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Mafonsa     @Mafonsasl 16 sept.
Ja sabeu que tenim seu a #Girona des de fa més d’un any? #Mafonsa on 
fire al centre de la ciutat. @girona_cat 

Jung Ibérica     @Jung_Iberica   16 sept.
A Girona! Curs #KNX gratuït per a instal·ladors agremiats. ¡Us esperem! 

Jordi Boada Palomer      @Boadacyc   14 sept.
La producció industrial creix un 3% fins el juliol http://www.creditoycau-
cion.es/

Domoticus     @domoticusknx 14 sept. 
La domòtica en edificació creixerà un 11% anual fins el 2020 

Jacob Delafon España     @JacobDelafon_es   7 sept. 
Coneix les nostres noves mampares dissenyades al centímetre per adap-
tar-se perfectament a cada espai de la dutxa http://bit.ly/1GlVH3z 

Junkers España     @junkers_es   27 ago.
Nou blog de Junkers per a instal·ladores! Novetats d’equips, promocions i 
formació http://blog.junkers.es/

ARCO      @ValvulasARCO  25 ago.
Asefosam posa en marxa una aplicació gratuïta per trobar instal·ladors de 
confiança http://www.necesitounfontanero.es/

RES Catalunya     @RESCatalunya   11 ago.
Convida a un amic i quan hagi fet la seva primera càrrega de mínim 50€ et 
donarem 25 RES!

Jovi Grup     @JoviGrup    15 jul.
La il·luminació un aspecte fonamental del dia a dia. @ledsc4 representa la 
il·luminació a tots els nivells.

Bureau Veritas España     @BureauVeritasEs   7 jul.
Avança amb nosaltres en #seguretat, eficiència i #sostenibilitat 
http://tgbe.ws/jgqnau  #ISO50001 

Primagas Energía      @PrimagasE   26 jun.
Subministrem energia sostenible a empreses i particulars des de 1996, 
formant part del grupo SHV Energy.

TÜV Rheinland España     @tuv_es  29 jun.
Mitjançant TÜV Rheinland Inspection Portal, podreu revisar els venciments 
legals associats a les instal·lacions de calefacció
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EDITORIAL

És una tradició molt antiga –sobretot a Catalunya– el fet que els diferents oficis es reunissin en 
gremis, per tots els avantatges que això comporta, i fins i tot s’ajuntaven per carrers. Encara 
ara, molts carrers i places porten un nom que indica l’ofici dels que hi treballaven. Hi havia el 
carrer dels ferrers, el carrer dels joiers, el carrer dels banquers... i així tots, repartits i agrupats.

I per fer-ho més formal i seguint les creences de l’època, tots tenien el seu patró espiritual 
o sant patró particular, que els protegia, sense cap pla de prevencions laborals, i pel dia de 
l’onomàstica ho celebraven amb una gran festa.

En aquella època no existien ni lampistes ni calefaccionistes ni electricistes, i molt menys 
frigoristes i climatitzadors. Per tant, els que ara fem aquesta feina estem orfes de patró o 
patrona.

Com que sempre ens ha agradat fer celebracions, hem anat arrossegant sants patronals per 
les diferents derivacions que ha fet el nostre ofici.

Els lampistes venim dels llauners, i aquests dels ferrers i dels forjadors. I tots els relacionats 
amb l’ofici d’orfebre i amb el metall en general tenien per patró sant Eloi, que fou un bisbe 
francès de Llemotges, nascut el 588, i orfebre honrat de la cort reial.

Els electricistes, més relacionats amb la llum, tenen la verge de la Candela o Candelera com 
a patrona.

No sé quin patró tenen els calefaccionistes ni els frigoristes, però en el cas nostre, de Girona, 
ho celebrem tots junts per sant Eloi.

Els treballadors de cada empresa, o gairebé de cada empresa, ho celebren d’una manera o 
altra. Tot sovint s’hi afegeix el patró terrenal, és a dir, l’empresari o propietari o, com dèiem 
abans, l’amo.

El Gremi no és aliè a aquestes sensibilitats, i des de fa molt de temps ho celebrem tots plegats 
en una festa de companyonia i tradició. També han anat canviant els formats i ens hem anat 
adaptant a les èpoques i a les exigències dels diferents moments.

Actualment és una festa molt senzilla, molt lluny d’aquelles en què hi havia regals per a tothom, 
orquestra per al ball i animació durant el sopar, amb convidats d’alt estànding per tots costats 
i col·laboradors i patrocinadors a grapats.

Ara, som els que hem de ser, els instal·ladors. I ho celebrem com ens agrada a tots: amb 
qualitat i senzillesa, amb amabilitat i xerinola, i sempre amb bon humor.

Això sí, un variat i abundant aperitiu, un bon sopar, un espectacular ball, descans al mateix lloc 
i l’endemà, després d’esmorzar, cap a casa amb un bon record a la butxaca.

Últimament som pocs perquè els temps demanen això, però ja vindran temps millors i serem 
més, però ho farem igual. A la nostra manera.

Ernest Roglans
President

Sant Eloi
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GREMI

Periodicitat de les inspeccions de les 
instal·lacions tèrmiques en edificis

Servei d’assessorament  
OC del Gremi

TÜV Rheinland Ibérica Inspection, 
Certification & Testing, SA Gremi 
d’Instal·ladors de Girona

Tel. 872 590 193

La Generalitat de Catalunya ha pu-
blicat la Instrucció 2/2015, amb què 
es regula la modificació del regla-
ment d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis (Reial Decret 238/2013). 

“El titular de la 
instal·lació o el seu 

representant legal és 
qui ha de sol·licitar la 

inspecció IPE  
a un OC.”

La necessitat de transposar la Di-
rectiva 2010/31/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 19 de maig 
de 2010, relativa a l’eficiència ener-
gètica dels edificis, a l’ordenament 
jurídic espanyol, i l’exigència que 
estableix la disposició final segona 
del Reial decret 1027/2007, de 20 
de juliol, de procedir a una revisió 
periòdica a intervals no superiors a 
cinc anys de l’exigència d’eficiència 
energètica, van comportar la neces-
sitat de fer una sèrie de modifica-
cions a l’esmentat Reglament d’ins-
tal·lacions tèrmiques en els edificis 
(RITE).

La instrucció que es va aprovar el 4 
de juny estableix els criteris d’apli-
cació a Catalunya del RITE, inspi-
rant-se en els principis de racionalit-
zació i eficàcia administrativa.

La instrucció aclareix que els titulars 
d’instal·lacions de calefacció, aigua 

calenta sanitària i aire condicionat 
que tinguin equips amb una poten-
cia superior a 20 kW en calor i 12 kW 
en fred i que no siguin domèstiques 
han de passar la inspecció periòdica 
d’eficiència energètica (IPE) de les 
seves instal·lacions. Els agents qua-
lificats per fer les inspeccions d’efi-
ciència energètica en instal·lacions 
tèrmiques en els edificis són els Or-
ganismes de Control (OC). El titular 
de la instal·lació o el seu represen-
tant legal és qui ha de sol·licitar la 
inspecció IPE a un OC.

Els criteris tècnics per a realitzar les 
inspeccions periòdiques d’eficiència 
energètica, exceptuant les corres-
ponents a habitatges que tenen ins-
tal·lació de calefacció i aigua calenta 
sanitària de potència útil nominal su-
perior o igual a 20 kW i menor o igual 
a 70 kW, regulada pel Reial decret 
919/2006, de 28 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament tècnic de dis-
tribució i utilització de combustibles 
gasosos, són els procediments de 
l’organisme de control acreditats per 
ENAC en l’àmbit reglamentari del 
RITE i de les seves modificacions 
posteriors.
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Les empreses instal·ladores podran 
realitzar les inspeccions de gas

Renovació de la Targeta Professional 
de la Construcció en el sector del metall

GREMI

El 22 de maig de 2015 es va publi-

car al BOE la Llei 8/2015, en la qual 

es modifica la legislació que regula el 

sector dels hidrocarburs.

La publicació d’aquesta llei permet 

que qualsevol empresa instal·ladora 

de gas habilitada pugui realitzar les 

inspeccions de les instal·lacions re-

ceptores de gas natural, una activitat 

que fins ara només podien realitzar les 

companyies distribuïdores.

Les empreses instal·ladores, però, no 

podran fer les inspeccions de les ins-

tal·lacions alimentades des de xarxa 

amb Gasos Liquats del Petroli (GLP).

Les seguiran realitzant, com fins ara, 

les companyies distribuïdores.

