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editorial

La participació de l’associat

El dijous 24 de maig vàrem celebrar a la sala d’actes del 

Gremi l’assemblea ordinària i dues d’extraordinàries. 

A l’ordinària, vàrem presentar els resultats comp-

tables i operatius de l’any 2011 i els pressupostos i 

actuacions per a l’any actual. En les extraordinàries, 

vàrem aprovar unes reformes dels estatuts i vàrem 

elegir la junta que ha de dirigir el Gremi durant els 

pròxims quatre anys. Les tres assemblees es varen 

desenvolupar en bona harmonia i sintonització.

Com a president acabat d’escollir, vaig exposar el 

full de ruta per a aquest quadrienni, amb l’esperit 

d’adaptar-nos a l’actual situació econòmica del mer-

cat —estalvi i retallades econòmiques—, amb la vi-

sió fixada en l’increment de socis i col·laboradors, i 

també en l’augment d’activitats per donar a conèixer 

l’instal·lador professional i adaptar els serveis del Gre-

mi al complicat moment actual.

Un altre punt important d’actuació serà acostar el 

Gremi a l’instal·lador reforçant el paper actiu dels re-

presentants comarcals. Són ells qui viuen i coneixen 

les inquietuds del sector en la seva zona. Un altre 

eix és la informació i la transparència en les gestions 

realitzades. M’agradaria que la informació fos bidi-

reccional, i que ens comuniqueu i ens informeu dels 

problemes de la nostra professió i del sector per mirar 

com ho podem solucionar com a entitat davant de 

l’administració, de les institucions, de les cases co-

mercials, dels competidors deslleials...

Tot i l’èxit aparent de les assemblees, no deixa de 

ser un fracàs la poca assistència dels agremiats en 

aquests actes. No pot ser que, d’una associació de 

més de mil empreses, només n’hi hagi una trentena de 

representades. És un fet tradicional que sembla que 

no tingui remei però que hem d’intentar corregir de la 

manera que sigui. L’assemblea és l’òrgan màxim de 

representativitat i guia del nostre Gremi. És el lloc per 

opinar, valorar, dir la nostra i fer un canvi d’impressions. 

És el lloc on es poden reprovar o acceptar accions 

dels dirigents. És el lloc on hem d’unir-nos i fer pinya 

per portar el Gremi cap a la direcció que volem.

La participació, més que un dret, gairebé és un deure 

de tots, i aconseguir-ho és una fita posada també 

en el full de ruta per a aquests pròxims anys. Habi-

tualment ens és difícil assistir a aquests actes, i ara 

encara més, ja que les nostres empreses ens reque-

reixen més que mai, però des del Gremi procurem fer 

aquestes trobades en horaris assequibles. De fet, la 

trobada més important es fa només un cop a l’any, 

cosa que deixa molt alt el llistó de les excuses.

Hem de prendre consciència que tot i costar-nos un 

petit sacrifici hem de col·laborar tan sols uns instants 

amb els que desinteressadament hi dediquem moltes 

hores durant l’any. Sempre és més gratificant per a 

tothom. Entre tots podrem construir un Gremi fort que 

ens representi, defensi i potenciï la professionalitat del 

nostre sector.

Agraeixo des d’aquí la confiança que heu dipositat en 

mi i en tot l’equip directiu presentat. Treballaré per po-

der complir tots els objectius previstos i no defraudar-

vos. És una satisfacció personal i professional poder 

dirigir aquesta associació, i una gratificació obtenir-ne 

els resultats esperats, a vegades difícils d’aconseguir. 

Per això és necessària la vostra col·laboració, i per 

això us la demano.

Ernest Roglans
President del Gremi
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El Gremi celebra tres assemblees concatena-
des per fer balanç del 2011, introduir una modi-
ficació als estatuts i renovar la Junta Directiva

En primer lloc es va celebrar l’Assemblea General Or-

dinària, on Ernest Roglans, actual president del Gre-

mi, va exposar l’informe anual detallant les activitats, 

reunions i les dades més rellevants de l’any 2011. Du-

rant l’assemblea també es va informar dels cursos i 

jornades que es van organitzar en el mateix període, 

amb un balanç de setanta-un cursos que van comptar 

amb 968 alumnes i 36 jornades, a les quals van assis-

tir 999 participants. 

Posteriorment l’Assemblea va aprovar el resultat del 

pressupost de 2011, el tancament comptable de 2011 

i la proposta de pressupost per al 2012, que incorpora 

una reducció d’un 11,43 % respecte al pressupost de 

l’any anterior. També es va aprovar un increment en 

les quotes de 2012 corresponents a l’IPC. 

A continuació és va celebrar l’Assemblea General 

Extraordinària, necessària per debatre una proposta 

de modificació dels estatuts. Després de la lectura 

detallada i les explicacions de tots els articles propo-

sats per ser modificats, l’Assemblea va aprovar per 

unanimitat la redacció dels nous estatuts. La versió 

dels estatuts aprovada es troba a disposició de tots 

els agremiats a www.elgremi.cat. 

Finalment, es va celebrar l’Assemblea General 

Extraordinària, convocada, en aquest cas, per a 

l’elecció dels membres de la Junta Directiva. Aques-

tes eleccions s’han celebrat seguint rigorosament el 

reglament intern del procés electoral, que ha estat 

garantit per dos assessors externs nomenats per la 

Junta Directiva, que són Joan Casadevall i Carles 

Pastor. En aquest cas l’Assemblea va escollir per 

unanimitat els 26 agremiats que es van presentar 

per cobrir les vacants de la Junta Directiva. El man-

dat de la Junta Directiva serà per quatre anys, fins 

l’any 2016. El president escollit va ser Ernest Ro-

glans. La composició detallada de la Junta Directiva 

es troba disponible a la web www.elgremi.cat. 

El dijous 24 de maig es van celebrar tres assemblees al Gremi, convocades el 23 d’abril. Es tracta 

de l’Assemblea General Ordinària, l’Assemblea General Extraordinària d’Estatuts i l’Assemblea 

General Extraordinària d’Eleccions dels membres de la Junta Directiva.
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D’aquesta manera la junta actual queda forma-

da per Ernest Roglans en el càrrec de president; 

Jordi Serra i Joan Pujolràs, vicepresidents; Octavi 

Gratacós, tresorer, i Jordi Vila, secretari. 

Les vocalies de comarques queden ocupades per 

Narcís Mundet, del Gironès; Antoni Estañol, del Pla 

de l’Estany; Joan Casalprim, de la Selva; Candi Viñe-

ta, de la Garrotxa; Joan Sánchez, del Ripollès; Víctor 

Moure, de la Cerdanya; Xavier Ballesta, de l’Alt Em-

pordà; i Joan López, del Baix Empordà.

La resta de vocalies queden sota la responsabilitat 

de Joan Marmolejo, de Girona; Lluís Teixidor, de 

Sant Feliu de Guíxols; Joan Estela, de Girona; Albert 

Serrano, de Begur; Santi Crous, de Cornellà de Terri; 

Enric Bigas, de Girona; Narcís Cat, d’Hostalric; Joa-

quim Triola, de Girona; Jaume Vila, de Girona; Josep 

Ribot, de Begur; Àlex Roglans, de Palafrugell; Joan 

Serrano, de Begur; i Robert Soro, de Girona.

L’Assemblea General Extraordinària d’Eleccions per escollir els membres de la Junta Directiva 

va tenir lloc el dijous 24 de maig, i va escollir per unanimitat els vint-i-sis agremiats que es van 

presentar per cobrir les vacants. El mandat de la Junta Directiva serà per als propers quatre 

anys.
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gremiCriteri Tècnic sobre la presència del recurs 
preventiu al centre de treball

El punt més important és que deixa molt clar que, 

a les obres de construcció, els recursos preventius 

han de ser posats per les empreses contractistes, 

fins i tot en els períodes en què l’empresa contrac-

tista no estigui realitzant cap tasca a l’obra i només 

hi estigui treballant alguna de les seves empreses 

subcontractades. El recurs preventiu ha de ser-hi 

present sempre que es compleixi alguna de les se-

güents condicions:

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o 

modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions di-

verses que es desenvolupin successivament o 

simultàniament i que facin necessari el control de 

la correcta aplicació dels mètodes de treball.

b) Quan es realitzin activitats o processos que 

reglamentàriament siguin considerats perillosos 

o amb riscos especials: treballs amb riscos es-

pecialment greus de caiguda d’altura, treballs 

amb risc d’enterrament o esfondrament, acti-

vitats amb màquines que no tinguin declaració 

CE de conformitat, treballs en espais confinats, 

treballs en instal·lacions elèctriques, treballs amb 

risc d’exposició a productes o substàncies peri-

lloses, com per exemple l’amiant, etc.

c) Quan ho requereixi la ITSS ateses les condi-

cions del treball detectades.

El Pla de Seguretat i Salut (que és l’avaluació de ris-

cos de l’obra) ha de determinar la manera de portar 

a terme la presència dels recursos preventius i en 

quines situacions s’ha de donar aquesta presència.

El recurs preventiu pot ser un treballador designat 

per l’empresa i que ha d’haver realitzat com a mínim 

el Curs de formació de Nivell Bàsic de Prevenció de 

Riscos Laborals (60 hores). 

Un altre punt important és que la designació dels 

recursos preventius s’ha de fer per a cada obra en 

concret. No és admissible una assignació gene-

ralitzada (per exemple, de tots els treballadors de 

l’empresa que tinguin la formació de Nivell Bàsic de 

50 o 60 hores), ja que es considera que això desvir-

tuaria aquesta figura preventiva. 

