal·lacions receptores d'electricitat i, entre d'altres, dels habitatges.
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A conseqüència d'aquest nou
RBT s'han de complir els
preceptes que emanen
d'aquest reglament a les
noves instal·lacions, a les
seves modificacions i
ampliacions; a les modificacions d'importància, reparacions d'importància i ampliacions d'instal·lacions existents; al règim d'inspecció
d'instal·lacions existents, però
amb els criteris tècnics de la
reglamentació amb la qual
van ésser aprovades; i a les
instal·lacions existents que
presentin un risc greu per a
persones o béns o produeixin
pertorbacions importants en
el funcionament d'altres

(
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instal·lacions.
De manera genèrica, però, cal
vetllar perquè totes les
instal·lacions receptores
d'energia elèctrica -tant les
noves com les existentssiguin segures, amb independència de la reglamentació
amb la qual van ésser
aprovades i, en aquesta línia,
el Decret 259/2003, de 21
d'octubre, sobre requisits
mínims d'habitabilitat en els
edificis d'habitatges i de la
cèdula d'habitabilitat, estableix que amb una periodicitat
de 15 anys caldrà renovar la
cèdula d'habitabilitat dels
habitatges situats al territori
de Catalunya, essent una de

les condicions per a poder-ho
fer la justificació que la
instal·lació elèctrica de baixa
tensió de l'habitatge reuneixi
les condicions mínimes de
seguretat.
La instrucció 7/2003, de 9 de
setembre, de la Direcció
General d'Energia i Mines, ha
mantingut la figura del butlletí
de reconeixements a efectes
de rehabilitació de locals en
habitatges, com a instrument
que avala unes condicions
mínimes de seguretat d'aquestes instal·lacions, en els
supòsits en els quals pot
ésser emès.
El Decret 329/2001, de 4 de
setembre, de subministra-

informació

info

Canvis en la seguretat de les instal·lacions receptores d'electricitat
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ment elèctric, disposa la
necessitat d'emetre aquest
butlletí, en els casos que es
vulgui introduir una modificació de contracte, en aquells
que tinguin una antiguitat
superior a 20 anys, segons els
mateixos supòsits.
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Tanmateix, hi ha instal·lacions
per a les quals no es pot
estendre l'esmentat document en no trobar-se dins dels
supòsits d'utilització, malgrat
poder admetre que es troben
en condicions de seguretat
satisfactòries per al seu
funcionament, com poden ser
les d'habitatges que es troben
sense subministrament
elèctric durant un període de
temps superior a un any.
En aquest sentit, cal establir
per instrucció de l'òrgan
competent en aquesta
matèria, la Direcció General
d'Energia, Mines i Seguretat

Industrial, una sistemàtica
que s'adapti a la casuística
particular del segment de
subministrament elèctric als
habitatges i permeti assolir els
objectius de seguretat que es
plantegen, amb la utilització
dels instruments que, a
continuació, es descriuen.
1. Les condicions mínimes de
seguretat d'una instal·lació
elèctrica de baixa tensió d'un
habitatge es podran justificar
mitjançant el butlletí de
reconeixement d'instal·lacions elèctriques a efectes de
rehabilitació de locals,
degudament complimentat,
als efectes següents:
1.1 Modificacions de les
condicions del contracte de
subministrament elèctric,
per augment de potència,
quan es compleixin els
requisits següents:
a) Que la potencia màxima
admissible després de la
modificació sigui inferior o
igual a 20 kW.
b) Que la tensió nominal
entre fases no superi els 400
volts en corrent altern
trifàsic.
c) Que la potencia final
resultant no superi en més
d'un 50 % la potencia
màxima admissible inicial de
la instal·lació.
1.2. Modificacions de contracte, pel que fa a canvis de
titularitat i/o disminucions de
potència per a instal·lacions
amb una antiguitat superior
a 20 anys i on la potència
màxima admissible és
inferior a 20 kW.
1.3 Sol·licituds de contrac-te

de subministrament elèctric,
en els supòsits que el termini
de temps entre la baixa del
subministrament elèctric de
l'anterior titular del contracte
i aquesta sol·licitud no sigui
superior a un any i es
compleixin els requisits
establerts en el punt 1.1
1.4 Sol·licitud de renovació
de la cèdula d'habitabilitat.

2. Les condicions mínimes de
seguretat d'una instal·lació
elèctrica de baixa tensió d'un
habitatge que es trobi sense
subministrament elèctric
durant un període superior a
un any o que es vulgui posar
novament en marxa es
podran justificar de la següent
manera:
2.1 Fent l'adaptació total de
les instal·lacions a les prescripcions del Reglament
Electrotècnic per a baixa
tensió, aprovat per Reial
Decret 842/2002, de 2
d'agost, i tramitant-ne el
certificat d'instal·lació.
2.2 Mitjançant la realització
d'una inspecció de
certificació de condicions de
seguretat, per part d'una
Entitat d'Inspecció i Control
concessionària de la
Generalitat de Catalunya,
amb qualificació favorable.
En aquesta inspecció les
tarifes a aplicar per les EIC
seran les G1 i G2 vigents.
3. Els criteris tècnics aplicables en aquestes inspeccions seran el següents:
3.1 Els corresponents al
Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió aprovat per

informació
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Decret 2413/1973 de 20 de
setembre, quan la data de
construcció de l'edifici es
trobi en el període comprès
entre la data d'entrada en
vigor d'aquella disposició i el
18 de setembre de 2003,
data d'entrada en vigor de
l'actual reglament.
3.2 Quan es tracti d'habitatges construïts abans de
l'entrada en vigor del reglament aprovat pel Decret
2413/1973 de 20 de setembre, es considerarà el
següent:
3.2.1 Existència de mesures de seguretat contra
contactes directes (inclou
interruptor, presa de corrent i
aparells d'il·luminació ens
els volums classificats en la
cambra de bany o dutxa).
3.2.2 Existència de mesures adequades de seguretat
contra contactes indirectes.
3.2.3 Aïllament de la installació.
3.2.4 Protecció adequada
contra curtcircuits i sobrecàrregues en els conductors, d'acord amb la

intensitat màxima admissible en els conductors i
d'acord amb les seves
característiques i condicions
d'instal·lació.
3.2.5 Existència de punts o
parts de la instal·lació, la
defectuosa execució dels
quals pugui ser origen
d'avaries o danys.
3.2.6 Interrupció o valors
excessius de la resistència de
terra, quan s'utilitzi aquest
sistema de protecció.
3.2.7 Adequació de la
naturalesa o característiques dels conductors
utilitzats en la instal·lació.
En el certificat, amb resultat
favorable emès per l'entitat
d'inspecció i control, es farà
constar necessàriament la
potència màxima admissible
de la instal·lació.
4. Les empreses de subministrament d'energia elèctrica
als efectes de contractació
requeriran la següent documentació com a garantia que
la instal·lació interior dels
habitatges acompleix les

condicions de seguretat
mínimes exigibles:
4.1 El butlletí de reconeixement d'instal·lacions elèctriques a efectes de
rehabilitació de locals, pel
que fa a les situacions
esmentades en els punts
1.1, 1.2 i 1.2, sense que
calgui el seu segellament ni
cap altra tramitació davant
els òrgans tècnics competents del Departament de
Treball i Indústria o en les
seves Entitats d'Inspecció i
Control.
4.2 El certificat d'instal·lació,
pel que fa a les situacions
esmentades en el punt 2.1.
4.3 El certificat de condicions
de seguretat de la installació emès per una EIC, pel
que fa a les situacions
esmentades en el punt 2.2.
Quan es tracti de rehabilitacions generals d'un edifici,
la totalitat de les instal·lacions
elèctriques s'hauran d'adaptar al Reglament Electrotècnic
per a Baixa Tensió aprovat per
Reial Decret 842/2002, de 2
d'agost.