La reforma de la Llei d’hidrocarburs 

està aprovada, però resta pendent la 

modificació del reglament de gas i el 

procediment específic que reguli les 

La Targeta Professional de la Cons-
trucció acredita la formació específi-
ca rebuda pel treballador en matèria 
de prevenció de riscos laborals per 
a aquelles activitats i subsectors 
del metall que treballen en obres de 
construcció.

Actualment han començat a caducar 
les primeres targetes emeses el 2010, 
ja que tenen una vigència de cinc 
anys. Per a la seva renovació, és re-
quisit indispensable que el titular es-
tigui donat d’alta o en situació d’inca-
pacitat temporal en una empresa del 
sector del metall que presti serveis 

inspeccions per part de l’empresa 
instal·ladora. Per tant, fins a nou avís 
no serà aplicable aquesta possibilitat.

en obres de construcció (fontaneria, 
instal·lacions de calefacció i aire con-
dicionat, instal·lacions elèctriques, 
etc.). El Gremi pot encarregar-se de 
la sol·licitud de les Targetes Profes-
sionals.

El Tribunal Suprem va dictar una sen-
tència que anul·la l’obligatorietat de la 
(TPC). Per tant, la TPC ja no és obliga-
tòria legalment, però sí que la poden 
exigir voluntàriament les empreses 
constructores.
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Entrevista a Jordi Andolz, cap de Secció de Seguretat Industrial, Automòbils  
i Metrologia dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona

El sistema actual de tramitació 
d’instal·lacions ha influït en la segu-
retat d’aquestes?

La Directiva europea 2006/123/CE, 
del 12 de desembre –Directiva de 
Serveis– ha implicat l’eliminació de 
determinades restriccions a l’activitat 
dels agents de la seguretat industrial, 
restriccions que constituïen un obsta-
cle per a la lliure prestació de serveis. 
Per aquest motiu, amb la Llei 9/2014, 
de 31 de juliol, de seguretat indus-
trial dels establiments, les instal·la-
cions i els productes, l’Administració 
ha portat a terme la simplificació de 
tràmits administratius i l’eliminació 
de les càrregues burocràtiques inne-
cessàries per a l’exercici de les acti-
vitats econòmiques empresarials. El 
règim jurídic d’autorització dels orga-
nismes de control i la presentació de 
documentació per part dels titulars de 
les instal·lacions han quedat substi-
tuïts per una declaració responsable.

Això vol dir que la seguretat de les 
instal·lacions es garanteix totalment 
i alhora es millora el procediment, 
que esdevé més àgil. En cap cas s’ha 
produït una modificació en els regla-
ments tècnics de seguretat industrial; 
és a dir, qualsevol instal·lació ha de 
complir els requisits propis de disseny 
i seguretat de cada reglament espe-
cífic, i les prescripcions tècniques 
de seguretat no han estat objecte de 
canvi a causa de la nova llei.

Quina tasca fa el Departament en 
l’àmbit de la seguretat industrial en 
el sector de la instal·lació?

En l’àmbit de la seguretat industrial és 
funció del Departament d’Empresa i 

Ocupació, com a administració com-
petent en aquesta matèria, establir 
especificacions tècniques obligatòries 
per als establiments, les instal·lacions 
i els productes mitjançant disposi-
cions (reglaments tècnics de segure-
tat industrial, instruccions i circulars). 
També és funció de l’administració la 
regulació del sistema de gestió de la 
seguretat industrial en què intervenen 
agents privats de l’activitat, els quals 
estan sotmesos a determinades pres-
cripcions, condicions i limitacions. La 
finalitat és garantir que en la prestació 
del servei d’inspecció es funcioni amb 
independència, objectivitat, imparcia-
litat i integritat.

La tasca principal que té encomanada 
el Departament d’Empresa i Ocupació 
és la del control en matèria de segu-
retat industrial. Aquest control s’exer-
ceix mitjançant la potestat inspectora 
i la potestat sancionadora.

Amb la Llei 9/2014 s’han establert dos 
registres: el Registre d’Instal·lacions 
Tècniques de Seguretat Industrial 
de Catalunya (RITSIC) i el Registre 
d’Agents de la Seguretat Industrial 
de Catalunya (RASIC). La finalitat és 
disposar de la informació relativa a les 
instal·lacions i els agents que interve-
nen en la seguretat industrial per efec-
tuar l’exercici de les seves tasques de 
control i promoció.

Com a control dels dos registres, i en 
base a les Declaracions Responsables 
presentades a través del web Canal 
Empresa, el Departament d’Empresa 
i Ocupació pot verificar instal·lacions 
que no requereixen una inspecció 
prèvia a la posada en funcionament 

i els requisits al·legats pels agents. 
Aquestes tasques es poden efectuar 
per mitjans propis o ser adjudicades a 
organismes de control. 

En les visites d’inspecció, el Depar-
tament –o qui el representi– pot re-
querir l’acompanyament del personal 
que consideri necessari per exercir 
adequadament la funció inspectora; 
és a dir, la presència de les empre-
ses instal·ladores, els tècnics autors 
dels projectes i/o dels directors de les 
obres. Cal, evidentment, verificar els 
documents, els expedients i els regis-
tres que hi tinguin relació directa i que 
es consideri adients.

El Departament ja ha començat a fer 
els controls dels dos registres esmen-
tats. El control d’instal·lacions s’ha 
adjudicat a organismes de control que 
han iniciat les comprovacions oportu-
nes. El control dels agents començarà 
imminentment requerint per escrit a 
les empreses instal·ladores i tallers de 
reparació de vehicles la documenta-
ció que els acrediti per actuar dins del 
seu àmbit reglamentari.

Quin paper juguen les entitats 
d’inspecció i control a l’hora de ga-
rantir la seguretat industrial?

El control del Departament es pot rea-
litzar mitjançant adjudicacions a orga-
nismes de control. 

La Seguretat Industrial, una de les tasques més 
importants que té encomanades el Departament

(Per llegir l’entrevista sencera accediu al QR  
o a la URL: http://goo.gl/weRpEs)
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Fòrum professional
Aquesta secció és un recull de respostes que l’Assessoria Tècnica del Gremi ha donat 
a algunes de les qüestions plantejades al fòrum professional a la web del Gremi.

Quin és termini de garantia de les reparacions?

El termini general de garantia de les reparacions dels pro-
ductes és de sis mesos des que hagi finalitzat el darrer acte 
o activitat en què hagi consistit la prestació.

A la factura, tiquet o justificant de pagament dels empresa-
ris o empresàries que ofereixen o presten qualsevol tipus 
de servei a les persones consumidores, s’hi ha d’incloure 
la indicació del temps de garantia del servei i, per tant, cal 
incloure-hi el termini abans esmentat.

Què es valora en una inspecció periòdica de gas 
natural?

• L’absència de fugues de gas natural a la instal·lació

• La comprovació de les canonades del gas natural (zo-
nes visibles i accessibles)

• Condicions de ventilació i la ubicació dels comptadors

• La ventilació dels locals que contenen aparells de gas 
natural

• La connexió dels aparells a la instal·lació de gas natural

• Els conductes d’evacuació d’escalfadors i calderes

• Comprovació de la combustió en escalfadors, calderes 
i vitroceràmiques de gas natural

• Les condicions de funcionament dels aparells que fun-
cionen amb gas natural

Haig de fer certificat ITE per modificar una instal·lació 
de calefacció?

En el cas de modificacions de potència útil nominal superior 
al 25 % d’instal·lacions existents, cal inscriure la instal·lació 
en el registre RITSIC branca RITE.

És obligat col·locar una etiqueta en el quadre elèctric?

Per tal de donar compliment a la ITC26, apartat 5è del vi-
gent REBT, s’han de col·locar, obligatòriament, les «etique-
tes identificadores de l’instal·lador» en els quadres de co-
mandament i protecció dels habitatges, en lloc visible, per 
deixar així constància de l’empresa instal·ladora que ha rea-

litzat i legalitzat la instal·lació. Pensem que, a part de com-
plir el reglament, això és una bona eina contra l’intrusisme.

A la pàgina web del Gremi podreu trobar tot l’històric 
de consultes i respostes plantejades al Fòrum Profes-
sional, i també la possibilitat de formular-ne de noves 
(http://www.elgremi.cat/forum-professional/).
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FICLIMA (Figueres Climatització SL)

Any de fundació: 2002

C. València, 1 baixos
17600 Figueres (GIRONA) 

ficlima@ficlima.com

www.ficlima.com

Tel. 972 67 21 90

Activitat: Calefacció i aire condicionat 

Quina és la història de la vostra em-
presa? 