Els recursos preventius han de conèixer el Pla de Se-

guretat i estar capacitats per controlar la seva apli-

cació, i tots els altres treballadors, tant de l’empresa 

contractista com de les seves empreses subcontrac-

tades, han de saber qui és el recurs en cada cas 

concret i han de seguir les seves indicacions.

Prevenció laboral Gremi SL
Assessoria en PRL del Gremi

El 4 de març de 2010, la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) va publicar el Criteri Tècnic 

núm. 83/10 sobre la presència de recursos preventius a les empreses, centres i llocs de treball. 

No inclou conceptes nous, però sí que aclareix alguns dubtes.
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Entrevista a
Laura Sánchez

Ponent de la Comissió de Promoció 
Externa de Conaif i directora d’El 
Gremi de Lleida

A la darrera revista de Conaif es diu que “Conaif revo-

luciona su congreso con una innovadora edición 2012 

que propone a los empresarios un cambio de actitud”. 

Ens podria explicar per què serà innovadora aques-

ta edició? El congrés de Conaif s’ha d’adaptar en cada 

edició a la nova conjuntura, ja que l’èxit del passat cada 

cop implica menys l’èxit del futur. Només la proactivitat pot 

vehicular-nos cap a un congrés que ens permeti vèncer els 

patrons d’abans.

Com moltes altres associacions, Conaif ha patit la inèrcia 

pròpia que genera l’associacionisme: informació de la re-

glamentació que afecta l’activitat professional, gestió de 

tràmits, formació tècnica, assessorament als associats... 

El sector de les empreses instal·ladores és immobilista i 

poc procliu al canvi. Una combinació perillosa en un en-

torn summament canviant. Això ha fet que el congrés de 

Conaif esdevingués una trobada anual amb un format de 

ponències purament tècniques, sense gairebé incidir en 

aspectes tan importants com les relacions personals, la 

comunicació, la confiança, la innovació i les emocions en 

el marc empresarial.

En aquesta nova edició, el congrés de Conaif obre les por-

tes al món empresarial en general. És rellevant que ens 

relacionem amb altres sectors, que importem les seves 

idees i, alhora, que exportem les nostres. L’endogàmia de 

les organitzacions esterilitza la creativitat i bloqueja el talent, 

intangibles empresarials que hem de cuidar en un mercat 

global com l’actual. 

De vegades, el dia a dia ens allunya de la reflexió necessària 

per afrontar el futur. El congrés pretén ser una trobada on 

l’experiència i l’èxit d’altres ens esperonin a canviar tot allò 

que estigui al nostre abast. I com que volem que el missat-

ge de les ponències arribi a tothom, el congrés es retrans-

metrà en temps real per Internet (streaming). Qualsevol 

empresa instal·ladora d’arreu podrà presenciar el congrés 

igualment com els assistents a l’auditori, amb un feedback 

immediat a través de Facebook i Twitter.

En aquesta línia, el congrés se celebrarà en un entorn dife-

rent a l’habitual, la Universitat de Lleida, símbol de la inno-

vació i el coneixement.

Quin és el canvi d’actitud que es demana als empre-

saris? El canvi és clar: de l’aptitud a l’actitud. Una actitud 

oberta i flexible que permeti explotar el present i, alhora, 

explorar el futur. Caldrà posar molt d’enginy i d’esforç per 

poder posicionar-se en el mercat els propers vint anys.

Quins altres aspectes es tractaran al congrés de 

Lleida? Amb les diferents ponències que s’impartiran, el 

congrés vol traslladar als assistents que els clàssics pa-

radigmes de les grans empreses són també patrimoni de 

les pimes i autònoms. Hem de saber crear i sostenir una 

voluntat continuada de millora per al desenvolupament de 

les empreses, tant en l’aspecte empresarial com humà. 

Seguint aquesta premissa hi haurà continguts de caire 

econòmic i financer, però també n’abordarem d’altres, com 

la importància de compartir el coneixement, la transmissió 

de valors, crear vincles emocionals, la necessitat de canviar 

aquelles veritats que tenim assumides com a inalterables...

Parleu-nos dels ponents amb què compteu per al con-

grés: Ramon Térmens, Alfons Cornella, Antoni Brufau, 

Emilio Ontiveros, Xesco Espar... El congrés gaudirà d’un 

ventall de ponents molt divers. Referents del món empre-

sarial, com Antoni Brufau, president de Repsol i Globa-

lleida, i Ramon Térmens, president de Taurus Group, ens 
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explicaran la seva experiència. El professor Emilio Ontiveros 

desgranarà les claus i condicions que poden dur les em-

preses i el país a la recuperació econòmica. Amb l’Update, 

Alfons Cornella —fundador i president d’Infonomia— i An-

tonella Broglia difondran una síntesi àgil de les millors idees, 

experiències, tecnologies i projectes de negoci en el món, 

per comprendre què succeirà en els propers mesos. José 

María Gasalla ens encomanarà el seu optimisme tot parlant 

de la confiança...

El dijous a la tarda Xesco Espar impartirà un taller de trans-

formació emocional, el Firewalk. Xesco ens ensenyarà com 

sobreposar-nos als dubtes i a les pors, com donar sempre 

el cent per cent d’un mateix, com deixar d’enfocar l’atenció 

cap als obstacles. En finalitzar, els assistents que ho desitgin 

podran caminar descalços sobre un llit de brases enceses!!!

Què els diríeu als instal·ladors per animar-los a assistir 

al congrés? El congrés de Conaif serà una trobada em-

presarial per posar fil a l’agulla. De la mà de la dilatada ex-

periència dels ponents entendrem que ser innovador no és 

un ser sinó un fer. Per aconseguir-ho cal un canvi d’actitud 

fonamentat en habilitats personals: qüestionar-se cons-

tantment l’status quo, observar l’entorn per descobrir noves 

oportunitats, actuar més que parlar, associar idees, coses, 

persones aparentment no relacionades per generar noves 

connexions creatives...

Però sobretot els diria que gaudir i aprendre alhora no és 

pas incompatible. I en aquesta edició farem tot el que calgui 

perquè així sigui. 

Quina tasca feu des de la Comissió de Promoció Exter-

na de Conaif? La nova Comissió de Promoció Externa de 

Conaif va ser designada el dia 9 de març per la Junta Direc-

tiva de la Confederació. Els seus membres són Inmaculada 

Peiró, directora d’ASEFOSAM (associació de Madrid); Kurt 

Engel, secretari tècnic de CAFONGAS, associació de Las 

Palmas; i jo, directora d’El Gremi d’Instal·ladors de Lleida.

La principal tasca de la comissió és donar suport a l’equip 

humà de la Confederació en totes aquelles accions que inci-

deixin d’alguna manera en la gestió de la comunicació exter-

na de Conaif. El primer projecte endegat ha estat canviar el 

congrés, ja que no deixa de ser un esdeveniment íntimament 

lligat a la projecció exterior de la Confederació. Però en res-

ten d’altres, com la comunicació a través de les xarxes so-

cials unificant el missatge a transmetre, establir aliances amb 

agents —siguin o no del sector (col·legis professionals, uni-

versitats...)—, ampliar els serveis oferts als col·laboradors... i 

reflexionar de quina manera podem innovar!

Heu participat del procés d’elaboració del Pla Estratè-

gic de Conaif. Quines són les grans línies estratègiques 

per al proper període? El Pla Estratègic de Conaif va ser el 

fruit de més de dos mesos de treball i d’esforç de diverses 

associacions provincials membres de la Confederació (Va-

lladolid, Saragossa, Guipúscoa, Cantàbria, Cáceres, Coru-

ña, València, Màlaga, Madrid i Lleida) i de l’equip humà de 

Conaif. 

La decisió d’elaborar un pla estratègic va ser un pas en-

davant cap al canvi. Vàrem analitzar les debilitats, les ame-

naces, les fortaleses i les oportunitats de l’organització per 

després concretar les línies estratègiques com a punt de 

partida de les decisions que cal prendre en els propers 

anys, entre les quals hi ha la modernització del congrés.

El que vàrem fer és d’una important rellevància, sense cap 

dubte. Però vull emfatitzar en un altre aspecte —l’humà— 

els vincles afectius que sorgiren entre tots els participants. 

Aquests vincles són els que fan grans les organitzacions!
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Entra en funcionament
la nova web del Gremi

Les millores que incorpora la nova web d’El Gremi 

(www.elgremi.cat) afecten principalment la na-

vegació i la usabilitat. Un nou disseny, més intuïtiu 

i agradable, i una nova forma d’accedir als contin-

guts fa que es trobi més fàcilment la informació 

desitjada. En aquest sentit, la incorporació d’un 

cercador facilita molt aquesta tasca.

El nou disseny del portal situa en portada els ele-

ments de més interès per als usuaris de la web. 

Destaca en tres blocs centrals les darreres notí-

cies, les activitats i els cursos. La capçalera inclou 

el cercador, la navegació —que és desplegable 

per estalviar passos innecessaris—, un espai per 

a promocions i la informació de sessió, per tal 

que l’usuari sàpiga si té la sessió iniciada. L’inici 

de sessió també s’ha refet de cap i de nou, i fa-

cilita molt l’accés a la informació restringida i a 

l’àrea privada.

El cercador d’instal·ladors —una eina que ja exis-

tia fins ara— s’ha disposat en un lloc més preemi-

nent, i també se n’ha actualitzat la programació 

per millorar-ne el funcionament.

Després de sis anys de la darrera renovació, la versió actual incorpora noves funcionalitats que 

la faran encara més útil per als instal·ladors i els altres usuaris.
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En línia del que demanen els usuaris i el que reque-

reixen les noves webs, s’ha afegit una capa social, 

de manera que es poden compartir fàcilment els 

continguts que es desitgi a les xarxes socials. 

Una de les novetats que s’ha iniciat amb aquesta 

nova versió de la web és la tramitació electrònica. 

