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Adaptació 
a l’entorn
una necessitat que ens fa créixer

Els temps canvien, tot evoluciona; els mètodes, els materials, les eines, els 

processos... Fins i tot nosaltres canviem. Tots aquests canvis fan que ens trobem amb 

la necessitat contínua de renovar-nos, d’actualitzar-nos, d’aprendre, d’evolucionar... 

En definitiva, estem constantment adaptant-nos a l’entorn.

Fa un temps, quan parlàvem de les instal·lacions d’una nau industrial, parlàvem de 

cablejat de potència, quadres de distribució, maniobres... Avui dia la llista s’ha fet 

més llarga: cablejat de comunicació, variadors, autòmats... I a tot això s’hi afegeix 

el món de la programació.

Aquesta evolució ha d’anar acompanyada d’una aposta ferma per la formació 

contínua del personal; i, a més a més, el conjunt de l’empresa també ha d’estar 

enfocat cap a aquesta evolució. Si entrem en matèria de seguretat, ens adonarem 

del gran canvi que hem fet tot el col·lectiu en els darrers anys. La seguretat en el 

treball és avui dia una de les prioritats de la majoria de les empreses, i això és una 

mostra de la capacitat d’adaptació i evolució cap a una millor manera de fer i de 

créixer. També podem destacar el treball previ que s’ha de realitzar abans d’iniciar 

una instal·lació, fins i tot en fase de pressupost.

Avui en dia ha d’estar tot estudiat, tot calculat, tot comparat... Sempre buscant les 

solucions més ajustades, eficients i econòmiques. Formem part d’un sector que 

evoluciona dia a dia, ja sigui per noves lleis, normatives... No ens podem quedar 

esperant a veure la direcció que pren ni quin és el resultat. Ens hem de moure, hem 

d’investigar, hem de provar, ens hem de formar, en definitiva, ens hem d’adaptar.

Tot això per intentar satisfer les necessitats dels nostres clients, per oferir-los un 

servei òptim i de qualitat, i a la vegada perpetuar la confiança que ens tenen. En 

conclusió, aquest treball continu ens farà créixer de manera personal i com a 

empresa.

Narcís Cat
Vicepresident del Gremi

EDITORIAL
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En quines marques confies?
Empreses col·laboradores del gremi al servei de les empreses instal·ladores 
agremiades
El Gremi d’Instal·ladors us recomana les següents empreses col·laboradores com a fabricants de material i aparells per a les 
vostres instal·lacions. En els propers números d’aquesta revista us informarem de les empreses que ofereixen serveis per 
als instal·ladors i també proveïdors de material que col·laboren amb nosaltres.

www.simon.es www.repsol.com 

www.baxi.es

www.cilit.com www.kps-soluciones.es

www.chaffoteaux.es www.bobinadoscastel.com www.jung.de/es

www.vaillant.es

www.saunierduval.es www.valvulasarco.com www.ariston.com

www.solerpalau.es www.schneider-electric.es www.morillo.es

www.junkers.eswww.testo.es
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Signat un nou conveni del metall 
a les comarques gironines per al 2016 i 2017

Els representants dels sindicats 
CCOO i UGT i de les organitzacions 
empresarials FEG-METALL/PIMEC, 
CORVE i Gremi d’Instal·ladors es van 
reunir el passat 28 de juliol per signar 
un nou conveni col·lectiu del treball 
per a les indústries siderometal·lúrgi-
ques de la província de Girona per als 
anys 2016 i 2017.

Entre altres acords, el conveni preveu 
un increment salarial de l’1,5% anual i 
les empreses que hagin aplicat la clàu-
sula de compensació i absorció durant 
els anys 2015 i 2016 no la podran apli-
car l’any 2017. 

La vigència d’aplicació de les taules 
salarials signades per als anys 2016 i  
2017 seran amb efectes d’1 de gener 
del respectiu any. A més a més, s’ha 
adequat l’articulat a les disposicions 
vigents i s’ha corregit el redactat de 
les llicències per fer-lo més entenedor.

Quant al termini per a l’aplicació legal 
i obligatòria del conveni signat, s’ini-
ciarà a partir del dia que es publiqui 
al BOP i s’haurà d’aplicar durant els 
trenta dies posteriors. Això afecta tant 
les taules salarials com el conjunt dels 
acords del conveni.