Respecte la instrucció publicada contemplem seguidament els criteris resumits:

juliol - agost | 2004

1.- Es reitera la possibilitat d'utilitzar el Butlletí de Reconeixement (Butlletí blau) per a tots aquells supòsits
que ja contempla la normativa vigent.
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2.- Es podrà utilitzar també el Butlletí de Reconeixement en els casos d'habitatges que es trobin sense
subministrament elèctric durant un període superior a un any, mitjançant la realització prèvia d'una
inspecció per part d'una EIC que certifiqui les condicions de seguretat amb qualificació favorable.
3- Serà també condició imprescindible per renovar una Cèdula d'Habitabilitat (obligatori cada 15 anys),
presentar un Butlletí de Reconeixement que justifiqui que la instal·lació elèctrica reuneix les condicions
mínimes de seguretat (encara que no es modifiqui el contracte de subministrament).

informació
La nova llei d'arbitratge

info
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de desembre de 2003 va sortir
publicada la Llei 60/2003 de
23 de desembre de 2003
sobre arbitratge, que va entrar
en vigor el març de 2004.
Aquesta nova llei és un
important avenç en la
regulació de la institució de
l'arbitratge, la qual millora la
Llei 36/1988, ara derogada, i
que fou molt innovadora en el
seu moment.
La nova Llei assumeix els
continguts i el tractament de
l'arbitratge internacional, cosa
que no havia fet l'anterior Llei
36/1988. Aquest fet era una
de les causes per les quals
l'estat espanyol no es
contemplava com un dels
possibles centres mundials
administradors de l'arbitratge.
L'objectiu de la Llei és
economitzar processos i
costos judicials, i així estalviar
l'accés de les parts en
conflicte als tribunals ordinaris de justícia.
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La Llei d'Arbitratge neix amb
una vocació plenament
integradora i que afavoreix la
solució dels conflictes en
comerç internacional a través
de l'aplicació de la institució
arbitral, sens dubte més
flexible i adaptada al tipus de
conflictes que es donen en
aquest camp.
En el BOE número 309 del 26

Són quatre els trets més
característics que es consideren que són propicis en l'ús
de l'arbitratge com a via de
resolució de controvèrsies:
1. regula unitàriament l'arbitratge intern i l'internacional, i
en aquest últim introdueix la
regla que els estats siguin
tractats exactament igual que
els particulars, facilita l'aplicació de l'idioma i de les
normes jurídiques, i dóna, en
definitiva, un gran impuls a

l'arbitratge internacional;

2. amb la premissa, sempre,
de respecte a la voluntat de
les parts, introdueix les noves
tecnologies, fins i tot en el
conveni arbitral, facilitant les
actuacions i comunicacions
en el decurs del procediment i
l'emissió i notificació del
laude, del qual elimina
obligació de protocol·litzar;
3. introdueix que l'àrbitre
pugui adoptar mesures
cautelars, així com l'execució
del laude encara que contra
ell s'hagi exercit acció
d'anul·lació;
4. inverteix la regla que
l'anterior llei contenia a favor
de l'arbitratge d'equitat,
donant la preferència, quan
les parts no hagin acordat res
al respecte, a l'arbitratge de
dret, i en aquest cas l'àrbitre
haurà de ser advocat en
exercici, fet que és positiu per
a l'aplicació del dret.
Finalment, cal dir que l'ús de
l'arbitratge internacional, en
general, afavoreix la mobilització de capitals i incrementa
la seguretat jurídica de les
inversions a l'estranger, raó
per la qual la nova llei
d'arbitratge facilita i fomenta
la realització d'arbitratges
internacionals i, per tant, obre
la porta a majors garanties en
les relacions comercials entre
les empreses de l'estat
espanyol i l'estranger.

informació

info

S'ha celebrat l'Assemblea General del
Gremi d'Instal·ladors de Girona

El Gremi va celebrar el divendres 18 de juny l'Assemblea General Ordinària i
Extraordinària. En el decurs de la reunió els membres de la junta van fer balanç de
l'exercici d'aquest any i es van tractar els punts previstos en l'ordre del dia, entre els
quals van tenir especial importància l'estat del projecte del nou edifici que ha
d'acollir el centre de formació i la seu del Gremi, i els nous Estatuts.
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President:
Pere Rodríguez
Vice-president:
Jaume Vila
Vice-president:
Ernest Roglans
Tresorer:
Antoni Ruiz
Comptador:
Josep Ribot
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El Gremi va celebrar el
divendres 18 de juny
l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària. En el
decurs de la reunió els membres de la junta van fer balanç
de l'exercici d'aquest any i es
van tractar els punts previstos
en l'ordre del dia, entre els
quals van tenir especial importància l'estat del projecte
del nou edifici que ha d'acollir
el centre de formació i la seu
del Gremi, i els nous Estatuts.
L'assemblea del Gremi d'Instal·ladors de Girona es va
celebrar a la sala d'actes de la
seu de l'entitat. La sessió va
començar amb la lectura i
l'aprovació de l'acta de
l'assemblea anterior, celebrada el 9 d'abril de 2003.
Seguidament, es va procedir
a la liquidació de l'exercici de
l'any passat. Complert aquest
tràmit, la Junta va presentar el

pressupost del Gremi per a
aquest any en curs. D'altra
banda, el president, Pere
Rodríguez i Muñoz, va llegir
l'informe anual fent balanç de
les activitats de l'entitat des de
l'última assemblea.
Un dels últims punts que es va
tractar de l'ordre del dia,
abans de cedir la paraula al
públic assistent, va ser
l'exposició de la situació en
què es troba el projecte del
nou edifici del Gremi, que ha
d'acollir el centre de formació i
la seu de l'entitat. L'acte es va
cloure amb el torn de precs i
preguntes dels agremiats.
Tot seguit es va celebrar
l'assemblea general extraordinària, on es va tractar un únic
punt, que va ser l'elecció de
membres per a diferents
òrgans de govern del gremi.
La composició de la nova
Junta Directiva és:

Vocals de comarques
Gironès: Jordi Vila
Pla de l'Estany: Joan Romans
La Selva: Josep Ma Alsina
Garrotxa: Xavier Masaló
Ripollès : Francesc Jordà
Cerdanya: Josep Vilella
Alt Empordà: Joaquim Testar
Baix Empordà: Ramon Teixidor
Vocals
Octavi Gratacòs - Roses
Lluís Teixidor - Sant Feliu de
Guíxols
Narcís Mundet - Girona
Esteve Gispert - Calonge
Joan López Loubat - Sant Feliu
de Guíxols
Joan Campeny - Sant Hilari
Sacalm
Joan Casalprim - Santa
Coloma Farners
Candi Viñeta - Olot
Jordi Serra - Girona
Joan Estela - Girona
Melcior Triola - Llambilles
Joan Pujolràs - Girona
Joan Marmolejo - Girona

informació

info

Li ha estat concedit pel seu mèrit professional al llarg de 24 anys al Gremi

La FOEG va lliurar un guardó al nostre
secretari, Juli Vila
En el decurs de la IV Nit de
l'Empresari, que es va
celebrar divendres 4 de juny al
restaurant Pa Volador de
Vilatenim (Figueres), la
Federació d'Organitzacions
Empresarials de Girona va
lliurar la Ploma d'Or a en Juli
Vila, secretari del Gremi
d'Instal·ladors de Girona, pel
seu mèrit professional al llarg
de 24 anys de treball dins del
Gremi d'instal·ladors de
Girona. També es va premiar
l'associació Asetrans i la Unió
d'Empresaris de la Construcció com a millors iniciatives gremials de l'any 2003 a
la demarcació, per l'impuls i la
inversió en la formació. Altres

guardonats van ser la Federació d'Hostaleria de les
comarques gironines; l'associació autònoma d'Empresaris de la Fusta, i Manel Xifra
de Comexi.
Cal recordar que l'any passat,
a la III edició de la Nit de
l'Empresari, la FOEG va
premiar el Gremi d'Instal·ladors com a reconeixement a
la tasca associativa que va
dur a terme durant els seus
cinquanta anys d'existència
Al voltant de 500 persones
van assistir a l'acte, el qual va
ser presidit pel conseller de
Treball i Indústria, Josep Maria
Rañé. També van assistir a la
“Nit de l'Empresari” el subde-

legat del Govern, Francesc
Francisco, i la delegada de la
Generalitat a Girona, Pia
Bosch, conjuntament amb
una nodrida representació de
diputats i senadors gironins.

entrevista

entrevista
Lampisteria Casellas, S.L.