A partir d’ara, el procés d’inscripció d’activitats es 

podrà fer a través de la web. El nou lloc inclou 

un seguit de formularis que recullen la informació 

necessària per fer els tràmits en línia. La previsió 

és que altres tràmits també es vagin incorporant 

al catàleg de serveis en línia d’El Gremi, com per 

exemple la consulta de la disponibilitat de sala 

d’actes. 

S’ha millorat el funcionament del fòrum profes-

sional, que és un espai on es poden fer arribar 

consultes o comentaris tècnics i relacionats amb 

l’activitat professional. El mateix succeeix amb la 

zona de descàrrega de L’Instal·lador o el tauler 

d’anuncis, que és l’espai on es poden publicar 

gratuïtament anuncis classificats de compra, ven-

da o intercanvi.

La borsa de treball és un altre dels serveis en línia que 

també s’ha remodelat, amb l’objectiu que la publica-

ció i consulta d’ofertes i currículums sigui més àgil. 

Pel que fa als aspectes interns de la web, la nova 

pàgina es caracteritza per la facilitat en el posi-

cionament en els cercadors, ja que aquests la 

indexaran més àgilment. Un altre aspecte és la 

millora del gestor de continguts, que permet ca-

rregar les noves informacions d’una forma molt 

més àgil que l’actual.

L’objectiu de la nova web és que el Gremi disposi 

d’un lloc de referència per als instal·ladors, on es 

trobi tot allò que és necessari per a la pràctica 

professional i també l’accés a tots els serveis que 

s’ofereixen de forma àgil i permanent.
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Caubet

Any de fundació: 1946 

Activitat: instal·lacions i manteniments de llum, 

aigua, calefacció i gas.

Responsable: Francisco Caubet Co

Adreça: c/ Querol, 13 - 17520 Puigcerdà

Telèfon: 972 880 478

A/e: fcaubet@terra.es

Quan va néixer l’empresa? Als voltants de l’any 

1946. El meu pare va aprendre l’ofici amb el seu 

cunyat, i el pare d’aquest a l’Hospitalet, en acabar 

la Guerra Civil. I al cap d’uns anys es va instal·lar a 

Puigcerdà, on havia viscut sempre.

Quins van ser els factors que us van impulsar a 

dedicar-vos a l’ofici d’instal·lador? La nostra és 

una empresa familiar, i és el que he vist fer tota la 

vida, i com que aquesta feina no em desagrada-

va l’he continuada. Els pares em van fer estudiar a 

l’escola professional per tenir més coneixements, i 

vaig estar intern als Salesians de Ripoll i més tard a 

Barcelona, ja que a Puigcerdà no existia cap escola 

professional. I m’agradaria que algun dels meus fills 

continués i no es perdés l’empresa, ja que són molts 

anys de sacrifici, i també de satisfaccions.

Com ha canviat l’empresa en tot aquest temps? 

Quan va començar, el meu pare anava en bicicleta 

amb el cabàs de les eines, i la mare feia de modista 

i feia les factures a mà. Ara, anem amb furgonetes 

i la feina del despatx està informatitzada. La veri-

tat és que ha canviat tot molt: necessites contínua-

ment certificats, papers, cursets, i sempre pagant, 

ja que l’administració cada dia s’inventa més coses, 

i d’altres no les controla prou. A l’instal·lador el fan 

cada vegada més responsable de moltes coses, i no 

estem prou reconeguts.

Hi ha hagut molts canvis al sector? Sí, la tecnolo-

gia evoluciona contínuament i les normatives can-

vien també d’un dia per l’altre. Tot i que conservem 

molts clients de l’època del meu pare i lògicament 

d’altres de nous, el tracte amb el client ha canviat. 

Abans el client era més fidel i conservava els seus 

industrials, tant per a una reparació com per a una 

obra nova. Ara, a vegades, el darrer que entra ho 

regira tot, però quan l’han conegut tornen a buscar-

te, per la confiança, pel tracte o per la manera de fer.

Des de quan és del Gremi? Per part meva, des de 

cap als anys setanta; el pare, no ho recordo.

El Gremi realitza una tasca per a tots els asso-

ciats. Com la valora? De vegades físicament trobem 

que el tenim molt lluny, però gràcies a les noves tecno-

logies cada dia podem estar més ben informats i més 

a prop, ja que tenim més facilitats per poder-nos-hi 

posar en contacte i resoldre tota mena de consultes.
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gremiCampanya per captar
nous agremiats

Els vals de 100 euros es podien bescanviar per 

material als establiments col·laboradors Saltoki, 

Industrial Ginés, Sanielec Caballé i Comercial 

Elèctrica Grup, o bé per la prestació dels serveis 

que ofereixen TÜV Rheinland i ECA Bureau Ve-

ritas.

Per aconseguir els 100 euros es demanava que en el 

moment de donar-se d’alta al Gremi els interessats 

portessin el fulletó de la promoció, que es trobava en 

els establiments col·laboradors. La campanya, que 

no és acumulable a altres accions o promocions, ha 

estat vigent fins al 31 de juliol d’enguany.

Amb el lema «Porta un amic. No són moments per estar sol», El Gremi ha dut a terme una cam-

panya per potenciar l’associació de nous instal·ladors. S’han ubicat en diferents establiments 

col·laboradors uns dispensadors de fulletons on es detalla la promoció, que consisteix en un 

regal de 100 euros per al nou instal·lador que s’agremia, i també 100 euros per a l’agremiat que 

n’ha facilitat l’adhesió.



gremi

gremiEl Gremi us facilita la presència a Internet

Durant molts anys, la millor manera de donar a 

conèixer els serveis d’una empresa era aparèixer en 

guies telefòniques o simplement fent servir el boca-

orella. En els darrers anys, però, ha anat guanyant 

pes la presència a Internet en detriment de mètodes 

més tradicionals. Ser-hi correctament es demostra 

un fet bàsic per ser visible i accedir a possibles nous 

clients. Per facilitar-ho, el Gremi d’Instal·ladors ha sig-

nat un conveni amb Iglésies Associats amb el qual 

els agremiats podran crear un lloc web de darrera 

generació i de forma fàcil. 

L’oferta bàsica consisteix en la realització d’una web 

administrable amb una plantilla personalitzada, la in-

troducció dels continguts inicials i les fotografies de 

les instal·lacions per un preu de 700 euros (IVA no 

inclòs). També s’ofereix la possibilitat d’editar un ví-

deo d’empresa per un cost addicional de 500 euros.

Paral·lelament, i també en virtut del conveni, el Gremi 

organitzarà un curs per aprendre a crear llocs web 

amb Wordpress. Els continguts del curs inclouran la 

instal·lació del software, la configuració del lloc, la 

selecció d’una plantilla de disseny i la gestió del con-

tinguts del web.
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“El creixement d’alumnes inte-

ranual ha estat del 10 %”

“El creixement d’alumnes des de 

l’any 2005, data inaugural del cen-

tre de formació, ha estat exponen-

cial, de l’ordre del 122 %, així com 

l’augment de l’oferta formativa, que 

se situa en un increment del 70 %”

Reinventar la formació, objectiu del Gremi 

En el marc de l’assemblea general ordinària del Gremi, celebrada el 24 de maig, el treball en for-

mació del centre va tenir un pes específic. En l’informe del president es va exposar un recorre-

gut per l’activitat formativa 2011, i deixà palès el creixement d’alumnes durant l’exercici —més 

d’un 10 %—, però també el nivell de qualitat del programa. Durant l’exposició es va subratllar 

l’empeny del Gremi per “reinventar la formació”, un tasca que es traduirà en la proposta de 

nous cursos, la posada en pràctica de la formació a distància, el disseny de cursos pràctics i 

l’obertura del Gremi dins de l’ampli mercat formatiu. També es va informar sobre l’augment de 

la formació bonificada entre les empreses agremiades.

Any 2010

Comparativa cursos,
jornades i alumnes 2010 i 2011

1.788
alumnes

106
cursos

i jornades

Any 2011 1.967
alumnes

107
cursos

i jornades

Any 2005

Comparativa cursos,
jornades i alumnes 2005 i 2011

885
alumnes

63
cursos

i jornades

Any 2011 1.967
alumnes

107
cursos

i jornades

Total 2003-2011

13.355
alumnes

736
cursos

i jornades
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Radiografia de la formació 2011:

activitat 2011

Cursos

Jornades

Formació

bonificada

29

17

9

7

5

4

Subvencionats

Instal·lador/a

Repàs

Reciclatge

Institucionals

Oficials

Gasos fluorats

108
alumnes

6 cursos
carnet ITE o IMCL

51
alumnes

3 cursos
Experiència de 5 anys en
empreses REIF o REITE/REIMITE

7
alumnes

1 curs
Experiència de 5 anys en
reparació de tallers de vehicles

7

6

5

4

3

1

Reglaments i normatives

Paradigma

Gas Natural

Tüv Rheinland

Rehau

Programació integral

1

1

1

1

1

1

Salvador Escoda

Schlüter

Qnorm

Gewiss

Arco

Cilit

1

1

1

1

Ariston

ACV

Tamesol

Endesa

“El compromís del Gremi per aug-
mentar la tramitació de la formació 

bonificada pren forma a l’equador de 
l’any 2012, ja que durant el mes de 

maig s’ha superat el nombre de cur-
sos i empreses beneficiades el 2011”

Any 2011 24
cursos

bonificats

52
empreses

2012
gener
febrer
març
abril

maig

25 60
empresescursos

bonificats

112
empreses
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Atès que el Gremi és un centre autoritzat per impartir la formació per obtenir la 

competència professional per actuar com a instal·lador/a, destaca en aquest 

camp l’organització dels cursos següents:

• Curs de preparació per a l’obtenció de la compe-

tència professional per actuar com a instal·lador/a 

elèctric/a de baixa tensió, categoria especialista, 

efectuat del 15 de març al 17 de maig (40 hores), amb 

un total de 13 alumnes. Es preveu que el 4 de setem-

bre s’iniciï una nova edició d’aquest mateix curs.