Ficlima va ser creada el 2002 per uns 
excompanys amb una àmplia expe-
riència de més de 25 anys en el món 
de la climatització. Es va crear com a 
servei tècnic oficial de les marques LG 
Electronics, i del grup Eurofred en aire 
condicionat. Posteriorment ens hem 
incorporat com a servei tècnic del 
grup Salvador Escoda i de Mitsubishi 
Heavy Industries. En calefacció oferim 
un servei tècnic multimarca i servei 
tècnic oficial en pèl·let de la marca 
Edilkmain.

Cap on creieu que va el sector de la 
instal·lació? 

Creiem que el futur de la instal·lació 
va cap al manteniment d’instal·la-
cions, cap a les energies renovables 
i cap al muntatge de sistemes de baix 
consum. 

I també es tracta de cuidar el petit 
client, com hem fet sempre des que 
es va crear l’empresa. 

Què creieu que és el millor i el pitjor 
de disposar d’empresa pròpia? 

El millor sense cap dubte és la fle-
xibilitat horària, i el pitjor és l’esforç 
per mantenir la responsabilitat vers 
els clients, i també la responsabilitat 
econòmica que comporta.

Recomanaríeu al vostre fill/a que es 
dediqués a fer d’instal·lador? 

Sí, però en el nostre cas no serà 
possible perquè tenim filles amb uns 
projectes molt allunyats del món de 
l’instal·lador. Però confiem que els 
treballadors que tenim o que vindran 
continuaran amb el nostre projecte 
d’empresa.

I ja fora de la feina, a què dediqueu 
el vostre temps lliure? 

Quan ve el bon temps ens agrada 
practicar MBT, trekking, anar de càm-
ping... Tot allò que té a veure amb 
gaudir de la natura. També ens agrada 
el motociclisme i l’automobilisme.

Ja penseu què us agradaria fer el 
dia que pugueu retirar-vos? 

Sí que hi pensem. I tant! Tenim moltes 
coses pendents per fer, perquè ara no 
disposem del temps que ens agrada-

ria dedicar-hi. Però el més important 

és gaudir del temps lliure, de la família 

i dels esports de muntanya.

Quant fa que esteu agremiats? Com 
valoreu la vostra relació amb el Gre-
mi? 

Estem agremiats des del principi que 
es va crear l’empresa, ja fa 11 anys, 
i la nostra relació amb el Gremi sem-
pre ha estat molt bona. Sempre que 
ho hem necessitat ens han resolt els 
dubtes que teníem. També hi hem fet 
els cursos i la formació necessària per 
tenir tota la titulació que marquen avui 
en dia les lleis.

Cada número de L’Instal·lador dedica un 
espai a conèixer els diferents agremiats. En 
aquesta secció hi podeu trobar una entre-
vista als professionals que encapçalen les 
diferents empreses instal·ladores gironines. 
Si voleu aparèixer en aquesta pàgina només 
cal que us poseu en contacte amb nosaltres 
mitjançant el correu enginyeria@elgremi.cat 
o al tel. 972 21 35 66.

FICLIMA
Figueres Climatització, SL
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El proper 21 de novembre, el Gremi 
tornarà a celebrar la diada de sant 
Eloi, patró del ram del metall. La ce-
lebració d’aquest any tornarà a tenir 
lloc a Lloret de Mar, i consistirà en el 
format habitual de trobada, sopar, ball 
i la possibilitat de passar la nit al ma-
teix hotel, esmorzar-hi i fer ús de les 
instal·lacions.

La festa tindrà lloc a l’Olympic Resort, 
un complex hoteler de quatre estrelles 
de més de 30.000 m2 de superfície, 
amb àmplies zones enjardinades, pis-
cines climatitzades, spa, pàrquing… 
situat a la zona residencial de Lloret 
de Mar.

Ja es poden fer les reserves per al 
sopar i/o la nit d’hotel i esmorzar. 
El termini per a inscriure’s és el 23 

d’octubre. Només cal posar-se en 
contacte amb el Gremi trucant al 

972 213 566 o enviant un missatge a  
info@elgremi.cat.

La festa de Sant Eloi 
torna a Lloret de Mar

Radiadors 
per calor i fred  
a baixa temperatura

LLARS DE FOC • ESTUFES • CUINES

91% RENDIMENT

Millori la qualificació 
energètica de l’edifici

Ctra. Manlleu, 30  
(a la dreta de Toyota) VIC  609 36 72 70      

KIMKLIMA.COM

IMPORTADOR

Recuperadors de calor KERS 
amb 1 sol tub ceràmic

SAT GIRONA NARCÍS VILÀ
972 40 22 91
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Societats civils

A partir del 2016, els socis de les so-
cietats civils amb objecte mercantil 
deixen de tributar per atribució de ren-
des i passen a tributar per Impost de 
Societats al tipus fix del 25 %. Entre 
altres obligacions, també hauran de 
portar comptabilitat per partida doble.

Per tant, durant el 2015 hauran de 
transformar la societat civil en una so-
cietat limitada o altres, o bé acordar la 
dissolució i liquidació en un termini no 
superior al 30 de juny 2016.

Estimació objectiva (mòduls)

La reforma redueix els límits de la xi-
fra de negoci per estar dins del mè-
tode d’estimació objectiva (mòduls). 
En relació amb les vendes, els límits 
passen de 450.000 euros a 150.000 
euros, sense poder superar els 75.000 
euros de facturació a empresaris i 
professionals.

El volum de compres de l’exercici an-
terior no pot superar els 150.000 eu-
ros, en relació amb els 300.000 euros 
anteriors.

Aquesta reforma no inclou al mètode 

d’estimació objectiva (mòduls) les ac-

tivitats incloses en la divisió 3, 4 i 5 

de la secció primera de les tarifes de 

l’IAE, és a dir, aquelles per a les quals 

fins ara existia l’obligació de retenir l’1 

% sobre els ingressos, i per tant ex-

clou els instal·ladors que fins ara ana-

ven a mòduls.

Últim canvi progressiu d’IRPF, se-

gons publicació al BOE RD-Llei 

9/2015

GREMI

Novetats rellevants en fiscalitat 
a tenir en compte per a l’any 2016

Rendiments capital mobiliari 20,00 % 19,50 % 19,00 %

Arrendament o subarrendament d’immobles 20,00 % 19,50 % 19,00 %

Guanys patrimonials (fons d’inversió) 20,00 % 19,50 % 19,00 %

Retribucions administradors 37,00 % 37,00 % 35,00 %

Retribucions administradors (entitats XN -100.000,-€) 20,00 % 19,50 % 19,00 %

Activitats professionals 19,00 % 15,00 % 15,00 %

Activitats professionals (establiment per reglament) 9,00 % 7,00 % 7,00 %

Rendiments d’activitats agrícoles i ramaderes 2,00 % 2,00 % 2,00 %

Rendiments d’activitats forestals 2,00 % 2,00 % 2,00 %

Activitats en estimació objectiva (establiment per reglament) 1,00 % 1,00 % 1,00 %

Endarreriments rendiments del treball 15,00 % 15,00 % 15,00 %

Cursos, conferències, col·loquis, seminaris 19,00 % 15,00 % 15,00 %

No residents (en general) 24,00 % 24,00 % 24,00 %

No residents (UE) 20,00 % 19,50 % 19,00 %

Còmput
Assessoria fiscal del Gremi

1 2

3

Rendiments Fins 11/07/2015 Des del 12/07/2015   2016
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Guia de consideracions i recomanacions
de les instal·lacions de fred

La Taula consultiva d’instal·lacions 
frigorífiques ha elaborat una guia so-
bre les instal·lacions de fred. L’objec-
te d’aquesta publicació és donar una 
sèrie de recomanacions i pautes sobre 
els principals punts a tenir en compte 
en aquests tipus d’instal·lacions.

L’entrada en vigor de la Directiva de 
Serveis i la Declaració Responsable 
ha implicat una simplificació des del 
punt de vista del tràmit administratiu, i 
ha canviat el paper que hi juga l’Admi-
nistració, que ara ha de vetllar perquè 
es compleixin els requeriments regla-
mentaris de les instal·lacions. 

La guia, que es pot descarregar de 
la web del Gremi, dóna una sèrie de 
recomanacions i pautes sobre els 

principals punts que s’han de tenir 
presents en aquest tipus d’instal·la-
cions, i informa de la documentació 

que el titular haurà de disposar, que, 
en funció del nivell al qual pertanyi la 
instal·lació, pot incloure:

Projecte / memòria tècnica 
(segons s’escaigui).