Nom de l'empresa: Lampisteria Casellas, S. L.
Adreça:carrer Francesc Rogés, 14 Codi postal: 17005
població: Girona
Any de fundació: 1974
Activitat: Instal·ladors d'aigua, llum i gas
Responsable: Àngel Casellas Moner
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Quins van ser els
factors que el van
decantar a dedicar-se
a l'ofici d'instal·lador? I
quin any va començar?
Suposo que un dels fets que
van influir més perquè escollís
aquest ofici va ser que el meu
pare era electricista.
Vaig començar a treballar als
14 anys a Comercial Elèctrica
com a aprenent d'electricista, i
als 25 anys (1974) em vaig
treure el carnet d'instal·lador i
vaig establir-me per compte
propi a un local de la població
de Quart.
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Com ha canviat
l'empresa en tot aquest
temps?
L'empresa des del seu inici
l'any 1974 fins a l'actualitat ha
anat canviant molt. Tal com he
comentat anteriorment, vaig
començar tot sol a Quart.
Però, dos anys més tard, vaig
traslladar el taller a Girona, al
carrer Ballesteries, aprofitant
un local i el personal d'una
empresa gironina que havia
tancat. L'any 1990 vam
comprar l'actual local-taller al
carrer Francesc Rogés, 14b.

Al sector hi ha hagut
molts canvis. Com els
veu?
Quant a seguretat, bé. Pel que
fa a normatives, crec que eren
més necessàries les de 1974.
Ara, tot sovint i en segons
quins punts, són massa
exagerades. Tot i això,
considero que un bon
professional ha d'estar
informat i format tant des del
punt de vista de les
innovacions tecnològiques
com de les últimes novetats
en reglamentació del sector.
Des de quan és del
Gremi?
Quan vaig emprendre la

iniciativa de crear el meu propi
negoci vaig trobar oportú ferme el carnet del Gremi, el
1974.
El Gremi realitza una
tasca per a tots els
associats. Com ho
valora?
Positivament. És la manera
més directa i ràpida que tenim
els agremiats de posar-nos al
dia en tots els canvis que
entren en vigència. Perquè cal
tenir present que actualment
al nostre sector avança molt, i
això fa que els professionals
ens vegem obligats a estar
molt informats de tot i en tot
moment.

informació
Tercer capítol de la nova guia tècnica
del nou RBT
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Tercer capítol de la nova guia
tècnica del nou Reglament de
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Baixa Tensió (RBT). El Gremi
anirà publicant aquesta guia

amb l'objectiu de mantenir
informats els associats.
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informació

info

Nou horari d'estiu del Gremi
Com cada any, el Gremi
d'Instal·ladors de Girona fa un
horari especial a l'estiu.
Durant el mes de juliol i agost,
l'horari serà de 8 a 14 h.
I cal recordar que el Gremi
tancarà per vacances de l'1 al
15 d'agost. Per poder atendre
degudament els agremiats,
cal que els instal·ladors o
empreses del sector que
requereixin qualsevol servei
del Gremi facin la sol·licitud
amb antelació suficient.

Durant el període de
vacances del Gremi podeu fer
les tramitacions urgents a

l'OGU de la Cambra de
Comerç o la Delegació
d'Indústria.

Horari d'estiu 2004
Juliol
Tot el mes, de 8 a 14 h
Agost
de l'1 al 15 d'agost, tancat
del 16 al 31 d'agost, de 8 a 14 h

Fe d'errades
A l'anterior revista de l'Installador, número 106, a la pàgina
16 hi ha un article sobre el “Valor

de les pòlisses de responsabilitat civil durant el 2004”. La
taula que s'hi inclou té un valor

CONCEPTE
Instal·ladora d’aparells a pressió
Reparador– instal·lador de cafeteres
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Instal·lacions petrolieres IP03:
Empresa amb instal·lador
Empresa amb tècnic
Instal·lacions petrolieres IP-02 / IP - 04:
Empresa instal·ladora
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erroni. A continuació reproduïm
el quadre amb els conceptes i
valors correctes.

Valor arrodonit de la
garantia mínima en euros

254.378
211.586
285.840
714.603
819.179

Instal·lacions protecció c/ incendis:
Empresa instal·ladora -mantenidora

714.603

Instal·lacions tèrmiques edificis (RITE):
Empresa instal·ladora -mantenidora

214.381

Plantes i instal·lacions frigorífiques:
Empresa instal·ladora - conservadora

196.230

Reglaments electrotècnics:
Empresa instal·ladora B.T. - Cat. Bàsica
Empresa instal·ladora B.T. - Cat. Especialista
Empresa instal·ladora alta tensió

600.000
900.000
509.137

Instal·lacions de gasos combustibles:
Empreses EG-I
Empreses EG-II
Empreses EG-III / EG-IV

130.359
325.899
651.798

Instal·lacions interiors d’aigua:
Empresa instal·ladora

76.149

notes

notes

La Xarxa Fercom, una eina innovadora

Nous serveis de la Xarxa Fercom dirigits
als instal·ladors
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La Xarxa Fercom és una
iniciativa promoguda per la
Federació Catalana d'Empreses Instal·ladores d'Electricitat, Fontaneria, Calefacció, Climatització i afins,
que ofereix un ampli ventall de
serveis als instal·ladors, que
sense moure's de les oficines
poden consultar qüestions
com novetats tècniques,
normativa, butlletins o un tauler d'anuncis.
Un dels serveis que s'han
incorporat recentment (des
del 3 de juny) destaquen la
possibilitat d'enviar directament a la companyia de Gas
Natural SDG S.A.els butlletins
i croquis d'instal·lacions de
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gas individuals i comunitaris a
través de la Xarxa Fercom, i a
la vegada rebre directament
resposta de la mateixa.
Aquest nou servei permet
estalviar temps a les empreses instal·ladores, ja que
s'eviten desplaçaments innecessaris. L'objectiu d'aquesta
eina és donar millor l'efectivitat als agremiats en la seva
tramitació de documents.
També la nova aplicació
Fercom versió 5.1 inclou el
programa de pressupostos i
el de FERCA Associats. Les
instruccions del nou programa surten publicades a la
web Fercom. És important
d'atendre els requeriments del

propi programa per realitzar
una correcta instal·lació.
Cal recordar que els butlletins
elèctrics i les memòries
tècniques que figuren a la
nova versió del programa
Fercom, són del Reglament
antic; el nou butlletí elèctric
està a punt de sortir i s'hi
accedirà a través de la web
(no CD). Les instruccions per
fer funcionar el programa
estan publicades a:
Fercom/serveis gremi
FERCA/Ajuda programa
Fercom/Certificats de gas.
El CD que heu trobat encartat
en aquesta revista és on
trobareu la nova aplicació
Fercom versió 5.1.