• El curs de preparació per a l’obtenció de la 

competència professional per actuar com a 

instal·lador/a de gas (IG) categoria A (120 hores), 

que va tenir lloc del 16 d’abril al 8 de juny, i al qual es 

van acollir sis alumnes. 

Durant la formació que ja s’ha impartit, els alum-

nes han realitzat visites a diferents instal·lacions en 

funcionament: a l’estació de Gas Natural Compri-

mit de Salt; a la planta de Gas Natural Liquat i la 

Sala de Calderes de l’Hotel Melià Golf Vichy Cata-

lán (Caldes de Malavella); i al dipòsit (4.000-5.000 

litres) de l’empresa Primagas (Torroella de Fluvià), 

que ofereix subministrament a diferents habitatges. 

El Gremi vol fer públic el seu agraïment a aquestes 

empreses pel seu interès i disposició.

• El curs de preparació per a l’obtenció de la 

competència professional per actuar com a 

instal·lador/a de gas categoria B (IGB). Aquest 

curs, que es va iniciar el 25 de maig i que acabarà 

el 10 de desembre, tindrà una durada de 220 hores 

i compta amb un total de 15 alumnes. 

Competències

professionals

Total:
34 alumnes!

Per a l’acreditació de la competència
professional de l’instal·lador
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El mes de febrer arrenca el calendari de cursos ofi-

cials sobre la Prevenció de Riscos Laborals (PRL). 

Destaquen les dues edicions del curs de Prevenció 

de Riscos Laborals, 1r cicle: nivell inicial del sector 

del metall (8 hores), una formació obligatòria des 

del gener passat. El programa, dirigit als professio-

nals que presten els seus serveis en empreses que 

desenvolupin una activitat d’instal·lació, reparació o 

manteniment, es va centrar en els conceptes bàsics 

de seguretat i salut, tècniques preventives, primers 

auxilis i mesures d’emergència, així com en els drets 

i obligacions en relació amb la matèria.

Al mateix temps, s’imparteixen dues edicions del 

curs Prevenció de Riscos Laborals, segon cicle 

d’Electricitat (20 hores), segons la formació espe-

cífica de l’Acord del sector del metall, igual que el 

nivell inicial. Els alumnes, instal·ladors amb formació 

de PRL nivell inicial de 8 hores, van adquirir el co-

neixement sobre la definició dels treballs, tècniques 

preventives específiques, mitjans auxiliars, equips i 

eines, verificació, identificació i vigilància del lloc de 

treball i el seu entorn, i interferències entre activi-

tats. També van tractar els primers auxilis i mesures 

d’emergència, i un capítol de normativa.

Cursos
oficials

Total:

116 alumnes!

Segueix una edició de formació sobre Prevenció 

de Riscos Laborals, segon cicle d’Electricitat 

(6 hores), dirigida als instal·ladors que tenen la for-

mació de Prevenció de Riscos Laborals nivell bàsic 

de 60 hores, dins el sector del metall, i que realit-

zen treballs relacionats amb el muntatge i manteni-

ment. d’instal·lacions d’alta i baixa tensió.



formació

L’INSTAL·LADOR | 138

(    )
Segon trimestre 2012

22

En matèria de legionel·losi, es van dur a terme durant els mesos de març i abril:

El curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi (25 hores), 

homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya, i dirigit al personal res-

ponsable del manteniment higiènic i sanitari d’instal·lacions de 

risc per la legionel·losi.

El programa es va centrar en la prevenció de l’aparició o la 

reducció de nous casos de legionel·losi, i com aplicar en les 

instal·lacions els criteris del Reial Decret 865/2003, que es-

tableix les condicions higièniques i sanitàries per a la preven-

ció i el control de la legionel·losi, del Decret 352/2004, el RD 

1027/2007 (RITE) i altres normatives derivades. Es van realitzar 

pràctiques al Laboratori de les Aigües de Girona, Salt i Sarrià de 

Ter (Planta Potabilitzadora de Montfullà) i a les Torres de Refri-

geració de l’Escola Politècnica Superior de Girona. El Gremi ex-

pressa públicament el seu agraïment a les dues organitzacions 

que han donat suport  en la formació pràctica.

L’Actualització del curs oficial de Prevenció de la 

Legionel·losi (10 hores), que respon a l’obligatorietat que 

estableix el Real Decret 909/2001 de 27 de juliol, sobre 

l’actualització de la formació cada cinc anys dels responsa-

bles del manteniment de les instal·lacions per adequar-se 

als avenços científics i tècnics dels continguts del programa 

actual.

 

Del 13 al 22 de març, es va organitzar el curs Assessor 

Energètic Bloc I: el nou mercat elèctric. L’acció formativa 

va comprendre tres mòduls: visió general del mercat, nor-

mativa i casos pràctics, i interpretació de factures. El curs va 

estar adreçat a tots els agremiats, fossin o no accionistes de 

FENIE Energía.
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El calendari formatiu inclou també durant el mes 

de març dos cursos de reciclatge. El primer, 

amb el títol Il·luminació i luminotècnia (30 

hores), es va organitzar amb l’objectiu d’oferir 

a l’alumne els coneixements sobre els tipus de 

fonts de llum, les seves variables i el disseny i 

càlcul d’un sistema d’il·luminació; el segon, un 

curs pràctic bàsic de refrigeració (36 ho-

res), es va centrar en els principis de la refrigera-

ció pràctica aplicada i les reparacions d’avaries 

i manteniment bàsics de les instal·lacions frigo-

rífiques.

Dins del Pla de Formació de PIMEC, Petita i Mi-

tjana Empresa de Catalunya, el Gremi va impartir 

el curs PRL per a Empreses i Directius (240 

Grup 10), amb un ampli programa centrat en els 

següents capítols: la integració de la prevenció en 

la gestió de l’empresa, les obligacions i les respon-

sabilitats, l’organització i la planificació, els costos 

de l’accidentalitat i rendibilitat de la prevenció, i la 

legislació i normativa bàsica en prevenció.

La Federació d’Organitzacions Empresarials de 

Girona juntament amb el Gremi han desenvolupat 

les següents accions formatives: Automatització 

programable (38 Grup 3) i Direcció i conducció 

d’equips de treball (67 Grup 12), emmarcades en 

el Pla de Formació de Foment del Treball Nacional. 

En el primer, les sessions van capacitar els alumnes 

per configurar circuits bàsics de comandament i po-

tència controlats per autòmats programables, dis-

senyar, muntar i programar circuits d’automatismes 

per a maniobres de petits motors, i per saber loca-

litzar i reparar avaries en instal·lacions automatitza-

des controlades per autòmats. En el segon, es va 

aprofundir sobre la utilització d’eines per millorar 

l’efectivitat dels equips; organització i direcció de 

reunions, i la gestió del temps.

Cursos
reciclatge

Total:
18 alumnes!

Formació

subvencionada

Total:
38 alumnes!

En el marc dels cursos intersectorials, adreçats prioritàriament a treballadors/es, ocupats/

des, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, es van formar 38 

alumnes.



Dates Hores

 16-07-12 4
 17-07-12 4

 18-07-12 4
 05-09-12 4

 07-09-12 4
 18-09-12 10

 11-07-12 3

 18-07-12 2
 19-07-12 3

 inici setembre 230

 consulteu dates 24

 18-09-12 36

 inici setembre 21
 consulteu dates 21

 04-09-12 40

 20-09-12 60
 26-09-12 120

 consulteu dates 100

 consulteu dates 37

 inici setembre 24

 inici setembre 37
 inici setembre 37

 27-09-12 25

 consulteu dates 12

 17-09-12 16

  6

 17-09-12 60
 20-09-12 10

 consulteu dates 60

 17-10-12 20

 inici octubre 8

 inici octubre
 10-07-12

 inici octubre 6

 inici setembre 4,15

 19-07-12 2
 inici setembre 4,15

 24-10-12 4

 18-07-12 4
 16-10-12 4

PINZELLADES DIGITALS
Instal·lació de xarxes informàtiques I
Xarxes socials Facebook i Twitter
Instal·lació de xarxes informàtiques II
Android
Google Apps / treball en el núvol
Iniciació a la fotografia digital

PINZELLADES DE SOLUCIONS
Ser més eficaços i saber gestionar millor el temps
Resolució de conflictes. Mètodes per trobar sortides als problemes

PINZELLADES D'OPTIMISME
Prevenció i gestió de l'estrès

PINZELLADES - CATA DE VINS DE L'EMPORDÀ
Cata de vins de l'Empordà a l'Escala
Cata de vins de l'Empordà a Ripoll
Cata de vins de l'Empordà a Girona

PRÀCTICS
Pràctic bàsic de refrigeració
Pràctic d'automatismes industrials
Pràctic bàsic d'aire condicionat
Pràctic de mesures elèctriques

OBTENCIÓ DE CARNETS
Instal·lador/a-mantenidor/a d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE) -Semipresencial

OBTENCIÓ DE LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER ACTUAR COM A
Instal·lador/a Elèctric de Baixa Tensió categoria Especialista
Instal·lador/a d'aigua 
Instal·lador/a de gas categoria B per als poseïdors IG-C
Instal·lador/a de gas categoria C

CERTIFICAT PERSONAL PER A LA MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS
SUPERIOR a 3kg amb carnet ITE/IMCL
SUPERIOR a 3kg amb 5 anys experiència en empreses REIF/REITE/REIMITE - climatització
SUPERIOR a 3kg amb 5 anys experiència en tallers mecànics i nàutiques
INFERIOR a 3kg amb 5 anys exp. en empreses de reparació d'electrodomèstics, de maquinària d'hostaleria, etc.