Foto:  Imma Bosch. El Punt Avui

L’acte de signatura va tenir 
lloc a la seu del Gremi
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El Gremi convida els instal·ladors a 
celebrar un nova edició de la festa 
patronal de sant Eloi el proper 26 de 
novembre. La celebració tindrà lloc 
de nou a l’Olympic Resort de Lloret 
de Mar, un complex hoteler de qua-
tre estrelles de més de 30.000 m2 de 
superfície, amb àmplies zones enjar-
dinades, piscines climatitzades, spa 
i pàrquing.

La festa mantindrà el format habitu-
al de la trobada, amb sopar, ball i la 
possibilitat de passar la nit al mateix 
hotel, esmorzar-hi i fer ús de les ins-
tal·lacions.

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

S’apropa una nova edició 
de la Festa de Sant Eloi

El passat 6 de juliol la patronal catalana 
de la petita i mitjana empresa (PIMEC) va 
organitzar una jornada a la seu del Gremi 
per explicar els serveis que ofereix.

Sota el títol “No dedicaràs dues hores 
a saber com pots defensar la teva em-
presa?”,  Antoni Cañete, secretari gene-
ral de PIMEC, va parlar sobre les estratè-
gies i actuacions d’aquesta organització 
per defensar i representar els interessos 
de les microempreses, les pimes, els co-
merços i els autònoms.

Durant la sessió es van tractar temes 
com la regularització dels terminis de 
pagament, el preu de l’energia, aspec-
tes fiscals, de contractació pública, dels 
mòduls, l’IVA, etc.

En acabar es va obrir un torn de pregun-
tes i tot seguit un espai per fer treball en 
xarxa (networking) entre els assistents.

Jornada de PIMEC al Gremi

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

972 213 566 o enviant un missatge 
into@elgremi.cat.

Patrocinadors:

Col·laboradors:
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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.

A la pàgina web del Gremi podreu trobar tot l’històric de consultes i 
respostes plantejades al Fòrum Professional, i també la possibilitat de for-
mular-ne de noves (http://www.elgremi.cat/forum-professional/).

En un pis volen canviar el subministrament de gas 
butà per gas natural. A on ens hem de dirigir per fer la 
sol·licitud de gas natural?

El Gremi gestiona les altes de subministrament a la distribu-
ïdora Gas Natural. Un cop  finalitzada la petició, ja podreu 
contractar el servei de subministrament amb una comercia-
litzadora de gas de lliure mercat.

He de traslladar fora l’escala un comptador que està 
situat dins d’un pis. Quins tràmits he de fer? He de fer 
algun butlletí? 

Per traslladar el comptador a fora no cal cap butlletí. Però 
totes les connexions i desconnexions a la xarxa BT seran 
efectuades per personal de l’empresa subministradora o 
per una entitat autoritzada per aquesta. Hauries de po-
sar-te en contacte a través del correu electrònic descar-
goterceroscatoriental@endesa.es per concertar dia i 
hora.

Com es legalitza una instal·lació elèctrica per a una 
parada de fires?

Es considera que són instal·lacions ambulants aquelles 
que es munten de manera repetitiva en diferents indrets, 
en especial les fires. 

Si és la primera vegada que es munten:

> Es tramiten com qualsevol altra instal·lació (amb 
projecte o memòria tècnica de disseny, segons cor-
respongui).

> Cal tenir present que aquestes instal·lacions normal-
ment es fan a l’exterior i que per tant s’han de tractar 
com a locals mullats.

En muntatges successius de la instal·lació:

> L’instal·lador que revisa cada nou muntatge ha de re-
visar, comprovar i verificar la instal·lació abans de signar 
un dels requadres que hi ha a la pàgina 3 del certificat 
d’instal·lació.

> El certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió (fires) 
és vàlid durant tot un any des de la primera instal·lació.

Documentació de què ha de disposar el titular (instal·laci-
ons amb projecte):

> Projecte de la instal·lació (el contingut mínim està deter-
minat al reglament).

> Certificat de direcció i acabament d’obra emès per un 
tècnic competent (model ELEC-4).

> Certificat d’instal·lació emès per l’empresa instal·ladora 
(model certificat d’instal·lació elèctrica en baixa tensió).

> Inscripció al RITSIC.