notes
S'amplia els fons de la biblioteca

notes
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Nous manuals, reglaments i normes per
a consulta dels agremiats
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Els agremiats i les empreses
instal·ladores de Girona i
comarques tenen a la seva
disposició un ampli fons de
manuals específics, reglaments i normes que es poden
adquirir a l'actual oficina del
Gremi.
Al marge d'aquests reglaments, els instal·ladors donats
d'alta de la xarxa Fercom ja
poden consultar on-line la
normativa existent sobre els
diferents sectors en el camp
de les instal·lacions. Les
consultes es poden fer seleccionant el tipus d'obra,
normativa o local.
El fons de manuals específics,
reglament i normes del Gremi
està format actualment pels
documents següents:
- Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborals
- Reglament del Subministrament Elèctric
- Reglamento electrotécnic
para baja tensión REBT
2002
- Reglament d'Instal·lacions
Petrolíferes d'ús propi
- Reglamento Instalaciones
Térmicas Edificios (RITE)
con normas UNE
- Recopilació de la legislació
d'instal·lacions de gasos
combustibles de la
Generalitat de Catalunya
- Reglaments centrals
elèctriques, subestacions i
centres de transformació
- Reglament d'instal·lacions
de gas en locals destinats a
usos domèstics, col·lectius
o comercials
- Reglament d'homologació

de cremadors de combustibles líquids en instal·lacions fixes
- Reglament d'aparells a
pressió
- Reglament d'aparells
elevadors
- Reglament de línies aèries
d'alta tensió
- Reglament d'instal·lacions
de protecció contra
incendis
- Normes bàsiques per a
instal·lacions interiors de
subministrament d'aigua
- Llibre registre de l'usuari de
calderes
- Reglament d'aparells que
utilitzen combustibles
gasosos
- Reglament de serveis públic
de gasos combustibles
- Reglament de xarxes i
escomeses de
combustibles gasosos
Manual Básico de Prevención de Riesgos
Laborales, aquest manual

va dirigit especialment a
petites i mitjanes empreses
perquè són les que ocupen a
la gran majoria dels treballadors. Però s'ha de tenir
present que la prevenció de
riscos laborals es una tasca
de tots: de l'empresa, dels
treballadors i dels poders
públics. Per aquesta raó el
llibre vol ensenyar-nos com
treballar segurs.
Reglament del Subministrament Elèctric,
decret 329/2001 de 4 de
desembre pel qual s'aprova el
Reglament del Subministrament Elèctric, l'esperit
d'aquest decret, està en un
regulació més àmplia dels
requeriments de qualitat del
subministrament elèctric i, en
concret, s'incorpora la regulació dels anomenats microtalls
o interrupcions breus, a fi i
efecte de reflectir les conseqüències que aquest tipus
d'incidència pot tenir en la
qualitat del producte.

notes

notes

Sistemes Electrònics de Seguretat
La complexitat legislativa,
normativa i tècnica sobre els
requisits que han de complir
les instal·lacions de seguretat
obliga a definir i aprofundir en
el que són els sistemes electrònics de seguretat. Així,
s'entén com a Sistemes
Electrònics de Seguretat el
conjunt d'instal·lacions i
elements necessaris per
garantir a persones i béns la
protecció davant d'agressions
de tercers, tals com robatoris,
atracaments, incendis i sabotatges.
Un sistema de seguretat ha de
tenir la millor protecció, garantir l'autoprotecció del sistema fins i tot en el cas de
manipulació i evitar falses
alarmes.
Els sistemes electrònics de seguretat serveixen per protegir
béns, immobles i persones.
Proporcionen una seguretat
integral sempre que es
combinin correctament els
mitjans tècnics, humans i
organitzatius.
Es poden classificar els
sistemes de seguretat en
quatre grups, que són:

- Robatori-atracament:
sensors i central d'alarma,
central receptora d'alarma,
senyalitzacions de robatori,
dispositius d'accés i circuit
tancat de TV.
- Furt: protecció en els
articles de grans magatzems i petits establiments,
escàner detector de raigs X,
detector d'explosius i arc
detector de metalls.

- Foc: sensors i centrals
d'incendis, avís a central
receptora d'alarmes, accionament de dispositius d'avís, senyalització i extinció,
portes tallafocs i enllumenat d'emergència.
- Especials: detector de
metalls, de substàncies químiques, de pressió, de
gasos; sonda detectora de
nivells i d'humitat.
Bàsicament són cinc els
principals components que
formen una instal·lació d'antirobatori professional, i es
detallen a continuació:

El cablejat és una de les parts
importants que, si no es
realitza amb cura, pot afectar
seriosament el correcte
funcionament de la instal·lació. Les instal·lacions d'alarma
funcionen amb corrent continu a baixa tensió (12 V). Així,
per aconseguir un correcte
funcionament de la instal·lació, s'haurà d'assegurar que
arriba el corrent i tensió
necessària als aparells. A la
vegada s'ha de tenir present
que la caiguda de tensió és
proporcional a la longitud del
cable i al corrent que travessa.
D'aquesta manera, quan més
gran sigui la distància de la
font d'alimentació als aparells i
la intensitat que circula, més
gran serà la caiguda de tensió.
Per això serà molt adequat
assegurar els càlculs, perquè
una mala elecció de les
seccions pot originar un funcionament deficient, falses
alarmes i errors de detecció.
Properament us informarem
sobre altres parts d'un sistema
electrònic de seguretat i també
explicarem criteris tècnics bàsics d'instal·lació.

Font d'alimentació
Bateria

Avisadors
Senyalitzadors d'alarma
Transmissors

Lluís Xirgu
Director Comercial
de Protec Girona
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Central

Teclat
Detectors

L’INSTAL·LADOR | 107

36

Cablejat

notes

notes

OBO BETTERMANN amplia la seva
gamma de productes
Com a fabricant de sistemes i
no simplement de productes,
OBO sempre ha concebut el
món de la instal·lació de forma
global. OBO BETTERMANN, a
través de la gran varietat de
productes, vol donar a
l'instal·lador elèctric solucions
eficaces i còmodes orientades
a totes les exigències de les
instal·lacions actuals. A continuació es detallen alguns dels
nous productes:
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UFS Sistemes de
Canalització Sota Terra
Nou canal
- Nou canal sota terra ISO A,
que incorpora malla metàllica en el lateral de canal, en
longituds d'1,8 m, i permet
regular l'alçada des de 50
fins 240 mm, de manera que
admet la col·locació d'un
major nombre de cables.
- Amb aquest nou canal,
també s'incorpora tota la
gamma d'accessoris i les
noves caixes portamecanismes, com les tapes amb
obertura per acoblar-les i les
unitats d'allotjament per a
canal ISO A.
- Nova caixa de derivació i
registre sota terra UA 130250, adaptable a les noves
possibilitats d'alçada que
ofereix el nou canal ISO A de
paviment (paviment flotant,
asfalt colat o paviment
rajola), que pot ser anivellada des de 130 a 250 mm.
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- Noves caixes d'energia
(DBV) per a sistema DB/HB:
per a connexió de baixa
tensió, fabricades en material plàstic, permeten una
fàcil connexió en el sistema
de canalització DB/HB.
- Nova caixa per a sota terra
GE 12 RN, rodona i suficientment gruixuda per a
terres humits, en dos formats, i amb diferents super-

quatre referències diferents
per a adaptar-se a cada
necessitat.
- Envasos separats TSG, que
poden ser utilitzats per a les
safates de fullola RSK, MSK i
SKS, sense necessitat de
cargols.
- Nou suport US 3 K, amb el
qual s'amplia la família de
suports US. Disponible en
longituds des de 200 a 1.200

fícies d'acabat a la tapa.
Caixes sota terra per a
mecanismes de 45 mm (de 6
a 12 uds), compatibles
també per a incorporar
mecanismes estàndards,
acoblant l'adequat cubell
portamecanismes. D'aquesta forma ja és possible
incorporar mecanismes de
45 mm a qualsevol tipus de
terra (emmoquetats o durs
tant per a la neteja en sec
com en moll).
A més a més dels Schukos de
45 mm que OBO Bettermann ja té a la seva gamma
de producte, s'han afegit
mecanismes modulars de
dades a 45 mm, mòduls per
a sobretensions amb senyal
acústic, tapes cegues...

mm i acer galvanitzat en
calent.