OFICIALS
PRL Segon Cicle: Electricitat

Assessor energètic bloc I: el nou mercat elèctric
Agent de posada en marxa d'aparells de gas
Actualització del curs oficial de prevenció de la legionel·losi
Oficial de prevenció de la legionel·losi
Adequació aparells de gas
PRL Primer Cicle M/C: Nivell inicial 
PRL 2º Ciclo M/C: Fontanería e instalaciones de climatización
Nivell bàsic de prevenció de les activitats del metall en la construcció

RECICLATGE
Xarxes socials i presència a Internet 2.0 per empreses

JORNADES TÈCNIQUES NOMÈS PER A AGREMIATS - EMPRESES COL·LABORADORES
Paviment ceràmic climatitzat i l'estalvi energètic. L'Ideal de la calefacció
L'equilibri entre l'estalvi d'aigua i eficàcia
Solucions amb eficiència per a climatització i fontaneria

Tots els cursos i jornades es poden impartir a diferents poblacions de les comarques gironines sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes. Envieu-nos les 
vostres peticions. Els agremiats que ho desitgin poden proposar accions formatives enviant un correu electrònic o trucant al Centre de Formació.

L'import dels cursos es pot bonificar pels treballadors/res de les empreses que estiguin en nòmina (TC1) a través del crèdit formatiu que s'obté de les 
cotitzacions a la seguretat social. El Gremi us ho pot gestionar.  

Per tramitar-ho necessitem la documentació 8 dies abans de començar el curs, demaneu informació trucant al 972 41 26 15.  

Més informació: http://www.elgremi.cat/formacio

formació
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Durant els mesos de març i abril, el Gremi ha acollit cinc jornades tècniques.

Jornades

Tècniques
Total:

29 alumnes!

Sistemes solars tèrmics. Circuit
primari i secundari en un de sol

i sense anticongelant

Calderes de pèl·lets

Solucions amb eficiència per a
climatització

i fontaneria

Objectiu assolit: el coneixement sobre un nou sistema 

d’energia solar tèrmica sense anticongelant: captadors solars 

de tubs de buit CPC, rendiments dels captadors, aigua com 

a líquid calor portador, normativa, sistema Aqua, la regulació 

SystaSolar, equips i acumuladors, i instal·lacions tipus. Es van 

impartir dues edicions.

Objectiu assolit: el coneixement sobre el funcionament de les calderes de pèl·lets i els 

seus avantatges: els pèl·lets, les calderes Pelletti III i Pelletti Maxi, amortització, sistemes 

d’emmagatzematge i alimentació de pèl·lets, regulació. Es van impartir dues edicions.

Objectiu assolit: el coneixement sobre els principis de les 

solucions d’eficiència energètica per a climatització i fonta-

neria, sostres i parets radiants per a refrescament, superfí-

cies radiants, la distribució perfecta a partir de la producció 

d’energia geotèrmica, el nou sistema per a instal·lacions 

d’aigua calenta sanitària i calefacció de radiadors.

Jornada
impartida per

Jornada
impartida per

Jornada
impartida per



Dates Hores

 16-07-12 4
 17-07-12 4

 18-07-12 4
 05-09-12 4

 07-09-12 4
 18-09-12 10

 11-07-12 3

 18-07-12 2
 19-07-12 3

 inici setembre 230

 consulteu dates 24

 18-09-12 36

 inici setembre 21
 consulteu dates 21

 04-09-12 40

 20-09-12 60
 26-09-12 120

 consulteu dates 100

 consulteu dates 37

 inici setembre 24

 inici setembre 37
 inici setembre 37

 27-09-12 25

 consulteu dates 12

 17-09-12 16

  6

 17-09-12 60
 20-09-12 10

 consulteu dates 60

 17-10-12 20

 inici octubre 8

 inici octubre
 10-07-12

 inici octubre 6

 inici setembre 4,15

 19-07-12 2
 inici setembre 4,15

 24-10-12 4

 18-07-12 4
 16-10-12 4

PINZELLADES DIGITALS
Instal·lació de xarxes informàtiques I
Xarxes socials Facebook i Twitter
Instal·lació de xarxes informàtiques II
Android
Google Apps / treball en el núvol
Iniciació a la fotografia digital

PINZELLADES DE SOLUCIONS
Ser més eficaços i saber gestionar millor el temps
Resolució de conflictes. Mètodes per trobar sortides als problemes

PINZELLADES D'OPTIMISME
Prevenció i gestió de l'estrès

PINZELLADES - CATA DE VINS DE L'EMPORDÀ
Cata de vins de l'Empordà a l'Escala
Cata de vins de l'Empordà a Ripoll
Cata de vins de l'Empordà a Girona

PRÀCTICS
Pràctic bàsic de refrigeració
Pràctic d'automatismes industrials
Pràctic bàsic d'aire condicionat
Pràctic de mesures elèctriques

OBTENCIÓ DE CARNETS
Instal·lador/a-mantenidor/a d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE) -Semipresencial

OBTENCIÓ DE LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER ACTUAR COM A
Instal·lador/a Elèctric de Baixa Tensió categoria Especialista
Instal·lador/a d'aigua 
Instal·lador/a de gas categoria B per als poseïdors IG-C
Instal·lador/a de gas categoria C

CERTIFICAT PERSONAL PER A LA MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS
SUPERIOR a 3kg amb carnet ITE/IMCL
SUPERIOR a 3kg amb 5 anys experiència en empreses REIF/REITE/REIMITE - climatització
SUPERIOR a 3kg amb 5 anys experiència en tallers mecànics i nàutiques
INFERIOR a 3kg amb 5 anys exp. en empreses de reparació d'electrodomèstics, de maquinària d'hostaleria, etc.

OFICIALS
PRL Segon Cicle: Electricitat

Assessor energètic bloc I: el nou mercat elèctric
Agent de posada en marxa d'aparells de gas
Actualització del curs oficial de prevenció de la legionel·losi
Oficial de prevenció de la legionel·losi
Adequació aparells de gas
PRL Primer Cicle M/C: Nivell inicial 
PRL 2º Ciclo M/C: Fontanería e instalaciones de climatización
Nivell bàsic de prevenció de les activitats del metall en la construcció

RECICLATGE
Xarxes socials i presència a Internet 2.0 per empreses

JORNADES TÈCNIQUES NOMÈS PER A AGREMIATS - EMPRESES COL·LABORADORES
Paviment ceràmic climatitzat i l'estalvi energètic. L'Ideal de la calefacció
L'equilibri entre l'estalvi d'aigua i eficàcia
Solucions amb eficiència per a climatització i fontaneria

Tots els cursos i jornades es poden impartir a diferents poblacions de les comarques gironines sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes. Envieu-nos les 
vostres peticions. Els agremiats que ho desitgin poden proposar accions formatives enviant un correu electrònic o trucant al Centre de Formació.

L'import dels cursos es pot bonificar pels treballadors/res de les empreses que estiguin en nòmina (TC1) a través del crèdit formatiu que s'obté de les 
cotitzacions a la seguretat social. El Gremi us ho pot gestionar.  

Per tramitar-ho necessitem la documentació 8 dies abans de començar el curs, demaneu informació trucant al 972 41 26 15.  

Més informació: http://www.elgremi.cat/formacio

formació

nova programació
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Doctor Joan Torró i Cabratosa, 28
17005 GIRONA
Tel.: 972 40 07 74
Fax: 972 40 13 84

Internet: www.masia-sa.com
E-mail: mgirona@masia-sa.esSANITARI - CALEFACCIÓ - AIRE - FONTANERIA

ELECTRODOMÈSTICS - CERÀMICA - VIDRE



Nova normativa alarmes de seguretat: en 50131
L’exigència d’una millor gamma de productes
de seguretat

L’Ordre INT/316 defineix quatre graus diferents de 

seguretat per als sistemes d’alarmes. Indica que 

les instal·lacions i el material de seguretat s’han 

d’adequar a un d’aquests quatre graus, en funció 

del risc existent en l’àrea protegida. 

Instal·lacions - producte certificat de GRAU 1: 

sistemes amb senyalització acústica sense conne-

xió a Central Receptora d’Alarmes, ni possibilitat de 

connexió a posteriori.

Instal·lacions - producte certificat de GRAU 2: 

sempre que hi hagi connexió a Central Receptora 

d’Alarmes o previsió de connexió a posteriori i es 

tracti de: habitatges, petits establiments, comerços, 

indústries en general.

Instal·lacions - producte certificat GRAU 3: 

estan obligats a disposar de sistema de segure-

tat amb connexió a Central Receptora d’Alarma i 

sistema de registre d’imatges amb verificació en 

Central Receptora d’Alarmes (CRA). Es tracta de: 

entitats de crèdit, joieries, galeries d’art, botigues 

d’antiguitats, argenteries, estacions de servei, ad-

ministracions de loteries i apostes, casinos, sales 

de bingo i màquines de joc.

Instal·lacions - producte certificat de GRAU 4: 

obligats o no a connexió amb Central Receptora 

d’Alarma. Instal·lacions militars, establiments amb 

materials explosius, empreses de seguretat de di-

pòsit d’efectiu, valors, metalls preciosos, matèries 

perilloses.