Certificat tècnic de direcció d’obra 
signat per un tècnic competent.

Certificat d’instal·lació frigorífica.

Declaracions de conformitat 
d’equips a pressió.

Còpia de la pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil, si 
s’escau (instal·lacions de nivell 
2 amb refrigerants L2 o L3).

Contracte de manteniment amb 
empresa frigorista, si s’escau 
(instal·lacions de nivell 2).

Placa identificadora.

Manual d’instruccions.

Cartell de seguretat.

Diagrama de canonades.

Llibre de registre amb les 
següents dades: titular, 
instal·lació, empresa instal·ladora, 
empresa mantenidora, 
intervencions realitzades en la 
instal·lació i actes de les revisions 
periòdiques, quan s’escaigui.
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Servei de venda de publicacions
El Gremi disposa 
d’un servei de ven-
da de publicacions, 
com ara llibres, 
normatives i regla-
ments documents 
d’interès per a les 

diferents activitats dels instal·ladors.

Entre les darreres novetats d’aquest 
any hi podreu trobar el llibre Insta-
laciones de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos 4ª ed., 
que inclou una selecció de normes 
UNE de la recent modificació ITC-
ICG 11 del Reglament de gas (en 
vigor des del 17 de juliol passat). 

També hi trobareu altres normes 
en vigor, com la UNE 60601:2013 
sobre sales de màquines, la UNE 
60250:2008 sobre instal·lació de di-
pòsits de gas propà, etc.

També hi ha disponible el Vademè-
cum d’instal·lacions d’enllaç, que 
estableix les característiques que 
han de tenir les instal·lacions desti-
nades a subministrar l’energia elèc-
trica des de la xarxa de distribució 
d’Endesa fins a les instal·lacions in-
teriors del client.

Entre els darrers reglaments que es-
tan a la disposició dels agremiats es 
pot trobar el Reglament d’instal·la-

cions tèrmiques en els edificis (RITE), 

el Reglament tècnic de distribució i 

utilització de combustibles gasosos 

i les seves instruccions tècniques 

complementàries, el Reglament de 

seguretat per a instal·lacions fri-

gorífiques i les seves instruccions 

tècniques complementàries, el re-

glament d’aigua, el de baixa tensió, 

el d’aparells a pressió, el d’energia 

solar fotovoltaica, el d’energia solar 

tèrmica, el de telecomunicacions de 

Catalunya, les normes UNE de ca-

lefacció, així com diferents guies de 

butxaca.

El Gremi s’adhereix a «BEenerGi», un programa 
europeu per promoure l’eficiència energètica 
i les energies renovables

El mes de juliol passat, es va presen-
tar «BEenerGi» (Building Sustainable 
Energy Investments for Girona’s Mu-
nicipalities) de la Diputació de Girona, 
el programa europeu per promoure 
l’eficiència energètica i les energies 
renovables als municipis de les co-
marques gironines.

«BEenerGi» es va posar en marxa 
amb l’objectiu principal d’oferir assis-
tència tècnica, legal i financera per a 
la promoció d’inversions en mesures 
d’eficiència energètica i energies re-
novables als municipis de la demar-
cació. Concretament, en els àmbits 
de l’enllumenat públic i dels edificis 
municipals. El que es pretén és afa-
vorir una economia baixa en carboni 
a les comarques gironines, per reduir 
l’impacte de la contaminació atmos-
fèrica. Es vol aconseguir una inversió 

en energies sostenibles que afavoreixi 
un estalvi de fins a 15,88 M€ per mitjà 
de diferents línies d’actuació en els 35 
mesos que durarà el programa.

El programa ofereix un ampli conjunt 
de serveis que s’emmarquen en el 
programa «BEenerGi», entre els quals 
destaquen:

Assistència tècnica per a la con-
tractació de la millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic 
exterior i d’edificis públics mit-
jançant contractes amb empreses 
de serveis energètics (ESE) o altres 
fórmules de finançament.

Assistència tècnica per instal·lar 
calderes o xarxes de calor de bio-
massa forestal o combinades amb 
altres fonts d’energia renovable i 
altres instal·lacions per a l’eficiència 
energètica d’edificis.

Assessorament jurídic i tècnic en 

el procés de contractació de la 

millora de l’eficiència energètica 

de l’enllumenat públic i d’edificis 

públics mitjançant contractes amb 

empreses de serveis energètics 

(ESE).

Assistència tècnica per elaborar 

instruments de planificació de la 

producció i la distribució de bio-

massa forestal.

El Gremi ha signat un acord per formar 

part del comitè tècnic del programa 

BEenerGi, que està integrat per ob-

servadors clau, com ara associacions, 

universitats i centres de recerca, ins-

titucions financeres, pimes, empreses 

de serveis energètics i l’equip de tèc-

nics del programa.
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L’economia gironina 
presenta símptomes 
de recuperació
Després d’anys de crisi econòmica, els indicadors econòmics apunten que les 
comarques gironines estan deixant enrere aquesta greu situació.

Les dades recents que avalen aquesta 
tesi són que l’any passat, el 2014, va 
créixer la recaptació d’impostos; tam-
bé que les exportacions han batut un 
rècord històric en el primer semestre 
de 2015; i encara una tercera dada 
positiva per a l’economia gironina: 
l’augment de pernoctacions hoteleres.

En el cas dels impostos, i després de 
sis anys seguits de caigudes, l’any 
passat va tornar a créixer la recapta-
ció fiscal a les comarques gironines. 
Aquest és un indicador que va molt 
lligat al dinamisme de l’economia, ja 
que com més activitat hi ha més im-
postos es recapten. L’augment en 
relació amb l’any anterior, el 2013, va 
ser del 14,6 %. En aquest sentit les 
comarques gironines van ser la quar-
ta demarcació de tot l’Estat espanyol 
que va registrar un major increment. 
Concretament, l’augment de recap-
tació de l’impost de societats va ser 
del 84,7 %, en el cas de l’IVA va ser 
del 7,9 % i, en el de l’IRPF, del 6 %.

Cal recordar que durant els sis da-
rrers anys de la crisi econòmica 

la recaptació a les comarques gi-
ronines s’havia reduït un 37 %.

Pel que fa a les exportacions –un al-
tre bon reflex de l’estat de salut de 
l’economia–, se segueixen mostrant 
com un dels principals vectors de 
creixement del teixit empresarial gi-
roní fins i tot en els pitjors anys de 
crisi. Amb el sector carni al capda-
vant, les exportacions han crescut 
un 8,5 % i han assolit un nou rècord. 

Quant a les pernoctacions hotele-
res, un clar indicador del sector tu-
rístic, també hi ha dades positives. 
Un augment del 7,8 % durant el 
mes de juliol i una bona recuperació 
del turisme d’interior, del 23,5 %, 
fan pensar que la millora és general.

Aquests tres indicadors són un bon 
símptoma que la recuperació macro-
econòmica s’està traslladant a esca-
les més properes i tangibles. Calen 
més trimestres de creixement per 
poder afirmar que hi ha una consoli-
dació i, el que és més important, que 
es comencin a crear llocs de treball 
de qualitat. La creació d’ocupació és 

cabdal per generar un clima de con-
fiança que permeti fer créixer més el 
consum intern, que, malgrat que ja 
ha començat a recuperar-se, encara 
queda lluny de situacions anteriors.

En aquest sentit, les previsions tam-
bé són optimistes. Un recent es-
tudi realitzat pel BBVA preveu que 
l’economia gironina pugui crear fins 
a 20.000 nous llocs de treball entre 
aquest any i el proper. L’informe pre-
veu que, si es manté el ritme actual, 
Catalunya podria créixer fins a un 3,2 
% aquest 2015 i un 2,5 % el 2016. 

El creixement al sector dels ins-
tal·ladors

El Gremi d’Instal·ladors va fer recent-
ment un enquesta anònima entre els 
seus agremiats. La van respondre 
unes 150 empreses, la majoria de 
les quals compten amb una plan-
tilla d’entre un i cinc treballadors. 