Documentació de què ha de disposar el titular (instal·laci-
ons amb memòria tècnica de disseny):

> Memòria tècnica de disseny de la instal·lació (model 
ELEC-3. Memòria Tècnica).

> Certificat d’instal·lació emès per l’empresa instal·ladora 
(model certificat d’instal·lació elèctrica en baixa tensió).

> Inscripció al RITSIC.

Quan es considera d’alta tensió una instal·lació?

Les instal·lacions d’alta tensió són les que tenen tensions 
nominals superiors a 1.000 volts.

GREMI
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És probable que més d’una vegada 
hagi sortit el dubte de si acceptar o no 
un client pel risc que no es faci càrrec 
de les factures. Amb el nou cercador de 
morosos que s’ha incorporat a la web 
del Gremi, els agremiats poden con-
sultar un registre elaborat a partir de la 
mateixa informació proporcionada pels 
instal·ladors. 

El cercador de morosos permet com-
provar, a partir del número d’identifica-
ció fiscal, si una persona física o jurídica 
consta al registre.

Tal com marca la llei, per aparèixer con-
signat en aquest registre ha d’existir un 
deute cert, vençut i exigible, que ha de 
resultar impagat malgrat els requeri-
ments efectuats per part del proveïdor, 
és a dir, l’empresa agremiada. Les qües-

tions presentades pels agremiats o per 
les persones físiques o jurídiques que 
constin en el registre seran ateses pel 

Nou cercador de morosos 
a la web del Gremi

Gremi amb la finalitat de tenir el cerca-
dor actualitzat.

de morositat
Cercador

GREMI



Any de fundació: 1976

Av. Europa, 26 - Naus 8 i 9, 17300

Blanes (Girona) 

muntec@ridauragrup.com

www.ridauragrup.com

Tel. 972 35 03 03

Activitat: Reparació de bombes, mo-
tors i maquinària electroportàtil / Mun-
tatges tècnics i manteniment

Ens podeu resumir la història de la 
vostra empresa? La història de Grup 
Ridaura neix el 1976 gràcies a l’es-
perit emprenedor de Pedro Ridaura 
Cuevas, un fill de la postguerra que, 
com tants altres, arriba a Catalunya a 
la recerca d’un futur millor. Treballador 
de l’antiga Fibracolor SA, comença a 
fer petits treballs a compte propi en 
un talleret que té a casa. L’any 2005 
es decideix invertir en la compra de 
dues naus industrials. És llavors quan 
es passa a la reparació de grups elec-
trobomba i maquinària electroportàtil 
i d’alta pressió. En l’actualitat, amb 
l’adquisició d’una nova nau industrial, 
s’aposta per crear dins l’empresa una 
secció de lloguer de maquinària per 
a la construcció, grups electrògens 
i electrobombes per a depuradores i 
per a extracció d’aigües, entre d’al-
tres.

Expliqueu-nos alguna anècdota 
o curiositat que us hagi passat al 
llarg dels anys d’experiència? És 
cert que en quaranta anys d’història hi 
ha un munt d’anècdotes per explicar, 
per això es fa difícil destacar-ne una 

Si voleu aparèixer en aquesta secció poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el correu enginyeria@elgremi.cat o al tel. 972 21 35 66.

MUNTEC 
RIDAURA, SL

de sola. Segurament, la millor anèc-
dota encara està per arribar!

Cap on creieu que va el sector de 
la instal·lació? Les noves tecnologies 
aplicades a les energies renovables 
són un binomi a tenir molt en compte. 
No en va, durant l’última junta d’acci-
onistes de Tesla Motors es va parlar 
de súperbateries; però no ja per a cot-
xes elèctrics, sinó per a llars i altres 
àmbits domèstics i professionals.

Què creieu què és el millor i el pitjor 
de disposar d’empresa pròpia? Di-
ria que per un a persona emprenedora 
i amb inquietuds, el millor de ser em-
presari és la possibilitat de dur a terme 
allò en què creus. El pitjor? Sense cap 
mena de dubte el temps que et treu 
per gaudir de la família, els amics, les 
aficions...