KTS Sistemes de
Safates Portacables
- Noves plaques MP: plaques
adaptadores que permeten
col·locar directament les
caixes de derivació sobre la
pròpia safata. Permeten
col·locar caixes de derivació
o dispositius si fos necessari
a l'ala de les nostres safates
(reixeta o xapa). Existeixen

LFS Sistemes de
Canalització
- Nou Canal Ràpid 45 en
Alumini i en PVC amb
aparença d'Al, disponible en
els mateixos volums que els
anteriors canals. Amb profunditat de 53 mm i alçades
de 100 i 160 mm, incorporen
tota la gamma d'accessoris
en alumini i PVC amb
aparença en AL.
- Nous Adaptadors ADT per a
acoblar mecanismes de 45
mm en el canal GEK 70110,
GEK 70135 i GEK 70170
(canal de PVC amb tapa
frontal). L'adaptador està
disponible en tres versions
(per a 1, 2 i 3 mecanismes).
- Flexkanal, canal flexible
adaptable a la trajectòria del
cablejat. Els cables són
introduïts per la part superior
del Flexkanal, cosa que
permet separar perfectament els cables de dades i
potencia. Amb un innovador
disseny, ja està disponible en
quatre diferents gammes de
colors.

notes
Nou manual d'instruccions de la
instal·lació elèctrica
A l'anterior número de
L'Instal·lador -el 106- el Gremi
va encartar un exemplar del
Manual d'Instruccions de la
Instal·lació Elèctrica, el qual
s'ha d'acompanyar amb la
documentació dels certificats
de les instal·lacions, d'acord
amb el nou Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió,
i també ha de lliurar-se obligatòriament al titular de
qualsevol instal·lació, tal com
exposa l'article 19 de la Guia
Tècnica d'Aplicació, que
tracta sobre la informació als
usuaris, i on s'especifica que
l'empresa que ha confeccionat unes instal·lacions ha de
donar unes instruccions per al

seu correcte ús i manteniment. Les esmentades
instruccions inclouran, en
qualsevol cas, com a mínim
un esquema de les instal·lació
amb les característiques
tècniques fonamentals dels
equips i materials elèctrics
instal·lats, així com un esbós
del seu traçat.
D'aquesta manera, totes les
instal·lacions elèctriques
realitzades de conformitat
amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió
vigent hauran d'anar acompanyades d'unes instruccions
generals d'ús i manteniment, i
dels documents propis de
cada instal·lació.

notes
Canvi de condicions en el conveni entre
ECOM i FERCA
Tal com es va informar en el
número 106 de la revista de
L'Instal·lador, es va signar un
acord de col·laboració amb
l'empresa Europea de Control
y Medidas, S. L. (ECOM) i
FERCA per a la compra
d'equips portàtils de mesura

de gasos de combustió. Cal
indicar que hi ha hagut un
canvi en el preu de l'aparell
Unigas 3000+O2/CO. A
continuació es mostra un
requadre on hi ha la descripció i els preus especials actuals dels diferents aparells.

El termini de lliurament de la
comanda és d'entre una i
dues setmanes.
Per a més informació i comandes podeu dirigir-vos a les
oficines del Gremi d'Installadors de Girona.

Codi

Descripció producte

7820

Unigas 1000
Mesures d'oxigen, CO, temperatura, tiratge. Càlculs de CO2, excés d'aire, CO diluït i
rendiment de la combustió. Inclou protector de goma, impressora interna, sonda, filtre,
carregador de bateries i certificat de calibratge

7822

7823

Unigas 2000+
Les mateixes prestacions que l'equip UNIGAS 1000. En comptes del protector de
goma va amb una funda de transport que pot incloure tots els accessoris. A part,
aquest equip pot contenir més opcions, com la sonda de CO ambient, sonda de fuita
de gasos, software i cable de connexió a PC (preus a consultar)
Unigas 3000+ O2/CO
A les tarifes que s’indiquen, l'IVA (16 %) no hi és inclòs

Preu especial
469,00

640,00

1.106,33

notes

notes

Cal valorar i pressupostar els treballs
abans de començar-los
La FERCA posa a disposició
dels instal·ladors agremiats un
nou model de pressupost per
facilitar-los el compliment del
decret que obliga les empreses a valorar econòmicament
la feina abans de portar-la a
terme.
En aquesta mateixa pàgina
reproduïm el model d'aquest
document, que els agremiats
que hi estiguin interessats
poden recollir a les oficines del
Gremi. En aquest nou pressupost hi ha dos requa-dres
reservats per a la signatura del
client conforme autoritza el
servei i n'accepta les condicions econòmiques.

formació
Un complet programa docent adreçat als instal·ladors
El Gremi, conscient de la importància de la formació
continuada dels treballadors, segueix preparant i
oferint a tots els instal·ladors un complet programa
docent. I és necessari que tots plegats treballem per
formar-nos, reciclar-nos i respondre així a les
exigències del mercat. I aquest és un camí que no
podem fer sols, perquè el més important és la

voluntat de tots els instal·ladors d'estar al dia.
Seguint aquesta línia de prioritat, la revista L'Installador dedica aquestes pàgines a la formació, i s'hi
continuarà informant de les accions formatives per a
les empreses agremiades.
El Gremi està enllestint el nou programa de formació,
que s’impartirà en el curs acadèmic 2004 - 2005.

ACORDS DE FORMACIÓ CONTINUADA - FUNDACIÓN TRIPARTITA
El subsistema de Formació Continuada està
configurat per dos Acords: un de caràcter Tripartit,
subscrit per les organitzacions empresarials (CEOE i
CEPYME), sindicals (UGT, CCOO i CIG) i
l'Administració, representada pel Ministeri de Treball i
Assumptes Socials; i l'altre acord és de caràcter
Bipartit, l'Acord Nacional per a la Formació
Continuada, subscrit per les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives en
l'àmbit nacional.
Els III Acords signats el 19 de desembre de 2000,
amb vigència fins el 2004, donen continuïtat als
anteriors Acords, signats el 1992 i 1996.
Els Acords de Formació Continuada s'emmarquen
dins del II Programa Nacional de Formació
Professional (1998-2002), aprovat pel Consejo
General de Formación Profesional, en el qual estan
representades les administracions públiques
(incloses les Comunitats Autònomes) i els
interlocutors socials.

sectorial i territorial, el desenvolupament de les
diferents Iniciatives de Formació, amb el concurs i la
participació activa dels agents socials en tots els
àmbits d'actuació. Es desenvolupa una visió àmplia
de la Formació Professional Contínua de la població
ocupada, com a factor d'integració, cohesió social i
com a instrument que reforça la competitivitat de les
empreses, el seu futur i el de l'ocupació.
Es defineix aquesta formació com el conjunt
d'accions formatives desenvolupades per les
empreses, els treballadors o les seves respectives
organitzacions, dirigides a la millora de
competències i qualificacions i a la requalificació
dels treballadors ocupats, amb l'objectiu de fer
compatible la major competitivitat de les empreses
amb la formació individual del treballador.
El Gremi ha impartit accions formatives d’aquest III
Acord Nacional de Formació Continuada, més
endavant descrites.