Recentment s’ha produït un canvi en la normativa de seguretat. Es tracta de l’Ordre Ministerial 

INT/316/2011, que regula el funcionament dels sistemes d’alarma en l’àmbit de la seguretat pri-

vada, i que s’aplica conforme a la normativa europea EN 50131.
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publireportatge
Per tant, a la pràctica, els usuaris percebran 

canvis en el material de seguretat, així com 

l’obligació per part de l’instal·lador de docu-

mentar tots els aspectes d’un estudi abans de 

procedir a la instal·lació del sistema.

Únicament podran realitzar la instal·lació i 

manteniment dels sistemes de seguretat i 

alarma de grau 2 o superior, quan es preten-

gui connectar a una central d’alarmes, les em-

preses de seguretat autoritzades, inscrites en 

el registre corresponent. Com a mínim hi ha 

d’haver un manteniment anual presencial.

  

Les empreses instal·ladores estaran obligades, 

abans d’efectuar la connexió a Central Receptora 

d’Alarmes, a instruir l’usuari, per escrit, sobre el fun-

cionament del servei. El grau del sistema serà equi-

valent al grau més baix d’un dels seus components.

El procediment de verificació seqüencial d’àmbit es-

tatal, Ordre INT/316/2011, considera vàlidament ve-

rificada una alarma quan existeix l’activació, de ma-

nera successiva, de tres o més senyals procedents 

d’elements de detecció diferents en un període de 

30 minuts. En el cas de l’àmbit de Catalunya preval 

l’Ordre IRP/198/2010, que indica que l’activació de 

dos o més elements de zones diferents en menys 

de 30 minuts ja valida una alarma.

Es considera vàlidament verificada una alarma mi-

tjançant vídeo, i cal alertar les forces de seguretat 

quan es visualitzi una persona en la imatge de ve-

rificació, sempre que no permeti descartar un ús 

indegut de la persona usuària; també si existeix 

informació rellevant en l’escena de l’alarma. No es 

permetran obtenir imatges del lloc supervisat si prè-

viament no s’ha produït una alarma, llevat que es 

compti amb l’autorització expressa de l’usuari o la 

norma exigeixi un enregistrament permanent.

Els sistemes de seguretat instal·lats i connec-

tats a CRA abans de la data d’entrada en vigor 

d’aquestes ordres s’adequaran en el termini de deu 

anys (excepte establiments obligats a disposar de 

caixa forta, que s’han d’adequar en dos anys).

 

Els sistemes d’alarma que es connectin a una 

Central Receptora d’Alarmes a partir de l’entrada 

en vigor d’aquestes ordres han de complir els 

requisits i graus de seguretat esmentats. Les 

ordres varen entrar en vigor el 18 d’agost de 

2011. Atesa la immediatesa de l’entrada en vigor, 

PLANA FÀBREGA anuncia que ja disposa de sis-

temes de seguretat que compleixen amb la nova 

normativa, i per tant són aptes per ser incorpo-

rats en tot tipus d’instal·lació. 

De la mateixa manera, PLANA FÀBREGA realitza 

projectes de seguretat i ofereix l’assessorament 

necessari per tal que les instal·lacions encaixin 

en el nou marc legal. En el nostre cas, la Cen-

tral Receptora d’Alarmes (CRA) està ubicada a 

Catalunya i, per tant, pot donar compliment a 

l’Ordre IRP/198/2010 en tots aquells sistemes 

de seguretat instal·lats a Catalunya. És a dir, 

que amb només el senyal de dos elements de 

zones diferents en menys de 30 minuts ja es po-

den alertar les forces de seguretat (Policia de la 

Generalitat-Mossos Esquadra).

DGP 3183

publireportatge

L’INSTAL·LADOR | 137

(    )
Primer trimestre 2012

29



professió

L’INSTAL·LADOR | 138

(    )
Segon trimestre 2012

30

Canvi de calderes en un edifici d’habitatges

Nou servei de missatgeria gratuïta a domicili

Segons el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques 

dels Edificis, les calderes que alliberen els gasos a 

un xunt o xemeneia comunitària, i que per tant són 

atmosfèriques, s’han d’anar substituint des del 2009 

per calderes estanques classe 5 sota Nox o calderes 

estanques de condensació amb sortida individual de 

fums a l’exterior.

En molts casos, la instal·lació de la caldera implica 

un canvi de lloc d’aquesta, per aproximar-la a la paret 

exterior on es realitzarà la sortida individual de fums.

En cap cas no es pot posar una caldera estanca en 

un xunt comú amb calderes atmosfèriques. Aques-

ta prohibició ve determinada perquè les calderes no 

funcionarien per manca d’aire, i les atmosfèriques 

podrien tenir un retrocés dels gasos de la combus-

tió, fet que seria perillós per als usuaris de l’habitatge.

També és important consultar l’ordenança que re-

gula els conductes de fums de les construccions i 

instal·lacions ubicades en el municipi. Hi ha orde-

nances municipals que prohibeixen fer sortir fums 

directament a l’exterior, per la façana o per qualsevol 

tipus de pati.

Consulteu la nostra àrea tècnica per aclarir dubtes i 

casos especials.

El procediment de recollida a domicili cal fer-lo fent 

una petició de servei trucant a Tourline Express al 

telèfon 972 477 277 en horari de 9 a 14 hores. Cal 

indicar el domicili de recollida, l’horari d’obertura i es-

pecificar que el destinatari és el Gremi d’Instal·ladors 

de Girona a ports deguts.

Un missatger passarà pel domicili de l’empresa agre-

miada a recollir el paquet el mateix dia o el dia pos-

terior a la trucada, i ens el portarà al Gremi l’endemà. 

Aquest servei no anul·la les condicions concertades 

amb MRW, ja que es poden continuar portant do-

cuments a les oficines de MRW per als enviaments 

al Gremi.

Des del passat 15 de juny està a disposició de totes les empreses agremiades un nou servei de 

missatgeria gratuïta a domicili per a tots els enviaments de documents pels tràmits contractats al 

Gremi, i que s’ha concertat amb l’empresa Tourline Express.
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professióNou servei d’assessorament financer
i consultoria bancària del Gremi

Amb l’ànim de contribuir a minimitzar l’impacte ne-

gatiu d’aquests factors i amb la voluntat d’ajudar els 

agremiats, el Gremi us ofereix un servei de diagnosi 

financera personalitzada de l’estat de l’empresa o 

negoci, i de determinació de les necessitats de línies 

bancàries.

Aquest servei, que és totalment gratuït, es comple-

menta amb un servei de tramitació i presentació 

d’expedients de crèdit a la banca pública en condi-

cions preferencials. 

Com a exemple pràctic d’aquests serveis exposem 

tres situacions per exemplificar-ho:

- La vostra empresa no té problemes de finançament

En aquest cas parlarem de la banca com a pro-

veïdor de diners. Per tant, el que caldrà és cercar 

proveïdors alternatius per tal d’aconseguir les millors 

ofertes de línies i condicions. Com a exemple, es 

poden aconseguir subvencions de tipus d’interès 

per a operacions de compra de maquinària amb un 

tipus de l’1,5 %.

- L’empresa comença a tenir problemes de fi-

nançament 

En el supòsit que la vostra empresa estigui obligada 

a cancel·lar crèdits, us passin les pòlisses a préstec, 

no pugueu fer front a la quota resultant, us retallin 

el descompte, hàgiu de guardar els rebuts, pagarés 

o certificacions i no pugueu pagar puntualment els 

treballadors i proveïdors, des de l’assessoria finan-

cera del Gremi us podem cercar línies directament 

a la banca pública que us permetin superar aquesta 

situació.

- L’empresa té greus problemes de finançament

Si la banca no us dóna cap solució als vostres pro-

blemes de finançament, si teniu impagats o no esteu 

al dia ni amb Hisenda ni amb la Seguretat Social, 

però el soci o socis estan al corrent de pagament i 

l’empresa o negoci té viabilitat, heu de saber que hi 

ha solucions per capitalitzar-se.

La situació d’empreses i autònoms relacionada amb les entitats financeres està passant per un 

dels moments més delicats de la història. Això es tradueix en una restricció pràcticament total del 

finançament. Si tenim en compte que els instal·ladors es troben en un sector en què una part de la 

banca està vinculada al segment de la construcció, la situació encara s’agreuja més. 

Més informació:
Assessoria Financera del Gremi
Tel. 661 672 023
a.financera@elgremi.cat
(divendres de 10 a 13 hores)

També es poden demanar hores concertades.
Mòbils de contacte fora d’aquest horari (de 
dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 21 
hores):
600 446 646 (Manel Rodríguez)
629 017 341 (Josep Ferreiro)
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El sector turístic

En els darrers anys, la Costa Brava ha rebut anual-

ment uns sis milions i mig de visitants, que arriben 

pràcticament a nou milions si es tenen en compte 

les estades en les segones residències. Aquest vo-

lum té un gran impacte en l’economia local, ja que 

dóna negoci directe a les més de 2.000 empreses 

dedicades a l’allotjament turístic, entre hotels, es-

tabliments de turisme rural, càmpings i empreses 

d’apartaments turístics. La despesa turística global 

a la demarcació va ser de 2.500 milions d’euros l’any 

2009, i sosté un sector que ocupa unes 39.000 per-

sones de manera directa. 

Aquest impacte es multiplica si es tenen en compte 

els altres sectors que també se’n beneficien direc-

tament o indirectament, com el sector de la restau-

ració, l’oci, la cultura, el comerç i el transport.

El sector de la restauració és un dels principals 

beneficiats per l’arribada dels turistes. Els més de 

3.000 establiments existents doten les comarques 

gironines d’una oferta de restauració de gran reco-

neixement que abraça des de la cuina tradicional 

fins a la més avantguardista, amb una de les majors 

concentracions d’Europa pel que fa a nombre de 

restaurants guardonats amb estrelles Michelin (20 

estrelles en 14 restaurants). 