Recomanaríeu al vostre fill o filla 
que es dediqués a fer d’instal·lador? 
Si un fill vol seguir un negoci familiar 
l’ha de viure des de baix i, paral·lela-
ment, s’ha d’anar formant tant acadè-

micament com professionalment. Ha 
d’entendre que, per tal que un negoci 
funcioni, se n’han de conèixer tots els 
detalls i handicaps. No es pot enten-
dre ni estimar un negoci propi comen-
çant des d’un despatx.

A part de la feina, a què dediqueu 
la resta de temps? Com a hobbies, 
amb l’edat vas canviant. A la família 
sempre hem estat molt relacionats 
amb el món del cavall. Ens agrada 
passejar pel bosc amb ells. Amb els 
anys, deixes els cavalls i passeges tu.

Quan fa que esteu agremiats? Com 
valoreu la vostra relació amb el Gre-
mi? La nostra relació amb el Gremi de 
Girona va començar el 2012. Per a no-
saltres, el Gremi és un molt bon punt 
de trobada per estar al dia del sector i 
sobre normatives i per poder oferir for-
mació tècnica especialitzada al nostre 
personal.

GREMI

Per ampliar aquesta 
entrevista accediu al QR o 
URL: goo.gl/WAQ0mG
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Entrevista a Lluís Torrecabota, responsable de Distribució a la zona Nord Catalunya i 
Andorra a Simon

Simon celebra 100 anys

Nova col·lecció “Simon 100”

En primer lloc, moltes felicitats 
per assolir aquesta fita tan im-
portant, 100 anys! Són poques 
les empreses que ho aconse-
gueixen. Quina creus que ha 
estat la clau per què Simon hagi 
assolit el centenari? Moltes grà-
cies. Que Simon hagi aconseguit 
arribar als 100 anys no és cap 
casualitat. Per assolir aquesta fita 
és important tenir unes variables 
molt sòlides. En primer lloc, la 
visió del fundador de la compa-
nyia, el Sr. Arturo Simon, fa 100 
anys, i sobretot l’obsessió per fer 
un producte de gran qualitat des 
dels inicis. Haver sabut transme-
tre i mantenir els valors que el Sr. 
Arturo va posar com a base ha 
estat també clau. Des del primer 
moment s’ha sabut implicar tots 
el professionals de l’empresa i 
transmetre el valors fundacionals 
d’innovació i de qualitat. Això fa 
que tots ens sentim “Simoneros”. 
Avui Simon és encapçalada per 
la quarta generació i ja se n’està 
formant la cinquena.

Ens podries explicar els mo-
ments més significatius i im-
portants d’aquests 100 anys 
de Simon? Podríem dir que hi 
ha diverses etapes que han si-
gut claus per assolir aquests 100 
anys. Després dels inicis com 

a fabricant de portalàmpades, 
hi va haver un moment histò-
ric clau quan vam començar a 
fabricar sèries d’encastar. Fent 
ús de la innovació contínua i la 
qualitat, Simon es va situar com 
a líder sòlid del mercat nacional. 
Un altre moment destacable fou 
quan s’amplià el ventall de ne-
gocis mitjançant l’adquisició de 
l’empresa d’enllumenat exterior 
IEP. Anys més tard s’hi afegiria 
el negoci de connectivitat amb 
la compra de CimaBox, poste-
riorment Simon Connect. Però 
una de les fites més importants 
fou durant els anys 90, quan la 
companyia va iniciar el seu pro-
cés d’internacionalització. Actu-
alment comptem amb implanta-
ció directa en disset països, deu 
d’ells amb centres de producció, 
i tenim presència comercial en 
noranta-tres. No cal dir que la 
cartera de Simon ha esdevingut 
cada cop més àmplia. Cal des-
tacar una de les últimes incor-
poracions, que és la il·luminació 
interior amb tecnologia LED.