Quan se’ls pregunta per la facturació 
de l’any 2014 en relació amb el 2013, 
quasi el 40 % afirma que ha augmen-
tat, i un 30 % manifesta que s’ha man-
tingut igual. Les perspectives per a 
l’any 2015 són d’un cert optimisme, ja 
que més d’una tercera part creu que 
augmentarà la facturació, i una altra 
tercera part opina que es mantindrà 
com al 2014. Malgrat això, sembla 
que la majoria d’agremiats no pen-
sen fer inversions (76 %) ni tampoc 
contractar més personal (71,5 %) fins 
que es consolidi aquesta tendència.
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Fenie Energia, la comercialitzadora 
Energètica dels Instal·ladors Elèctrics, 
nomena Sergio Pomar com a nou 
president de la companyia 

El passat dia 16 de setembre, Sergio 
Pomar, pertanyent al Consell d’Ad-
ministració de Fenie Energia, va ser 
nomenat per unanimitat com el nou 
president de la Companyia i a partir 
de la data de nomenament, va assu-
mir totes les funcions que el càrrec 
comporta.

L’objectiu del nou president és re-
forçar el projecte de la comercialitza-
dora energètica gràcies al seu gran 
coneixement del mercat elèctric es-
panyol i la seva capacitat de gestió 
empresarial a través dels seus gaire-
bé quaranta anys d’experiència en el 
sector.

Pomar compta amb una llarga trajec-
tòria d’experiència en el sector elèc-
tric, i la seva carrera professional l’ha 
portat a ocupar el càrrec de CEO a 
Inel, empresa que des de 1987 rea-
litza projectes, instal·lacions i mante-
niments tant a nivell nacional com in-
ternacional, amb oficines i centres de 
treball a Ontinyent i Bogotà (Colòm-
bia). Aquest càrrec, és compaginat 
amb la vicepresidència de l’ASELEC 
(Associació d’Empresaris Instal·la-
dors Elèctrics i Telecomunicacions de 
València) i des que es va fundar Fenie 
Energia, ha estat accionista fundador 
alhora que ha format part del Consell 
d’Administració de la companyia.
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*PER LA COMPRA D’UNA CALDERA ARGENTA ET REGALEM 70€. 
(VEURE CONDICIONS A BAXI FIDELITY: WWW.BAXIFIDELITY.ES).
PROMOCIÓ VÀLIDA DE L’1 D’OCTUBRE AL 31 DE DESEMBRE DE 2015.

ARGENTA CONDENS
NOVA CALDERA DE
CONDENSACIÓ DE GASOIL
APOSTA PER L’ESTALVI:

. Aposta per la màxima eficiència i el menor consum.

. Aposta per la robustesa, durabilitat i fiabilitat de les nostres   
   calderes.
. Aposta per la nostra àmplia gamma, d’entre 24 a 50 kW.

Aposta per BAXI. La nova calefacció.

BAXI
Tel. 902 89 80 00
www.baxi.es/profesional
informacion@baxi.es

Segueix-nos a:

Club
FIDE
LITY

70€ DE
REGAL

PER LA COMPRA D’UNA
CALDERA ARGENTA CONDENS*

la  nova calefacció

Tel. 902 89 80 00
www.baxi.es/profesional
informacion@baxi.es
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BENVINGUT AL SOFTWARE
DE CÀLCUL DE LA ErP

CONFIGURADOR ErP

LES MILLORS SOLUCIONS DE CLIMATITZACIÓ
PER A LA NOVA NORMATIVA:
A BAXI estem compromesos amb la innovació. És per això que 
t’oferim una àmplia gamma de productes BAXI que compleixen 
amb l’eficiència energètica reflectida a les etiquetes ErP 
de la nova normativa.

Prepara l’etiqueta de forma fàcil i ràpida amb
el configurador professional ErP online de BAXI: 
www.baxi.es/etiquetaErP.
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BENVINGUT AL SOFTWARE
DE CÀLCUL DE LA ErP

CONFIGURADOR ErP

LES MILLORS SOLUCIONS DE CLIMATITZACIÓ
PER A LA NOVA NORMATIVA:
A BAXI estem compromesos amb la innovació. És per això que 
t’oferim una àmplia gamma de productes BAXI que compleixen 
amb l’eficiència energètica reflectida a les etiquetes ErP 
de la nova normativa.

Prepara l’etiqueta de forma fàcil i ràpida amb
el configurador professional ErP online de BAXI: 
www.baxi.es/etiquetaErP.
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(Per ampliar la informació sobre aquest article 
accediu al QR o URL: https://goo.gl/4tgWQx)

Els reglaments 811, 812, 813 i 814 de 2013 de la Comissió Europea desenvolupen 
la Directiva 2009/125/CE i la Directiva 1010/30/UE d’etiquetatge energètic. Aquesta 
legislació es compon de dues importants lleis: la norma de disseny ecològic i la d’eti-
quetatge energètic. Aquestes normatives seran d’obligat compliment als 30 estats de 
la UE a partir del 26 de setembre de 2015.

Estableix els requisits mínims d’eficiència energètica per a la producció de calefacció 
i d’aigua calenta sanitària, emissions de Nox i de nivell sonor per als equips de cale-
facció que es fabriquin a Europa. L’objectiu és facilitar els objectius del Pla europeu 
20/20/20 per al 2020.

PROFESSIÓ

Reglament europeu 
d’ecodisseny 
i etiquetatge energètic
BAXI t’ofereix productes i solucions per facilitar-te 
l’adaptació a aquest canvi normatiu

Ecodisseny 
Potència < 400 kW

Acumulació < 2000 lit

ηs = rendiment estacional
ηson = rendiment estacional en mode actiu
ΣF(i) = factors de correccióηs = ηson -ΣF(i)

Les millors solucions de climatització per a la nova normativa

A BAXI estem compromesos amb la innovació. És per això que t’oferim una 
àmplia gamma de productes BAXI que compleixen amb l’eficiència energètica 
reflectida a les etiquetes ErP de la nova normativa.

Prepara l’etiqueta de forma fàcil i ràpida amb el configurador professional ErP 
online de BAXI: www.baxi.es/etiquetaErP.

Departament tècnic 
de BAXI

Un dels canvis més importants serà l’ús 
del PCS (Poder Calorífic Superior) dels 
combustibles. A més a més, el mètode 
per calcular el rendiment dels genera-
dors es basarà en el rendiment esta-
cional (ns). Això incrementa l’exigència 
i comportarà que només es podran co-
mercialitzar calderes de condensació. 

La norma d’etiquetatge energètic, que 
ja és obligatòria a molts dels productes 
que consumeixen energia i de consum 
habitual, té com objectiu donar informa-
ció senzilla al consumidor i incentivar la 
compra dels productes més eficients.

Les etiquetes no només hauran 
d’aparèixer als productes comercialit-
zats individualment, sinó que els con-
junts d’equips que un mateix profes-
sional instal·li al mateix lloc hauran de  
portar una etiqueta energètica que en-
globi tot el sistema

Etiquetatge energètic
Potència < 70 kW

Acumulació < 500 lit



L’INSTAL·LADOR - 19

Els usuaris finals d’edificis o d’in-
fraestructures, ja siguin directament 
els propietaris o bé els responsables 
de manteniment de les instal·la-
cions, estan buscant contínuament 
millors solucions en el camp de la 
gestió de l’energia, per donar res-
posta a les seves principals preocu-
pacions, com:

Entendre el consum d’energia 
(electricitat, gas, aigua...) mi-
tjançant l’accés a informació 
detallada.

Gestionar el consum d’energia 
a través d’un control de càrre-
gues optimitzat (il·luminació, 
climatització...).

Millorar la disponibilitat de 
l’energia des de l’origen fins a 
la distribució, especialment en 
aplicacions en què la seguretat 
de les persones i de les dades 
és crítica.

Gràcies a les noves tecnologies de 
comunicació, ara és possible comu-
nicar amb interruptors automàtics, 
diferencials, contactors, telerrup-
tors, comandaments motoritzats i 
comptadors d’energia de qualsevol 
calibre que s’instal·lin en un quadre 
elèctric. Això és un element clau en 
aquesta infraestructura de gestió de 
l’energia, ja que fa possible rebre 
la informació de les proteccions de 
la distribució final del quadre elèc-
tric en un sistema central, i permet 
des d’aquest transmetre ordres a les 
càrregues.

La possibilitat d’establir una co-
municació amb les càrregues finals 
s’alinea amb la visió del negoci de 
la distribució elèctrica de Schnei-

der Electric, que ens 
permet passar «de la 
distribució d’electricitat 
a la distribució d’infor-
mació & electricitat», 
amb el següent enfo-
cament estratègic:

Obrir el camí a la supervisió, el con-
trol i la comunicació permanent amb 
tota la distribució final amb sistemes 
que permeten implementar solu-
cions i serveis d’eficiència energè-
tica.