Ara fa un any, el Patronat de Turisme de la Costa 

Brava va presentar el Pla Estratègic de la Costa Bra-

va, que és un document que analitza la situació ac-

tual i marca les línies en què el sector ha d’apostar 

els propers anys. 

El Pla constata que les principals motivacions de 

viatge dels turistes que visiten les comarques de 

Girona són les platges (14,5 %), els espais naturals 

(10,7 %) i el clima (9 %), seguides d’altres com ara 

El sector turístic representa per a les comarques gironines el primer motor de creixement econòmic. 

Amb la caiguda del sector immobiliari, la industria turística i l’agroalimentària han quedat com els 

sectors més rellevants a l’hora de generar dinamisme al territori. El sector turístic representa per a 

les comarques gironines el 20 % del seu PIB.

David Domingo a Flickr



d’interès

L’INSTAL·LADOR | 138

(    )
Segon trimestre 2012

33

d’interès
fer una excursió per passar el dia (5,4 %), els equi-

paments culturals (5,3 %) o bé descansar uns dies 

(5,2%). Pel que fa a la distribució de la demanda 

comarcal que s’allotja en establiments hotelers o de 

turisme rural i en càmpings, mostra que la comar-

ca de la Selva (amb Lloret de Mar al capdavant) és 

la que concentra la major part de la demanda a la 

demarcació de Girona, concretament el 42 % dels 

turistes i el 37 % de les pernoctacions, seguida del 

Baix Empordà i l’Alt Empordà. 

El Pla Estratègic aposta perquè el turisme a les co-

marques gironines es consolidi, a través del treball 

conjunt de les empreses i les institucions públiques, 

com un dels principals sectors d’activitat econòmi-

ca a tota la demarcació i, alhora, es converteixi en 

exemple de recerca de l’excel·lència i prestigi per al 

conjunt del territori. L’objectiu és que en els propers 

anys el territori gironí sigui reconegut com una de 

les destinacions líders del Mediterrani.

El sector turístic, malgrat estar consolidat com a 

motor econòmic, té al davant alguns reptes que 

haurà d’afrontar en els propers anys. La sostenibili-

tat, la diversificació, la desestacionalització i la millo-

ra de la qualitat en són alguns exemples.

El turisme és, sens dubte, una activitat econòmica 

de gran importància que té un impacte molt positiu 

en el creixement econòmic i en la generació de llocs 

de treball en el territori gironí. Però el turisme com 

a activitat té un impacte en l’entorn natural, ja sigui 

per la urbanització del litoral, pel consum d’aigua, 

la generació de residus o la pressió sobre els eco-

sistemes, entre altres. Això obliga a conciliar el seu 

creixement econòmic amb un desenvolupament or-

denat, responsable i, per tant, sostenible. El foment 

de la sostenibilitat en el turisme, per tant, exigeix 

definir indicadors per a la seva gestió (residus, ai-

gua, etc.) i promoure bones pràctiques tant en les 

empreses com en les destinacions, així com certifi-

cacions i etiquetes de sostenibilitat. 

Un dels altres reptes que té al davant el sector és 

la diversificació i la desestacionalització. La diver-

sificació tant afecta l’oferta com al territori, ja que 

actualment uns pocs municipis concentren bona 

part de l’oferta de sol i platja, que segueix essent 

la majoritària. En aquest sentit, cal diversificar la 

cartera de productes aprofitant l’oferta variada i de 

qualitat existent per configurar productes específics 

i innovadors. Pel que fa a la desestacionalització, 

exemples com les ciutats de Girona o Figueres, re-

centment reconeguda com a municipi turístic, de-

mostren que una bona oferta de patrimoni, cultura, 

gastronomia i negocis fan possible aconseguir un 

flux permanent de visitants durant tot l’any.

La qualitat del servei turístic i l’actualització de les 

instal·lacions és un repte que també afecta la posada 

al dia i la renovació de l’oferta. Durant uns anys el go-

vern va posar a disposició dels empresaris del sector 

un pla anomenat Renove Turisme, que volia moder-

nitzar l’oferta turística per augmentar la competitivi-

tat. Malauradament, les restriccions pressupostàries 

imposades per la crisi econòmica van provocar la 

finalització d’aquest pla ja fa tres anys. Malgrat això, 

la necessitat encara és vigent, i, atès que moltes em-

preses s’hi van acollir, cal seguir treballant per mo-

dernitzar i dotar de major qualitat l’oferta actual, ja 

que aquesta aposta s’entreveu decisiva per afrontar 

la competència davant dels nous mercats turístics.
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Per això, des dels òrgans de govern es posarà en 

marxa a partir del gener de 2013 un nou Reial De-

cret de Certificació d’Eficiència Energètica que se 

suma al ja aplicat en data de 2007, en què es de-

termina que tots els habitatges de nova construc-

ció queden subjectes a una qualificació energètica, 

que contempla des de la màxima nota possible 

(“A”) a la mínima (“G”). Segons la nova normativa, 

que entrarà en vigor al començament del pròxim 

any, les edificacions existents també passaran a 

sotmetre’s a aquesta regulació. 

L’objectiu és clar i rotund: millorar en eficiència 

energètica, fet que permetria un estalvi de més 

de 200 milions d’euros en l’àmbit nacional, en re-

duir les emissions de gasos d’efecte hivernacle a 

l’atmosfera. Amb això, les famílies també es veurien 

beneficiades amb estalvis importants en les seves 

factures energètiques. Per assolir-ho i aconseguir 

que els habitatges certifiquin una bona qualificació 

energètica, la qual cosa constituirà un argument 

més en la venda o lloguer de la propietat, una de 

les claus és la instal·lació.

De fet, actualment, el major nivell de consum a la 

llar, amb un percentatge superior al 60 % del to-

tal, correspon al consum energètic en producció 

d’aigua calenta i calefacció. Per això, les marques 

estan decidint apostar cada vegada més fort per 

les bombes de calor aire-aigua (ja sigui per a ca-

lefacció, ACS o refrigeració). Gràcies a aquests 

equips és possible oferir una solució al nou marc 

legislatiu energètic i, alhora, estalviar, ja que els 

consums energètics en aquests capítols es poden 

reduir fins a un 80 %. Aquests equips utilitzen ener-

gies sostenibles disponibles de manera il·limitada i 

gratuïta en la naturalesa, com és el cas de l’energia 

geotèrmica o l’aerotèrmica, permetent d’aquesta 

manera obtenir energia neta i sostenible, contin-

guda en l’aire que ens envolta, per la qual cosa el 

procés no suposa cap cost afegit. Es tracta d’una 

energia gratuïta i renovable, i es millora fins a un 80 

% el rendiment de les instal·lacions tèrmiques de 

l’habitatge, la qual cosa es tradueix directament en 

una millor qualificació energètica.

El funcionament d’aquest tipus d’equips és molt 

senzill i de fàcil instal·lació. Aquest tipus de bombes 

de calor es pot instal·lar en noves construccions 

o en edificacions existents, ja sigui a manera de 

substitució o com a suport a la caldera, per millorar 

el rendiment energètic de l’habitatge. Això suposa 

un estalvi tant per a l’usuari final com per al país, 

cosa que evitaria haver de fer front a les sancions 

econòmiques imposades per la directiva europea.

Jaume Llagostera

Product manager de Thermor España

L’eficiència energètica continua sent una tasca pendent. El nostre país no acaba d’aprovar 

l’examen que s’ha autoimposat l’administració europea, i el temps se’ns tira a sobre, ja que el 

denominat “Objectiu 2020” cada vegada està més a prop.
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professióEliminada l’expedició de la majoria dels
carnets professionals d’instal·lador/a

Dels criteris interpretatius es deriva l’eliminació de 

l’expedició de bona part dels carnets d’instal·lador. No 

obstant això, se segueix regulant que la instal·lació, el 

manteniment, la reparació i l’operació d’instal·lacions 

i productes industrials continuïn essent efectuats per 

professionals competents.

Les empreses hauran de disposar, per poder desenvo-

lupar les seves activitats, del corresponent instal·lador/

professional contractat en plantilla, a temps complet o 

a temps parcial. 

Des del 26 de març d’aquest any, data de la publica-

ció de la circular interpretativa sobre l’expedició dels 

carnets següents s’han eliminat els següents carnets:

− Instal·lador/a elèctric, en les cat. de bàsica i especialista.

− Instal·lador/a de gas en les seves categories A, B i C. 

− Instal·lador/a d’aigua. 

− Instal·lador/a conservador/a i reparador/a frigorista. 

− Instal·lador/a d’instal·lacions petrolíferes (IP-1). 

− Instal·lador/a d’instal·lacions petrolíferes (IP-2). 

− Reparador/a d’instal·lacions petrolíferes (RP). 

− Operador industrial de calderes (OIC). 

D’altra banda, es mantenen els següents carnets: 

− Instal·lador/mantenidor d’instal·ladors tèrmiques en 

els edificis.

− Instal·lador/mantenidor d’instal·ladors de climatització. 

− Instal·lador/mantenidor d’instal·ladors de calefacció i 

aigua calenta sanitària. 

Nous certificats de competència professional

Les persones que vulguin treballar com a instal·lador/a 

dins el territori de Catalunya hauran de disposar de 

l’acreditació de competència professional o del carnet 

corresponent, segons els casos. 

La competència professional dels instal·ladors es pot 

acreditar mitjançant una determinada titulació que re-

coneix, de forma directa, la capacitat per poder actuar 

com a instal·lador (titulació universitària, titulació de 

formació professional...) o bé després d’haver cursat la 

formació obligatòria i superat un examen a la Genera-

litat (es mantindrà la formació i proves que hi havia fins 

ara). Un cop l’interessat hagi superat la prova obtindrà 

el certificat de competència professional. 