Com afronta Simon el futur? 
Ens pots avançar alguna no-
vetat per al 2017? Com sempre, 
amb molta il·lusió i moltes ganes 
de seguir encapçalant el ràn-
quing dels principals protagonis-

Un petit taller creat a Olot el 1916 va ser l’inici del que avui, 100 anys 
després, és el Grup Simon. Sobre la base de la seva activitat principal, la 
fabricació de petit material elèctric, Simon s’ha posicionat a nivell mun-
dial. Lluís Torrecabota, responsable de distribució de Simon a la Zona 
Nord Catalunya i Andorra, parla a la següent entrevista de la celebració 
del centenari.
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CONAIF i FENIE inicien el procés 
d’integració de les dues federacions
Els presidents de CONAIF i de 
FENIE, Esteban Blanco i Jau-
me Fornés, respectivament, van 
signar el 14 de juliol a la seu de 
CONFEMETAL un acord que 
posa les bases del procés per a 
la integració de les dues federa-
cions en una única organització 
d’empreses instal·ladores, d’àm-
bit nacional, que aglutini i repre-
senti totes les activitats pròpies 
de les instal·lacions, tant les re-
lacionades amb l’electricitat i les 
telecomunicacions com amb la 
fontaneria, el gas i el clima (fred 
i calor).

Amb això es pretén crear la gran 
organització empresarial de les 
instal·lacions en tots els ves-

sants, que sigui líder en el sec-
tor i en la defensa i representació 
de les empreses instal·ladores 
espanyoles,  sigui quina sigui la 
seva activitat, ja que posseirà la 
força i el poder que li confereix 
la unió de les dues organitzaci-
ons d’instal·ladors de referència 
a Espanya.
 
L’organització empresarial resul-
tant d’aquesta unió acollirà més 
de 20.000 empreses instal·lado-
res i 45 associacions i federaci-
ons d’instal·ladors procedents 
de CONAIF, i més de 15.000 em-
preses instal·ladores i 57 associ-
acions i federacions procedents 
de FENIE.La nova organització 
pretén crear un gran front comú 

per defensar eficaçment els drets 
de l’empresa instal·ladora i capaç 
d’actuar com a “lobby” influent 
davant les institucions públiques, 
la legislació i els organismes del 
sector. A més a més, podrà oferir 
al col·lectiu més serveis i millors, 
optimitzar costos i aprofitar mú-
tuament les oportunitats de ne-
goci.

S’ha establert un pla de treball 
d’acord amb un calendari a dos 
anys vista i quatre etapes, que 
anirà avançant a poc a poc en el 
procés d’integració. L’etapa final, 
fixada a principis de 2018, supo-
sarà la integració total en la nova 
organització empresarial, que tin-
drà una nova denominació.

Exposició “Interfaces: 100 años de diseño en Simon”

tes dins del mercat elèctric. Vo-
lem consolidar la nostra posició 
dins el sector de la il·luminació 
interior LED i d’altres negocis de 
nova creació, com poden ser els 
sistemes de control o recàrrega 
de vehicles elèctrics, tal com ja 
hem aconseguit en el sector de 
la connectivitat i material d’en-
castar.
Per al 2017 el gran repte serà 
consolidar la nova sèrie que s’ha 
creat especialment amb motiu 
del centenari. Es tracta de Si-

mon 100, que s’ha estat desen-
volupant durant quatre anys. És 
per aquest motiu que posarem 
tots els esforços i recursos per 
tal que tothom conegui la nova 
sèrie. Aprofito per comentar que 
aquest any, durant el mes d’oc-
tubre, participarem a la fira Ma-
telec, a Madrid, on tindrem un 
estand dissenyat per l’estudi del 
reconegut dissenyador Antoni 
Arola amb la finalitat d’introduir la 
nova col·lecció a tots els assis-
tents i professionals del sector. 

Per part nostra això és tot. Vols 
afegir alguna cosa més? Agrair 
al Gremi d’Instal·ladors de Girona 
l’oportunitat que ens ha atorgat 
amb aquesta entrevista. Com a 
representant de Simon, em sento 
molt content i orgullós de poder 
formar part d’aquest projecte i 
de compartir i celebrar 100 anys 
amb aquest col·lectiu tan impor-
tant per a Simon.
Moltes gràcies per dedicar-nos 
aquests moments!
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Nou pla estratègic per als vehicles 
elèctrics

Punt de recàrrega ràpida instal·lat recentment a Girona (c. Riu Cardener)

El Govern de la Generalitat ha aprovat 
el Pla d’acció per al desplegament de 
la infraestructura de recàrrega per als 
vehicles elèctrics a Catalunya 2016-
2019 (PIRVEC), que té per objectius 
convertir Catalunya en un país atractiu 
per al vehicle elèctric i garantir el sub-
ministrament energètic als usuaris i al 
parc de vehicles que està de pas per la 
xarxa viària catalana.