III Acord Nacional de Formació Continuada -

(publicat en el BOE núm. 40 del 15 de febrer de 2001)
Aquest Acord disposa el model de gestió i el
finançament del sistema de Formació Continuada i
garanteix, entre altres principis, la unitat de caixa de
la quota de Formació Professional, el protagonisme
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(publicat en el BOE núm. 47 del 23 de febrer de 2001)
L'Acord Bipartit o Acord Nacional per a la Formació
Continuada configura l'estructura participativa dels
subsistema a través d'òrgans paritaris a nivell
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III Acord Tripartit sobre Formació Continuada -

f
dels agents socials en el seu desenvolupament, la
vinculació a la negociació col·lectiva de caràcter
sectorial i la consideració de la Formació Continuada
com a instrument essencial per garantir la formació al
llarg de tota la vida.

Les fonts de finançament del sistema de Formació
Continuada són els fons procedents de la quota de
Formació Professional (0,70 % de la base d'accidents
de treball i malalties professionals) que recapta la
Tresoreria General per a la Seguretat Social; els
recursos del Fons Social Europeu (FSE) a través del
seus programes operatius; i una aportació addicional
procedent dels pressupostos del lnstituto Nacional
de Empleo (INEM).
L'Acord Tripartit estableix que cada any es
determinaran les quantitats procedents de la quota
destinades a la formació dels treballadors ocupats en
funció de l'evolució de l'ocupació i desocupació,
essent el mínim un 0,35 %.
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Accions formatives subvencionades en el
marc del III Acord Tripartit de Formació
Continuada i del Fons Social Europeu
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El dimarts 29 de juny va finalitzar l'última de les vuit
accions formatives subvencionades que el Gremi va
impartir als treballadors de les empreses agremiades

en el marc del III Acord Tripartit de Formació
Contínua i del Fons Social Europeu (anteriorment
s'ha especificat en què consisteix).
El balanç d'aquestes vuit accions representa un total
151 alumnes, i s'hi van impartir 300 hores de
formació en termes globals.
Es va lliurar un diploma a cadascun dels alumnes que
van assistir als cursos amb aprofitament.
Les vuit accions formatives van ser: L'elaboració de
pressupostos (acció formativa núm. 17) de la qual
es van crear dos grups, amb una durada de 20 hores
cada curs. En els dos grups hi van assistir 20
alumnes. El cicle formatiu Gestió Integral de la
Qualitat (acció formativa núm. 6) es va impartir en 50
hores i va tenir 13 participants. Del curs de Gestió
d'Empreses Instal·ladores (acció formativa núm. 18)
en van sorgir dos grups, un de 20 alumnes i l'altre de
18. Aquesta acció tenia una durada de 50 hores.
L'acció formativa número 10 va ser Informàtica
Access, que va tenir una durada de 20 hores, amb 15
persones. El curs de prevenció de riscos laborals
(acció formativa núm. 14) es va impartir en 50 hores
i hi van assistir 20 alumnes. I l'acció formativa
número 20 va ser el curs per obtenir el carnet de
baixa tensió, categoria bàsica. Hi van participar 25
persones i va tenir una durada de 40 hores.

f
El “CONTRATO PROGRAMA” i el pla de formació de la “FUNDACIÓN DEL
METAL PARA LA FORMACIÓN, CUALIFICACIÓN Y EL EMPLEO” són
cofinançats pel Fons Social Europeu dins del III Acord Nacional de
Formació Continuada
treballadors de les empreses agremiades són
les següents:
Dos cursos d'Informàtica Microsoft Office II de 30
hores cada un, un curs d'Informàtica Microsoft
Office I de 50 hores i un curs de Tècniques de
Negociació II de 16 hores.

Curs de tècniques de negociació II - Contrato
Programa Acció Formativa número 392
El 2 de juny passat el grup número 36 va iniciar les
classes, les quals van finalitzar el 21 de juny. L'horari
del curs era dilluns i dimecres de les 18 h a les 20.30
h. El curs va tenir una durada de 16 hores i s'impartia
a l'aula de formació del Gremi. Van assistir-hi 11
alumnes.

El temari es detalla tot seguit:

Curs d'Informàtica Microsoft Office I - Contrato
Programa Acció Formativa número 249
El grup número 120, format per 14 persones, va
iniciar el curs el 31 de maig i el va finalitzar el 30 de
juny. Les classes s'impartien els dilluns, dimarts,
dimecres i dijous de les 19 h a les 22 h., en el Centre
de Formació Puigcerdà Ensenyament S.C. a
Puigcerdà.
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1. Què és la negociació?
2. Què vaig a negociar?
A.Plantejament i necessitat
B.Límits dels objectius
3. Què necessito? Com em preparo?
4. Fases de la negociació
5. Estratègies de negociació
6. Estils i habilitats
A. Necessitats i estils
B. Personalitat i habilitats
7. Tàctiques de negociació
8. Barreres en la negociació
9. Conflicte i negociació
A. Naturalesa i diagnòstic
B. Tractament i conflicte
C. Negociació col·lectiva

47
L’INSTAL·LADOR | 107

Davant la perspectiva de la posada en marxa d’un
nou sistema de Formació Continuada, els interlocutors socials del sector del Metall van coincidir en la
necessitat de signar un compromís per la participació directa en la millora de la qualificació dels treballadors i en la gestió dels fons dedicats a Formació.
El 18 de juny de 2003 es va crear la Fundación del
Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo,
segons el que estipula l'article 10 de l'Acord sobre
Formació i Qualificació Integral per al sector del
Metall, signat el 22 d'abril de 2002 per la
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales del Metal (CONFEMETAL), Metal,
Construcción y Afines de la Unión General de
Trabajadores, Federación Estatal (MCA - UGT) i la
Federación Minerometalúrgica de Comisiones
Obreras (FM CCOO).
L'inici de les activitats de la nova Fundación del Metal
para la Formación, Cualificación y el Empleo
coincideixen amb la sol·licitud, posada en marxa,
gestió i justificació del primer “Contrato Programa”
de Formació signat amb l'INEM. L'àmbit d'aplicació
d'aquest programa instructiu abasta tot el sector del
Metall, fent convergir així, en una única iniciativa
formativa, totes les que anteriorment venien
desenvolupant, individualment, els agents socials
del sector de les organitzacions empresarials i dels
sindicats.
En aquesta convocatòria 2003, el “Contrato
Programa”, amb el número d'expedient F20032710,
pretén anticipar al sector del Metall el nou context de
gestió dels fons de Formació Continuada, que
entrarà en vigor a partir del proper exercici 2004.
La gestió dels fons de Formació en aquesta
convocatòria 2003 es regula pel III Acord Nacional
de Formació Continuada (publicat en el BOE núm. 47
de 23/02/01).
Les accions formatives que es van portar a terme del
primer “Contrato Programa” per al Sector del Metall
per la recentment creada Fundación del Metal para la
Formación, Cualificación y el Empleo (FMF) per als

f
Accions formatives realitzades en el marc del III Acord Nacional de Formació Continuada
i amb finançament del Fons Social Europeu
La durada del cicle és de 50 hores, i a continuació es
concreta el programa:

juliol - agost | 2004

1. Introducció a la informàtica
A. Components de l'ordinador
B. Perifèrics i suports
C. Altres perifèrics
2. Windows
A. Introducció
B. Finestres
C. Treballs amb arxius
D. Configuració
E. Personalització
3. Word
A. Introducció
B. Operacions bàsiques
C. Corregir text
D. Formats de caràcter
E. Formats de paràgraf
F. Formats de pàgina
G. Impressió
H. Columnes
I. Taules
4. Excel
A. Introducció
B. Operacions generals
C. Operacions amb rangs
D. Formats
E. Impressió
F. Funcions
G. Gràfics
5. Access
A. Introducció i conceptes de base de dades
B. Crear una base de dades
C. Introducció i edició de dades
D. Relacionar taules
E. Consultes
F. Formularis
G. Impressió
H. Informes
6. Power Point
A. Conceptes bàsics
B. Plantilles i patrons
C. Afegir imatges
D. Taules i organigrames
E. Preparar una presentació
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Curs d'Informàtica Microsoft Office II - Contrato
Programa Acció Formativa número 250
Aquest cicle formatiu va tenir una durada 30 hores i,
vist l'èxit de participants que va despertar aquest
tema entre els agremiats, el Gremi va organitzar dos
grups. Les classes s'impartien en el Centre de
Formació M. Garanger a Girona.
En el primer grup, número 59, hi van participar 13
alumnes. El curs es va realitzar del 27d'abril al 27 de

maig, els dimarts i dijous de les 18.30 h a les 21.30 h.
En el segon grup, número 33, hi van assistir 15
persones. Les classes es van iniciar el 19 de maig i
van acabar el 21 de juny. El curs es realitzava els
dilluns i dimecres de les 18.30 h a les 21.30 h.
Els continguts que es van impartir en aquesta acció
formativa van ser:
1. Word
A. Introducció
B. Operacions amb blocs de textos
C. Formats
a. Canviar el format al text
b. Canviar format de paràgraf
c. Numeració i vinyetes
d. Marges i ombrejats
e. Tabulacions
f. Autoformats
D. Operacions amb arxius
a. Configuració de pàgina
b. Obrir i guardar arxius
c. Impressió d'arxius
d. Treballar amb diversos arxius (intercanvi d'informació)
e. Guardar com a HTML
f. Canviar/veure propietats de l'arxiu
2. Excel
A. Introducció
B. Creació d'un full de càlcul
a. Entrada de dades
b. Dades numèriques
c. Dades alfabètiques
d. Dades data i hora
e. Fórmules i funcions
f. Edició de dades
g. Modalitats d'entrada de dades
C. Desplaçament pel llibre
D. Edició de dades
3. Access
A. Introducció
B. Consultes (objecte)
a. Definició i utilitat de consultes
b. Criteris en consultes
c. Consultes
d. Combinar dades de diverses taules en una consulta
C. Formularis (objectes)
a. Definició i utilitat de formularis
b. Creació de formularis amb assistents
D. Informes (objecte)
a. Definició i utilitat d'informes
b. Assistents per a informes
4. Power Point
A. Introducció
B. Elements de Power Point
C. Objectes de Power Point
D. Format i manipulació d'objectes
E. Importar objectes
F. Plantilla i patró de la presentació
G. Impressió

f
EL CICLE MITJÀ D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES
ES PODRÀ COMPAGINAR AMB LA FEINA
cada any cap a final d'abril o començament de maig.
El període de matriculació és el mes de juliol (fins al
dia 23) i setembre (fins al dia 15) a les oficines de
l'IES Narcís Xifra de Girona, de 9 a 13 h. La
documentació necessària que cal dur per matricularse és una fotocòpia del DNI, quatre fotos carnet,
fotocòpia del títol d'accés i 51 € de materials i inici
del curs.
A continuació es detalla el programa:
PRIMER CURS - 540
Instal·lacions elèctriques d'interior - 240
Electrotècnia - 180
Seguretat en les instal·lacions elèctriques - 60
Formació i orientació laboral - 60

TERCER CURS - 510
Instal·lacions singulars en habitatges
i edificis - 160
Instal·lacions automatitzades en habitatges
i edificis - 120
Administració, gestió i comercialització en
la petita empresa - 60
Instal·lacions elèctriques amb finalitats o
ubicacions especials - 110
Crèdit de síntesi - 60
Formació en centre de treball - 350
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SEGON CURS - 600
Instal·lacions elèctriques d'enllaç i centres de
transformació -150
Automatismes i quadres elèctrics - 210
Manteniment de màquines elèctriques - 120
Relacions en l'equip de treball - 60
Qualitat - 60

49
L’INSTAL·LADOR | 107

Amb motiu de l'entrada en vigor del Nou Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió, els professionals del
sector de les instal·lacions, que vulguin obtenir el
Certificat de Qualificació Individual en Baixa Tensió,
d'acord amb la instrucció 3 de l'esmentat reglament,
necessiten tenir la titulació de Tècnic de grau mitjà en
equips i instal·lacions electrotècniques. Per aquest
motiu el Gremi d'Instal·ladors de Girona ha detectat la
necessitat d'una oferta formativa que permeti assolir
estudis reglats a agremiats que han de compaginar
feina i formació. El Gremi, conjuntament amb l'IES
Narcís Xifra, ha emprès una iniciativa formativa
experimental amb l'objectiu de permetre l'accés a
estudis reglats presencials a persones que ja exerceixen professionalment. Per fer compatible l'estudi
d'un cicle reglat i l'exercici laboral, s'inicia de manera
experimental el cicle d'estudis que dóna accés a
l'obtenció del títol de Tècnic en Equips i Instal·lacions
Electrotècniques, titulació necessària, actualment,
per a l'obtenció del citat Certificat. El canvi més
important que presenta aquesta oferta per al proper
curs és l'horari lectiu, que serà de les 6 a les 10 del
vespre. En contrapartida, la durada prevista del cicle
serà més llarga, i concretament està prevista per a
tres cursos acadèmics. Els professionals interessats
a obtenir més informació es poden dirigir a l'IES
Narcís Xifra de Girona, ubicat al carrer Àngel Marçà
núm. 4, o també poden trucar al telèfon 972 21 26 12
(departament d'electricitat). El requisit d'accés a
aquest Cicle Mitjà és tenir alguna de les titulacions
següents: graduat escolar, graduat en ESO, tècnic
auxiliar d'FP1, tècnic en un altre Cicle Mitjà, 2n de BUP
aprovat, o d'altres estudis equivalents. Qui no compti
amb un nivell d'estudis suficient pot accedir-hi
realitzant proves lliures d'accés, que se solen realitzar

f
BONA RESPOSTA DELS AGREMIATS A LES ACTIVITATS FORMATIVES DEL GREMI
- Dos Cursos de Prevenció de la Legionel·losi a
Girona. El Gremi és entitat homologada per a la
impartició d'aquesta especialitat.

L'activitat formativa del Gremi va ser un dels temes
destacats que es van tractar el 18 de juny a
l'Assemblea General.
S'hi va fer un balanç de l'activitat formativa realitzada
pel Gremi en el transcurs de l'any 2003. Alguns dels
aspectes remarcables per la seva especial
importància van ser el disseny del pla de formació del
Gremi, elaborat a partir dels resultats del qüestionari
de detecció de necessitats formatives entre els
agremiats.
El total de cursos realitzats l'any 2003 va ser de 47, i
es van formar 938 alumnes. D'aquests, 899 són
agremiats i 39 no agremiats. En percentatge, això
representa un 95,84 % d'agremiats i un 4,16 % de no
agremiats. Cal fer incís que un alt percentatge
d'alumnes s'han agremiat en finalitzar el curs.