No és necessari el canvi de l’anterior carnet a la 

nova certificació de competència professional com a 

instal·lador, ja que amb el carnet ja s’acredita la pos-

sibilitat de legalitzar instal·lacions i es poden signar els 

corresponents certificats. 

Aquells que disposin de carnet d’instal·lador o que 

en el seu dia van aprovar un examen però que no van 

sol·licitar mai el carnet, i que vulguin un document 

actualitzat que els acrediti la competència, poden 

sol·licitar el certificat per a l’acreditació de la compe-

tència professional. És un tràmit voluntari, ja que els 

carnets existents mantenen la seva validesa i efectes 

i, per tant, són suficients per acreditar-la. Als interes-

sats que tinguin la competència professional perquè 

disposen d’una titulació que així ho acredita i no hagin 

disposat mai del carnet d’instal·lador no se’ls emetrà 

aquest certificat, sinó que se’ls informarà que aquesta 

titulació és suficient.

En el cas dels instal·ladors als quals en els últims anys 

els va caducar el carnet i que per qualsevol motiu no 

el van renovar, és possible que amb la nova normativa 

puguin demanar el certificat de competència professio-

nal. Des del Gremi podem fer la gestió de la consulta 

de cada cas en particular.

La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial ha comunicat els criteris interpretatius del 

Reial Decret 560/2010. Aquest Reial Decret elimina en alguns casos l’obligatorietat d’estar en posses-

sió d’un carnet professional per poder exercir l’activitat d’instal·lador, de manteniment o d’operador.
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professióLa Comissió Nacional de la Competència
torna a sancionar les companyies elèctriques

En poc més de mig any, la Comissió Nacional de la 

Competència ha sancionat reiteradament totes les 

companyies elèctriques majoritàries que operen en el 

mercat nacional. Les més recents són dues multes de 

14,9 i 8,1 milions d’euros que ha imposat a Endesa Dis-

tribución Eléctrica per abusar de la seva posició de do-

mini com a distribuïdora d’energia elèctrica, i també la 

que ha imposat a Iberdrola per cometre infraccions re-

lacionades amb el procés de traspàs de clients des de 

la comercialitzadora d’últim recurs fins a la del mercat 

lliure. Pel que fa a l’expedient contra Endesa, té l’origen 

en la denúncia presentada per FENIE.

En relació amb aquesta última infracció, la CNC asse-

gura que Endesa «hauria aprofitat la seva posició en el 

mercat de la distribució per distorsionar la competència 

en el mercat connex de les instal·lacions no reserva-

des, en què també opera». A més, «Endesa ha utilitzat 

la informació sobre les sol·licituds de subministrament a 

què tenia accés privilegiat per la seva condició de distri-

buïdor per oferir l’execució dels treballs d’instal·lacions 

elèctriques als clients més grans del mercat». Per 

aquesta infracció s’ha imposat a Endesa una multa 

de 14.967.960 euros. Respecte a la segona conducta, 

l’organisme sancionador subratlla que Endesa ha abu-

sat de la seva posició de domini per cobrar als clients 

per l’execució dels treballs d’entroncament i connexió 

de la instal·lació. Per aquesta altra infracció s’ha impo-

sat a Endesa una multa de 8.158.000 euros.

Nul·la voluntat de rectificació

La mateixa Comissió Nacional de la Competència ha 

recordat en el seu expedient sancionador que no és la 

primera vegada que imposa multes per conductes com 

aquesta. Ja l’any passat, les distribuïdores dels grups 

empresarials E.On, Gas Natural Fenosa i Hidrocantá-

brico van ser multades per un comportament similar, 

com també ho va ser la mateixa Endesa el 2006 per ha-

ver efectuat unes pràctiques semblants a Mallorca. En 

l’últim mig any, la CNC ha reiterat les seves denúncies 

sobre les males pràctiques de les companyies elèctri-

ques, però aquestes no ha adoptat mesures per posar-

hi fre. Més aviat al contrari, la repetició d’actuacions 

com aquestes no reflecteix cap voluntat rectificadora i 

sí, en canvi, l’afany de persistir-hi.

Últimes sancions de la Comissió Nacional de 

la Competència a les companyies elèctriques

«La CNC multa les cinc principals companyies elèctri-

ques del país» (26.615.000 euros a Endesa; 1.426.000 

euros a E.On Espanya; 8.811.000 euros a Gas Natural 

Fenosa; 1.847.000 euros a Hidrocantábrico i 900.000 

euros a Unesa). 13/05/2011

«La CNC imposa una multa a Gas Natural per obsta-

culitzar la competència» (3.270.000 euros). 04/08/2011

«La CNC imposa multes a Hidrocantábrico Distribu-

ción (365.000 euros) i a Unión Fenosa Distribución 

(1.938.000 euros)». 23/09/2011

«Incoat expedient sancionador a Endesa Distribución 

Eléctrica». 10/11/2011

«La CNC imposa una multa a E.On Distribución» 

(607.728 euros). 14/11/2011

«La CNC imposa multes a Endesa Distribución Eléctrica 

per abús de posició de domini» (14.967.960 i 8.158.000 

euros, cadascuna). 22/02/2012

«La CNC imposa a Iberdrola una multa de 10.685.000 

euros». 28/02/2012

* Extret de FENIE Informa 33, edició de març de 2012.

La CNC multa Endesa Distribución amb 23 milions d’euros per abús de posició de domini, i Iber-

drola amb 10,6 milions més per infraccions relacionades amb el traspàs de clients. 

Aquestes multes se sumen a les sancions de l’any passat a E.On, Gas Natural Fenosa i Hidrocantábrico.

Des de mitjan any passat, la CNC insisteix en les males pràctiques d’aquestes companyies, que 

per la seva banda no manifesten cap voluntat de rectificació.
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professióEs posa en marxa un cercador d’empreses 
del sector de la biomassa per potenciar
l’ús d’aquesta energia

En el cercador, s’hi pot trobar informació dels pro-

ductes i serveis de les diferents empreses que 

treballen en el sector de la biomassa, ja siguin em-

preses instal·ladores, enginyeries, consultories o 

subministradores de biomassa. El cercador permet 

filtrar els resultats pels diferents tipus d’empresa o 

bé per comarques. 

El cercador està obert a altres empreses que no hi 

apareixen o que es constitueixin en el futur. Si algu-

na vol aparèixer-hi o disposar de més informació so-

bre el cercador, cal que enviï un correu electrònic a 

l’adreça icaen@icaen.gencat.cat. En el títol del co-

rreu ha d’especificar “directori d’empreses del sec-

tor de la biomassa per a usos tèrmics”, i aportar les 

dades de contacte de la firma (nom de l’empresa, de 

la persona de contacte, correu electrònic i telèfon). 

Posteriorment, l’ICAEN s’hi posarà en comunicació 

per sol·licitar la informació necessària. 

El cercador d’empreses del sector de la biomassa 

està disponible al web de l’Institut Català d’Energia 

http://aplicacions.icaen.cat/biomassa/

La posada en funcionament d’aquest cercador 

coincideix amb un augment de l’interès per les 

instal·lacions basades en aquesta energia. N’és una 

prova la I Fira de Biomassa de Catalunya, que va 

tenir lloc el febrer passat a Vic (http://www.firabio-

massa.cat/).

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha creat un cercador que pretén servir d’ajut a empreses, 

organismes i persones interessades a cercar informació del sector de la biomassa per a usos 

tèrmics. 
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ASSESSORIES JUNTA DIRECTIVA DEL GREMI

President · Ernest Roglans

Vicepresident · Joan Pujolràs

Vicepresident · Jordi Serra

Tresorer · Octavi Gratacós

Secretari · Jordi Vila 

VOCALS DE COMARQUES

Gironès · Narcís Mundet

Pla de l’Estany · Antoni Estañol

La Selva · Joan Casalprim

Garrotxa · Candi Viñeta

Ripollès · Joan Sánchez

Cerdanya · Victor Moure

Alt Empordà · Xavier Ballesta

Baix Empordà · Joan López Loubat

VOCALS

Joan Marmolejo (Girona)

Lluís Teixidor (Sant Feliu de Guíxols)

Joan Estela (Girona)

Albert Serrano (Begur)

Santi Crous (Cornellà de Terri)

Enric Bigas (Girona)

Narcis Cat (Hostalric)

Joaquim Triola (Girona)

Jaume Vila (Girona)

Josep Ribot (Begur)

Àlex Roglans (Palafrugell)

Joan Serrano (Begur)

Robert Soro (Girona)

EL GREMI ESTÀ ADHERIT A

ASSESSORIA | FISCAL

dilluns de les 9 a les 14h | 661 672 293

ASSESSORIA | LABORAL

dimecres de les 9 a les 14h  | 661 672 023

ASSESSORIA | RECURSOS HUMANS

dilluns de les 10 a les 14h | 661 672 023

ASSESSORIA | ASSEGURANCES

dilluns a dijous de les 9 a les 14h | 661 672 050

ASSESSORIA | JURÍDICA

hores concertades | 661 671 010

ASSESSORIA | TÈCNICA

dilluns de les 16 a les 18h | 661 672 023

ASSESSORIA | ISO

hores concertades | 661 671 010

ASSESSORIES | OC [ ORGANISME DE CONTROL]

Servei ofert per TÜV

dimarts de les 10 a les 13h | 661 672 023

Servei ofert per ECA

dijous de les 11 a les 13h | 661 672 023

ASSESSORIA | PREVENCIÓ LABORAL

divendres de les 11 a les 14h | 661 672 050

ASSESSORIA | FINANCERA

divendres de les 10 a les 13h | 661 672 293

ASSESSORIA | PROTECCIÓ DE DADES

hores concertades | 661 671 010
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