Amb aquest pla, el Govern vol incen-
tivar la instal·lació de 21.000 nous 
punts de recàrrega vinculats, 360 no-
ves estacions de recàrrega semiràpida 
en xarxes urbanes i centres d’oci, i 81 
punts de recàrrega ràpida d’accés pú-
blic i directe des de la xarxa viària. El 
conjunt d’aquestes infraestructures de 
recàrrega comptarà amb una inversió 
de 5,8 milions d’euros.

D’aquesta manera es vol apostar de 
forma decidida per una mobilitat cada 
vegada més neta, perquè el 40% de 
l’energia primària que es consumeix a 
Catalunya prové del transport, i més 
eficient, perquè l’eficiència energètica 

d’un vehicle elèctric és vuit punts supe-
rior al d’un vehicle de combustió.

Amb aquest nou Pla, caldrà sumar als 
incentius que ja representa actualment 
la compra de cotxes elèctrics, com 
ara la gratuïtat als peatges de les au-
topistes dependents de la Generalitat 
o l’exempció de pagar de l’impost de 
matriculació, la implantació d’una infra-
estructura de punts de càrrega a tot el 
territori, ja que per afavorir l’augment 
del nombre de vehicles elèctrics són 
necessaris més punts de recàrrega i, a 
més, que aquests punts estiguin distri-
buïts per tota la geografia, no només a 
les grans ciutats.

Actualment, a Catalunya només quatre 
de cada mil vehicles són elèctrics, una 
xifra molt lluny de països com Holanda, 
on un de cada deu cotxes matriculats 
és elèctric.

Per facilitar l’assoliment dels objectius 
del Pla, el Govern ha creat la Taula per 
al Desplegament d’Infraestructura de 
Recàrrega per als Vehicles Elèctrics 
(TIRVEC), que preveu reunir més 70 

agents públics i privats relacionats amb 
la mobilitat elèctrica per tal de treballar 
conjuntament en la mateixa direcció.

L’estratègia passa per prioritzar els 
punts de recàrrega vinculada –és a dir, 
aquells que estan situats en emplaça-
ments on els vehicles estacionen llargs 
períodes de temps i que, per tant, fan 
possible la recàrrega nocturna– i els de 
recàrrega semiràpida, al mateix temps 
que per garantir en els principals eixos 
viaris una xarxa de recàrrega ràpida 
interoperable amb els grans corre-
dors europeus. Aquestes mesures han 
d’anar acompanyades d’un seguit de 
millores tècniques i legals per fer que 
la xarxa esdevingui viable per als ope-
radors i accessible i còmoda per als 
usuaris.

Per ampliar la informació sobre aquest article 
accediu al QR o URL: goo.gl/BipM4n
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La darrera reforma de la Llei d’enjudi-
ciament civil ha comportat una impor-
tant reducció i agilització dels tràmits 
processals per reclamar impagats i, 
en concret, en els procediments de 
judici verbal i monitori. 

Amb la nova regulació desapareix le-
galment la necessitat de celebrar judi-
ci o vista en deutes inferiors a 6.000 €, 
atès que tant en el procediment mo-
nitori com en el procediment de judici 
verbal les parts hauran de pronunci-
ar-se respecte a la necessitat de cele-
brar la vista. És a dir, la celebració de 
judici passa d’obligatòria a optativa, i 
serà a discreció del jutge en determi-
nats supòsits. 

Fins ara, si el deutor presentava un 
escrit d’oposició al procediment mo-
nitori, encara que no estigués fona-
mentat, el procediment continuava 
necessàriament i la celebració del 
judici obligava el creditor a assistir-hi, 
tot i que en un elevat percentatge de 
casos el deutor no es presentava. 
Aquesta circumstància ha provocat 

que moltes empreses siguin reticents 
a interposar reclamacions judicials 
dels seus impagats, sobretot per deu-
tes de poca quantia, i no tant pel cost 
del procediment sinó per la pèrdua de 
temps que això implicava per als seus 
administradors i treballadors/testimo-
nis, que havien d’assistir necessària-
ment a la celebració del judici. 

Una situació idèntica es donava en 
el procediment de judici verbal, en el 
qual, un cop admesa la demanda, el 
jutjat assenyalava directament data 
i hora de judici. El creditor, amb els 
treballadors com a testimonis, havia 
d’assistir-hi forçosament sense saber 
si el demandat, prèviament citat pel 
jutjat, es presentaria a judici, i desco-
neixent els motius d’oposició al deute 
que, si escau, al·legaria. 