Reciclatge:
Amb l'entrada en vigor del nou Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió la demanda del curs
d'actualització va ser molt important, i es van
impartir un total de 20 cursos a totes les comarques
gironines, amb la participació de 514 instal·ladors.
També es va dissenyar el curs d'actualització del
RITE impartit a totes les comarques gironines.
D'altres cursos de reciclatge van ser: de luminotècnia
i il·luminació, sistemes de cable estructurat, ICT,
bomba de calor i dos de gestió empresarial:
comptabilitat informatitzada i tècniques de venda.

Carnets d’Instal·lador:
2 cursos de baixa tensió
2 cursos d'aigua
1 curs de gas

Subvencionats:
El Gremi d'Instal·ladors de Girona va sol·licitar, el mes
de setembre, subvencions a la Fundación para la
Formación Continua FORCEM per a un Pla de
Formació propi, i aquest va ser aprovat i són les
accions formatives subvencionades que s'estan
impartint en aquest primer semestre de 2004.
També ens vam adherir al Pla de Formació que
demana la Fundación del Metal a través de la Unió
Patronal Metal·lúrgica per poder realitzar cursos
subvencionats per als treballadors de les empreses
agremiades.

Oficials:
- Energia Solar Tèrmica i Fotovoltaica, 3. D'aquests,
un es va realitzar a la Bisbal, amb la col·laboració
de la Cambra de Comerç de Palamós i l'Ajuntament
de la Bisbal.

Realitzant una lectura a les dades que fan balanç
sobre l'activitat formativa de l'any 2003 del Gremi
s'observa que els cursos amb més èxit d'assistència
han estat el d'actualització B. T., el d'actualització
RITE i el d'obtenció de carnet d’Instal·lador.

Relació per categories dels cursos que es van
impartir en el Gremi en el transcurs de l'any:
- Obtenció del carnet d’Instal·lador
- Oficials
- Reciclatge
- Subvencionats

600

Cursos per Categories / Nombre d’alumnes
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f
CURSOS OFICIALS DE PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI

2. Àmbit legislatiu:
A. Introducció a les bases jurídiques de la
responsabilitat de les empreses en la prestació de
serveis per a la prevenció de la legionel·losi,
incloent-hi la formació actualitzada del seu
personal treballador.

3. Criteris generals de neteja i desinfecció:
A. Coneixements generals de la química de l'aigua.
B. Bones pràctiques de neteja i desinfecció.
C. Tipus de productes: desinfectants,
antiincrustants, antioxidants, neutralitzants, etc.
D. Registre de productes. Desinfectants autoritzats.
E. Altres tipus de desinfecció: físics i fisicoquímics.

Visita a l’empresa SIMON, S.A. d’Olot

4. Salut pública i salut laboral:
A. Marc normatiu.
B. Riscos derivats de l'ús de productes químics.
C. Danys per a la salut derivats de l'ús de
productes químics. Mesures preventives.
5. Instal·lacions de risc incloses en l'àmbit
d'aplicació del reial decret 865/2003:
A. Disseny, funcionament i models.
B. Programa de manteniment i tractament.
C. Presa de mostres.
D. Control analítics.
6. Identificació de punts crítics. Elaboració de
programes de control:
A. Identificació de punts crítics de les instal·lacions
de risc més importants.
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1. Importància sanitària de la legionel·losi:
A. Biologia i ecologia de l'agent causal.
B. Cadena epidemiològica de la malaltia.
C. Sistemes de vigilància epidemiològica.
D. Instal·lacions de risc.

B. Normativa relacionada amb la prevenció i el
control de la legionel·losi, les substàncies i els
preparats perillosos, l'aigua de consum humà, els
plaguicides i biocides, les instal·lacions tèrmiques
d'edificis i els vessaments industrials.

51
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En el primer semestre de l'any 2004 el Gremi, com a
entitat homologada per impartir formació sobre
prevenció de la legionel·losi, va organitzar tres edicions
del Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi.
El Gremi va realitzar aquests cursos amb l'objectiu de
prevenir l'aparició o reducció de nous casos de
legionel·losi i proporcionar als agremiats els coneixements teòrics i pràctics per aplicar en les instal·lacions
els criteris assenyalats en el Reial Decret 865/2003,
que estableix les condicions higienico-sanitàries per a
la prevenció i el control de la legionel·losi, el RD
1751/1998, RITE i altres derivats d'ells.
La primera edició del curs es va efectuar amb la
col·laboració de la Cambra de Comerç de Palamós, i hi
van participar 10 alumnes. La part pràctica del curs es
va realitzar visitant les torres de refrigeració de la
Universitat Politècnica de Girona i els laboratoris
d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià, a Montfullà.
La segona edició es va organitzar a Olot, i el Gremi va
comptar amb la col·laboració de la Fundació d'Estudis
Superiors d'Olot i els laboratoris Sigma. La part pràctica
va consistir en una visita a les torres de refrigeració de
l'empresa Simon d'Olot, col·laboradora del curs, i els
laboratoris Sigma. En aquest curs hi van assistir 25
alumnes.
Les classes de la tercera edició es va impartir a l'aula de
formació del Gremi d'Instal·ladors de Girona, i van
participar-hi 16 alumnes. Van realitzar la mateixa
pràctica que a la primera edició.
El proper mes de setembre es faran més cursos oficials
adreçats a aquest tema.
Tot seguit es detalla el temari que es va tractar en
el curs:

f
Cursos oficials de prevenció de la legionel·losi
7. Pràctiques:
A. Visites a instal·lacions.
B. Presa de mostres i medicacions in situ.
C. Interpretació de l'etiqueta de productes químics.
D. Preparació de dissolucions de productes a
diferents concentracions.
E. Complimentació de fulls de registre de
manteniment.

f
SIMON PARTICIPA EN EL CURS D'INTRODUCCIÓ A LA DOMÒTICA
Dins del programa de formació continuada, els dies
24 i 26 de febrer es va celebrar al Gremi
d'Instal·ladors de Girona, el curs d'introducció a la
domòtica. El principal objectiu del curs va ser formar
als instal·ladors en els sistemes SimonVIS i
SimonVOX, a través de la descripció de funcionalitats, instal·lació i exercicis sobre instal·lacions
reals per tal de poder decidir i escollir el sistema més
adient per cada projecte.
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SimonVIS és un sistema de control integral de la
instal·lació elèctrica que s'adapta tant a habitatges,
com a oficines, centres gerontològics, hotels... per
ajudar en la seva gestió. Aquest sistema ens permet
l'automatització de tots els elements que hi
connectem: il·luminació, climatització, persianes i
tendals motoritzats, seguretat o estalvi energètic,
entre d'altres. La programació del sistema SimonVIS
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es pot adaptar en tot moment a les necessitats de
l'usuari sense modificar la instal·lació elèctrica, fet
que el converteix en un sistema totalment flexible i
versàtil.
Amb la central de telecontrol SimonVOX es poden
cobrir les necessitats de seguretat i de confort dins
de l'entorn domèstic, ja que inclou funcions de
detecció d'intrusió, de fum, d'aigua i de gas, així
com el tall dels subministres, el control de la
calefacció i l'aire condicionat. El sistema SimonVOX
permet tenir un control de tot l'habitatge des de
l'exterior a través de la línia telefònica i permet, per
exemple, conèixer quina temperatura tenim a casa,
activar la calefacció abans d'arribar-hi o ser avisats
en cas de qualsevol incidència.
SIMON, S.A. (Departament de Marketing)