Lluitar contra la banalització dels 
productes de distribució final ofe-
rint un sistema de monitorització 
i control per a aquests, de manera 
que permeti impulsar la utilització 
de l’aparellatge modular afegint-hi 
un valor diferencial.

Segments de mercat, funcions i apli-
cacions del sistema de comunicació

Un sistema de comunicació per a 
quadres de distribució elèctrica ha 
de tenir tres funcions principals que 
permeten configurar un quadre de 
baixa tensió intel·ligent: la supervi-
sió, el control i la mesura. Es poden 
col·locar les funcions i aplicacions 
d’acord amb les necessitats dels 
usuaris finals:

En instal·lacions en què hi hagi un 
règim de lloguer, com per exem-
ple hotels, la gestió del consum 
d’energia és una necessitat fo-
namental per al propietari i que 
es cobreix a través de la mesu-
ra dels consums de les diferents 
sortides del quadre de distribu-
ció. El sistema de comunicació 
ha de complir únicament fun-
cions de mesura en la instal·lació.

En sectors com els edificis 
d’oficines, comerç, educació 
i sales d’hospitals, les neces-
sitats estan més equilibrades. 
Tant l’estalvi d’energia com la 
disponibilitat d’aquesta són 
importants, però no són crítics. 
Les funcions de monitorització, 
control i mesura proporciona-
des pel sistema de comunicació 
hi són presents.

En infraestructures, quiròfans, 
edificis públics i centres de 
procés de dades, la disponibi-
litat de l’energia és d’una im-
portància crítica, i la supervisió 
de l’aparellatge dels quadres 
de distribució és prioritària. La 
funció de monitorització és fo-
namental i, en menor mesura, 
també ho és la funció de con-
trol.

PROFESSIÓ

(Per ampliar la informació sobre aquest article 
accediu al QR o URL: http://goo.gl/k8qgA4)

L’evolució del quadre BT: 
el quadre intel·ligent

Departament Tèncinc
de Schneider
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La formació, al teu abast, amb un sol clic
El Centre de Formació del Gremi és un centre homologat i acreditat en qualitat. L’objectiu primer del nostre treball és oferir als instal·ladors el programa de formació més ampli 
possible, adaptat a les seves necessitats. 

A la primera pàgina 
de www.elgremi.cat 
sempre trobareu els 
propers cursos que 

organitzarem

Accedir a formació  
des de la pàgina principal

Un cop a dins
Si cliques a qualsevol dels cursos podràs accedir a la informació 
específica del curs

Podeu accedir a tota la 
informació actualitzada 
a través d’aquest codi 
QR

1 2

A
B

C
D

E
F

G
H

I

J

K
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La formació, al teu abast, amb un sol clic
El Centre de Formació del Gremi és un centre homologat i acreditat en qualitat. L’objectiu primer del nostre treball és oferir als instal·ladors el programa de formació més ampli 
possible, adaptat a les seves necessitats. 

“Tots els aspectes vinculats a la formació que 
impartim els podeu trobar d’una manera àgil  

i pràctica a www.elgremi.cat,  
i als perfils corporatius del Gremi.”

Un cop a dins
Si cliques a qualsevol dels cursos podràs accedir a la informació 
específica del curs

En el cas de les Jornades 
Tècniques, la pàgina web et 
facilita la inscripció online

3

Informació sobre el 
Centre de formació

Accés a la petició de 
cursos

Calendari de cursos 
programats  

Relació de cursos 
segons tipologia. Aquí 
trobaràs totes les 
dades del curs: tipus de 
curs, preus, objectius, 
documentació que 
cal presentar per a la 
inscripció, etc

Accés privat a la 
formació online

Full d’inscripció

Sol·licitud d’informació 
sobre cursos específics 

El Centre de formació 
disposa de diferents 
aules i tallers en règim 
de lloguer. En aquesta 
àrea es pot demanar 
informació i realitzar 
reserves en cas d’estar 
interessats.

Enllaç a les notes dels 
exàmens oficials de la 
Generalitat

A B C

D

E

F

G

H

I

J

K
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Nova programació

Oficials

Curs oficial de Prevenció de la 
Legionel·losi 25 hores 08/10/15 27/10/15 Dimarts i 

dijous de 18 a 22 h

Actualització Curs oficial de 
Prevenció de la Legionel·losi

consultar 
dates  

properament

Posada en marxa, manteniment 
i reparació d’aparells de gas

consultar 
dates 

properament

curs durada inici fi dies horaris

Pràctics
Cremadors de Gasoil,  

Gas i Biomassa
consultar 

dates  
properament

Iniciació refrigeració
consultar 

dates  
properament

curs durada inici fi dies horaris

Curs Domotikea 8 hores 05/11/15 05/11/15 dijous de 9.30 a 13.30  
i de 15 a 18 h

Presentació Domotikea: 
Domòtica KNX sense necessitat 

de programar i a preu imbatible.
1 hora 05/11/15 05/11/15 dijous De 18.30 a 19.30 h

curs durada inici fi dies horaris

Instal·lador de Gas IG  
Categoria B (IGB) 220 hores 06/10/15 03/05/16 dimarts i dijous de 17.30 a 21.30 h

Instal·lador Elèctric en Baixa 
Tensió categoria Especialista 40 hores 13/10/15 19/11/15 dimarts i dijous de 18 a 21.30 h

Instal·lador/Mantenidor  
d’Instal·lacions Tèrmiques  

en els edificis (ITE)
112 hores 26/10/15 08/02/16 dilluns  

i dimecres de 18 a 22 h

Manipulació d’equips en 
sistemes frigorífics de qualsevol 
càrrega de refrigerants fluorats

consultar 
dates  

properament

curs durada inici fi dies horaris

Obtenció 
de carnets i 
acreditació 

de les 
competències 
professionals

Empreses 
col·laboradores
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Jornades tècniques
Impartides per empreses col·laboradores del Gremi, gratuïtes per a vosaltres,
els nostres agremiats

Bombes de calor per a climes extrems 
Objectiu assolit: obtenir el coneixement sobre les bombes de calor 
com a element catalitzador decisiu en els esforços per preservar l’ener-
gia. L’eficiència energètica de les bombes de calor SDEEC com a solu-
ció òptima contra l’escalfament global i les emissions de CO2: bombes 
de calor geotèrmiques 65º – 80º C; bombes de calor aerotèrmiques 
65º – 80º C; i aplicacions industrials ATEX.

www.sdeec.fr/sdeec-V2-spanish/inicio-spanish.html

Presentació Domotikea: Domòtica KNX sense ne-
cessitat de programar i a preu imbatible
Objectiu assolit: donar a conèixer el primer producte modular domòtic 
KNX preparat per connexionar i funcionar sense necessitat de saber 
programar,  però tenint el control total del procés i a un preu imbatible. 
Domotikea està pensada i dissenyada per a les instal·lacions petites i 
mitjanes. Es tracta d’una visió de la domòtica KNX fàcil de definir, fàcil 
de cablejar, fàcil d’instal·lar i molt fàcil d’utilitzar.

www.domoticus.com

Curs KNX de Domòtica 
Objectiu assolit: donar a conèixer el sistema KNX, tant des d’un punt 
de vista teòric com pràctic, per poder integrar la il·luminació, persianes, 
o la climatització, per exemple. Fonaments bàsics del KNX, instal·lació 
del software, instal·lació de base de dades i fonaments de l’ETS.

www.jung.de/es/
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Actualització del Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi 

FORMACIÓ

Dirigit als professionals que han fet el Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi (25 
hores) i complexin el termini establert de cinc anys per renovar-ho (primera actualització) 
i els que fa 5 anys que van fer la primera actualització (segona actualització).

Presa de mostres. Certificació i acreditació.

Actualització sobre tècniques analítiques de detecció 
de la legionel·losi: tècniques de detecció ràpida.

Responsabilitats de les empreses de manteniment.

Actualització normativa en la legislació nacional i 
autonòmica en relació amb la legionel·losi, prevenció 
de riscos laborals i medi ambient.

Programa de manteniment higienicosanitari: 
diagnosi de la situació. Programa d’actuació. 
Avaluació 

Aspectes tècnics i punts crítics a considerar 
per la valoració del risc en instal·lacions 
susceptibles de proliferació de la legionel·losi 
que constitueixen un risc emergent per 
la seva ubicació en espais públics (ex. 
Nebulitzadors) 

Biocides i productes químics d’elecció 
en cada una de les instal·lacions de risc 
en les quals la legionel·losi pot proliferar i 
disseminar-se.

Actualització  

del Curs Oficial  

de Prevenció de la 

Legionel·losi

Operador de calderes

Prevenció de la legionel·losi

Fred industrial

El Centre de Formació
selecciona professors

entre d’altres matèries

Perfil requerit: enginyer industrial o tècnic, amb experiència professional acreditada en les matèries a 
impartir. Experiència en docència. Autònom a la Seguretat Social.

Interessats envieu el vostre Currículum Vitae en català actualitzat a
formacio@elgremi.cat
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Cursos de reciclatge, la formació més sol·licitada pels instal·ladors 

2
edicions!

Sessions de 
reciclatge

FORMACIÓ

Curs impresos de Baixa Tensió. Confecció Memòries elèctriques i esquemes unifilars. 
Programa Excel

“Formació dirigida als professionals que elaboren els certificats 
elèctrics amb el programa Excel dissenyat per l’enginyer industrial 

Teo Pulido, adaptat a la nova normativa de l’Oficina de Gestió 
Empresarial de la Generalitat de Catalunya.”

Instruccions generals per omplir els documents 
informatitzats i repàs de la documentació 
administrativa ELEC 1, ELEC 5, Certificat 
d’Instal·lacions Elèctriques de BT…

Aclariments a la memòria de càlculs (ELEC 3) i 
descripció dels Exemples tipus del programa.

Suport a la confecció d’Esquemes elèctrics unifilars 
(ELEC 2).

Torn obert de consultes i casos particulars.

972 412 615 formacio@elgremi.cat

Digues la teva 
Si no tens pàgina de Facebook o compte Twitter, no dubtis en demanar-nos 
assessorament; podem ajudar-te a crear els teus perfils 

També ens pots contactar a :

Les xarxes 
socials  

són un canal  
de comunicació  

excel·lent
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Breus
Schneider Electric proporciona un sistema fotovoltaic per a 
l’enllumenat públic de Barcelona
Schneider Electric ha dissenyat un sistema fotovoltaic assistit per a l’enllumenat 
públic a Barcelona, amb 10 kW de potència instal·lada. La solució permet evitar 
l’emissió de 1.979 kg de CO2 a l’any. El sistema, situat a la cantonada dels carrers 
Pere IV i Àlaba, al barri del Poble Nou, permet carregar un banc de bateries, con-
trolant-ne l’estat de càrregues, i genera energia per donar cobertura al sistema 
d’enllumenat públic de la ciutat. El sistema està dissenyat per commutar amb la 
xarxa en cas que la cobertura no sigui total per falta de càrrega del sistema en 
dies de poca radiació.

L’institut de Sils compta amb un mòdul prefabricat domotitzat 
pels mateixos alumnes i Domoticus

Els alumnes de l’Institut de Sils van guanyar 
el primer concurs Domoticus per a centres 
educatius de Catalunya. El projecte guan-
yador se centra principalment en l’estalvi 
energètic amb una solució domòtica aplica-
da als mòduls prefabricats del centre, que 
funcionen al 100 % amb energia elèctrica. 
La solució, que integra llums, endolls i clima-
tització, farà que el mòdul sigui més eficient 

energèticament, més confortable i que es pugui gestionar remotament des de 
qualsevol ordinador, tablet o smartphone amb connexió a Internet.

Durant aquest curs es farà un estudi i comparativa de l’estalvi energètic, i els 
mateixos alumnes faran els ajustos dels paràmetres que permet la domòtica, per 
tal de ser el màxim d’eficients energèticament.

La Fundació Repsol selecciona una empresa de Banyoles 
amb el Fons d’Emprenedors

La Fundació Repsol ha seleccionat 
l’empresa banyolina Thermacell per-
què desenvolupi RegeneRing, una 
idea innovadora en matèria d’es-
talvi energètic. RegeneRing pretén 
dissenyar i fabricar dispositius ter-
moelèctrics per a la recuperació de 

calor en el sector de l’automoció. Aquests dispositius podrien instal·lar-se al tub 
d’escapament dels vehicles, transformant la calor residual en energia elèctrica 
per alimentar la bateria.

La dotació és de 24.000 euros, i també inclou posar a disposició un equip de tu-
tors, assessorament tècnic i legal, formació i un espai de treball propi en el Centre 
de Tecnologia Repsol.

Entra en vigor la gratuïtat dels 
vehicles elèctrics a les auto-
pistes de la Generalitat
Els peatges a les autopistes titularitat de 
la Generalitat són gratuïts per a tots els 
vehicles elèctrics. Se’n podran benefi-
ciar els més de 3.100 vehicles elèctrics 
que es calcula que circulen actualment 
per Catalunya. Els propietaris que es 
vulguin acollir a la bonificació hauran de 
disposar de la certificació de qualitat de 
l’aire «vehicle ECO», que s’obté regis-
trant-se al portal EcoviaT. 

Aquest portal disposa, des de l’any 
2011, d’un sistema de descomptes que, 
en funció del peatge, és del 30 % per 
als vehicles amb baixes emissions i per 
als que fan més de 16 viatges, i del 40 
% per als ocupats per tres o més perso-
nes. Amb el nou descompte, els vehicles 
elèctrics passaran a obtenir directament 
una bonificació del 100 %, sigui quina 
sigui la seva recurrència o ocupació.

Gas Natural Distribución in-
vertirà 850.000 euros per fer 
arribar el subministrament de 
gas a Colera
La companyia energètica iniciarà el pro-
jecte de gasificació del municipi per fer 
arribar el subministrament de gas natu-
ral a gairebé 1.000 habitatges. La com-
panyia energètica iniciarà les obres el 
pròxim mes d’octubre, amb la construc-
ció de 5,7 nous quilòmetres de xarxa i 
una planta de gas natural liquat (GNL), 
per tal que 940 habitatges potencials 
puguin gaudir dels avantatges del gas 
natural. La companyia distribuïdora co-
mençarà a subministrar gas natural als 
primers clients del municipi durant el 
primer semestre de 2016.

La distribuïdora ha realitzat inversions 
per valor de 8,3 milions d’euros a les 
comarques gironines durant l’any 2014, 
i ha incorporat un total de 4.354 nous 
punts de subministrament, fins arribar 
pràcticament als 165.757. Durant l’exer-
cici 2014, les vendes de l’activitat regu-
lada de gas a Girona van ser de 4.013 
GW/h.

PROFESSIÓ
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ESTEM DE 
CAMPANYA

Com a col.laboradors del gremi, amb la més amplia experiència 
en Responsabilitat Civil, podem oferir-li les millors pòlisses amb 
les millors condicions econòmiques. En breu ens posarem en 
contacte amb vostè per oferir-li una proposta sense compromís 
per a les seves assegurances.

Contacte: Ruben Artigas 639287305
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D’INTERÈS

Els punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics a les comarques gironines

El vehicle elèctric és una opció a l’al-
ça per als conductors que tenen més 
sensibilitat ambiental i també per a 
aquells que volen estalviar en com-
bustible. Però aquest tipus de trans-
port s’enfronta a dos principals rep-
tes: el de l’autonomia del vehicle i el 
de la xarxa de recàrrega.

L’autonomia del vehicle ha anat mi-
llorant gràcies a les innovacions in-
troduïdes pels fabricants. La tecnolo-
gia usada en les bateries ha avançat 
amb el temps. Des de les antigues 
de plom i àcid es va passar a les de 
níquel-cadmi, després a les de ní-
quel-metall, i ara s’utilitzen les d’ió-liti. 
Però ja s’està investigant en liti-aire 
i la utilització del grafè per arribar a 
autonomies de 800 km, que equipa-
raria el vehicle elèctric al de motor de 
combustió.

El parc automobilístic a Catalunya 
compta més de 4.000 vehicles elèc-
trics, que estan lluny dels objectius 
fixats en els plans proposats per la 

Unió Europea. Les mesures que hau-
rien d’impulsar el creixement del parc 
inclouen la gratuïtat de l’impost de 
matriculació (un vehicle convencional 
paga entre 1.500 i 2.000 €), la reduc-
ció del 75 % de l’impost municipal de 
circulació (en funció de cada ajunta-
ment), la possibilitat d’aparcar en zona 
blava amb imports i tarifes gratuïtes o 
avantatjoses, i descomptes del 30 % 
acumulables a altres descomptes en 
autopistes (com la gratuïtat a les au-
topistes de la Generalitat) i altres vies, 
com el servei EcoviaT. 

Pel que fa a la xarxa de recàrrega, 
també va estenent-se, però a un ritme 
més lent del que es preveia. Les di-
ferents administracions impulsen me-
sures per tal que el nombre de punts 
disponibles creixi, però malgrat això 
Catalunya només comptava el juliol 
passat amb 548 punts de recàrrega 
en 276 localitzacions. A les comar-
ques gironines hi ha 15 punts de re-
càrrega en 11 localitzacions diferents. 

Una dificultat afegida al procés d’ex-
pansió del vehicle elèctric ha estat la 
incapacitat de definir un únic model 
de carregador estàndard. Actualment 
coexisteixen diferents tipus de carre-
gadors, com els Schuko, Mennekes, 
CHAdeMO, CCS Combo, SCAME, 
SAE J1772...

El connector Schuko és l’utilitzat 
per tots els aparells elèctrics 
habituals en els domici-
lis europeus, excep-
te al Regne Unit i 
algun altre país. 
Aquesta presa 
de corrent ve 
de sèrie en 
la majoria de 
vehicles elèc-
trics. A causa 
d’això, aquest 
connector està 
més estès en 
motos i bicicletes 
elèctriques. La seva 
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Tipus 
gestió Velocitat Tipus 

connexió Descripció Adreça Municipi Places Tipus 
vehicle

Privada Ràpid
CCS combo2 
+ Chademo + 
Mennekes.m

IBIL ES REPSOL 
Celrà

Carretera C-66, km 30,5 Celrà 1 cotxe

Pública
Semi-ràpid i 

normal
Mennekes.f + 

Schuko
Ajuntament Ripoll

C/ Berenguer el Vell, 
(Ajuntament)

Ripoll 2 cotxe i moto

Pública Normal Schuko
Pl. Servites - 

Museu Darder
C/ Josep Maria Bohigas, 11 Banyoles 1 cotxe i moto

Privada Normal Schuko Motogreencity C/ Mas Florit, 8 Blanes 1

Privada Normal Schuko Wattpic SL C/ de la Via, s/n Cassà de la Selva 1

Privada Normal Schuko Automòbils GÜELL Ctra. C-66, paratge Comanell, s/n Cornellà de Terri 1

Pública Normal Schuko
Girona - Pl. Cata-

lunya (S-W)
Pl. Catalunya, 24 Girona 1

Privada Normal Schuko
Càmping Joncar 

Mar
C/ Bernat Metge, 12 Roses 1

Privada Normal Schuko E-Copdegas C/ Sta. Magdalena, 31
Sant Feliu de

 Guíxols
1 moto

Privada Normal Schuko
Hotel Restaurant 

SAUSA
Carretera N-II, km 732 Terradelles 1

Privada Súper-ràpid Tesla
TESLA-Hotel IBIS 

Girona-Costa Brava 
(150 kW)

C/ Francesc Ferrer, 16-18 Girona 4 cotxe

intensitat màxima de corrent és de 16 

A, amb tensions inferiors a 250 V.

El Mennekes és un connector desen-

volupat per l’empresa alemanya Men-

nekes amb la col·laboració de RWE 

i Daimler. L’utilitzen pràctica-

ment tots els fabricants 

alemanys i el francès 

Renault. L’Asso-

ciació Europea 

de Construc-

tors (ACEA) ha 

acordat que si-

gui l’estàndard 

europeu. Té 

set borns: qua-

tre per a corrent 

(trifàsica), un terra i 

dos per a comunica-

cions.

El CHAdeMO és el connector utilit-
zat per tots els fabricants japonesos, 
ja que ha estat desenvolupat per una 
associació de fabricants formada per 
TEPCO, Nissan, Mitsubishi, Toyota i 
Subaru. Està dissenyat exclusivament 
per a una recàrrega ràpida en corrent 
continu. 

El CCS «Combined Charging System» 
és una proposta desenvolupada con-
juntament per nord-americans i ale-
manys com a solució global per a la 
recàrrega en CC. Es basa en una presa 
Mennekes a la qual s’han afegit dos 
pins de potència per a CC. Set fabri-
cants (Audi, BMW, Daimler, Ford, Ge-
neral Motors, Porsche i Volkswagen) 
han acordat instal·lar-lo en els seus 
vehicles. 

Un darrer tipus de punts de càrrega 
existent és el que està estenent per tot 

Europa el fabricant Tesla Motors, que 

ha instal·lat recentment el seu primer 

punt de la península a la ciutat de Gi-

rona. Es tracta d’un supercarregador 

situat a les immediacions de l’hotel 

Ibis, amb capacitat per a quatre places 

de recàrrega ràpida, capaces de retor-

nar a un Tesla Model S el 80 % de la 

seva autonomia amb només 30 minuts 

de càrrega. La marca nord-americana 

encara no comercialitza els seus vehi-

cles directament al mercat espanyol, 

i la instal·lació de punts de recàrrega 

respon a l’estratègia d’ampliació de 

mercats i la prestació de serveis a usu-

aris d’altres països que puguin visitar 

zones turístiques com les comarques 

gironines.

Punts a les 
comarques 

gironines
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ENTRETENIMENTS

Les solucions dels passatemps les trobareu:
http://www.elgremi.cat/solucions-revista/

Busca les 7 diferències

Sudoku
5

5
5

5
3

3
3

3

3

1

1

1
2

8

8
8

8

8 7
7

7
7

7

9
4

4

4

9
6

6

6

6

6

Sopa de lletres

Joc de lògica

RECÀRREGA

VEHICLES

ELÈCTRICS

AUTONOMIA

BATERIES

MOTOR

CARREGADORS

CONNECTOR

Busca en aquesta sopa de lletres les següents paraules:

Els recorreguts de l’instal·lador

Un instal·lador surt a les 10h del matí des del seu taller fins a casa d’un client, on arriba després d’un recorregut de 
mitja hora. Quan acaba la feina, l’endemà a les 10h del matí, torna cap al seu taller. És possible que no tardés el mateix 
en anar que en tornar i que la seva velocitat no fos constant. Va passar per algun lloc a la mateixa hora però amb un 
dia de diferència?
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ASSESSORIES JUNTA DIRECTIVA DEL GREMI

EL GREMI ESTÀ ADHERIT A

 ASSESSORIA | ASSEGURANCES

  de dilluns a dijous de les 9 a les 14h | 872 590 156

 ASSESSORIA | FINANCERA

  dilluns de les 9 a les 10h | 872 590 155

 ASSESSORIA | FISCAL

  dilluns de les 9 a les 14h | 872 590 154

 ASSESSORIA | LABORAL

  dijous de les 9 a les 14h |  872 590 154

 ASSESSORIA | PREVENCIÓ LABORAL

  divendres de les 11 a les 14h | 872 590 156

 ASSESSORIA | RECURSOS HUMANS

  dimecres de les 9 a les 11h |  872 590 154

 ASSESSORIA | JURÍDICA

              hores concertades | 872 590 193

    ASSESSORIA |  QUALITAT (ISO) i OC [ORGANISME DE CONTROL]

             hores concertades | 872 590 193

 ASSESSORIA | PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)

  hores concertades | 872 590 193 

 ASSESSORIA | TÈCNICA

 Carles Pastor hores concertades | 872 590 193

 Anna Frigola de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 19h
  872 590 193 - 972 213 566

President · Ernest Roglans

Vicepresident · Joan Pujolràs

Vicepresident · Jordi Serra

Tresorer · Octavi Gratacós

Secretari · Jordi Vila

VOCALS DE COMARQUES

Gironès · Santi Crous

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)

Enric Bigas (Girona)

Narcis Cat (Hostalric)

Joaquim Triola (Girona)

Jaume Vila (Girona)

Josep Ribot (Begur)

Àlex Roglans (Palafrugell)

Joan Serrano (Begur)

Robert Soro (Girona)

Xavier Suros (Cassà de la Selva)

EDICIÓ

GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
OFICINES I ADMINISTRACIÓ:
Tel. 972 213 566 · Fax 972 224 704 · C/Cartellà, 8-12 · 17007 Girona
a/e: info@elgremi.cat

CENTRE DE FORMACIÓ:
Tel. 972 412 615 · Fax 972 393 078 · a/e: formacio@elgremi.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.

Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 8 a 3 de la tarda.

Vacances: de l’1 al 15 d’agost.

www.elgremi.cat

DISSENY I REALITZACIÓ: IGLÉSIES ASSOCIATS
DIPÒSIT LEGAL: GI-870-82

El Gremi no es fa responsable de les opinions dels col·laboradors que signen els articles en aquesta publicació.

Imprès en paper reciclat 100%