Amb la reforma d’aquesta llei, el cre-
ditor podrà impugnar l’escrit d’oposi-
ció presentat pel morós en el procedi-
ment monitori, i serà en aquesta fase 
on les parts hauran de pronunciar-se 
sobre la conveniència de celebrar ju-

Tràmits judicials més àgils 
per reclamar impagats

dici o no. Respecte al procediment de 
judici verbal, caldrà que el demandat 
presenti contestació a la demanda, i 
s’haurà de manifestar també respec-
te a la conveniència de celebrar judici 
o no, de manera que si no presenta 
contestació serà declarat en rebel·lia 
processal. 

En conclusió, les reclamacions judi-
cials d’impagats comportaran, en la 
majoria de casos, que la tramitació 
dels procediments sigui molt més àgil 
i evitarà les molèsties i inconvenients 
que la celebració i assistència a judici 
suposen per a les empreses, alhora 
que farà viable la reclamació judici-
al de determinats deutes que, per la 
seva escassa quantia, fins ara no es 
reclamaven judicialment. 

Davant la complexitat que presenta 
processalment la reforma de la Llei 
d’enjudiciament civil és  aconsellable 
que abans d’iniciar qualsevol proce-
diment es contacti amb l’Assessoria 
Jurídica del Gremi. 
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www.baxifidelity.es

INSTALA’T
90€
A LA TEVA 
BUTXACA.

A/XL

A

PER LA COMPRA
D’UNA PLATINUM COMPACT ECO
O UNA PLATINUM ALUX
POTS ACONSEGUIR
90€ DE REGAL.

Com? Rebràs una targeta regal amb 40€* en el moment
de la compra i uns altres 50€** que es carregaran a la teva targeta
del Club BAXI Fidelity al validar la compra. 

*Disponible en distribuïdors adherits a aquesta promoció.
**Per a factures amb dates entre el 19 de setembre i el 31 de desembre de 2016. Les factures s’hauran d’introduïr al teu compte del Club BAXI Fidelity abans del 31 de gener de 2017 

per beneficar-se de la promoció. Veure condicions a www.baxifidelity.es 

AF_Promo_Otono_Compact_Eco_A4_CAT.indd   1 29/8/16   15:31



www.connect.baxi.es

*Promoció vàlida per a professionals, del 19 de setembre al 15 de desembre; limitada a les primeres 1.100 unitats. Disponible en distribuïdors adherits 
a aquesta promoció. Consulta condicions a www.connect.baxi.es

GAUDEIX  
D’UN 
TERMÒSTAT

A/XL

A
A/XL

AAra, les nostres calderes de 
condensació d’alta gamma  
Platinum Plus i Argenta Condens 
vénen amb un regal molt especial:  
un termòstat Wi-Fi Nest 
valorat en més de 220€*

P R OP R O

Caldera de gas
PLATINUM PLUS

Caldera de gasoil 
ARGENTA CONDENS

INSCRIU-TE ALS NOSTRES CURSOS DE FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS  
A WWW.CONNECT.BAXI.ES

AF_Promo_Otono_NEST_A4_CAT.indd   1 7/9/16   13:47
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Planifica ara la teva propera formació
És important seguir la programació actualitzada de cursos, dates i horaris a 
www.elgremi.cat, als perfils de les xarxes socials del Gremi o bé a través del codi QR

FORMACIÓ

Per a l’obtenció de carnets 
i acreditacions de les 
competències professionals

Manipulació d’equips amb 
sistemes frigorífics de qualsevol 
càrrega de refrigerants fluorats 
PF1.  consultar dates 

Manipulació d’equips amb 
sistemes frigorífics de qualsevol 
càrrega de refrigerants fluorats 
PF1 i prova teòrico-pràctica PF2. 
consultar dates 

Instal·lador Elèctric en Baixa Tensió 
categoria Especialista. 19/09/16

Carnet d’Instal·lador - Mantenidor 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis (ITE). 26/10/16

Instal·lador de gas IG categoria B 
(IGB). 07/11/16

Oficials
Curs oficial de Prevenció de la 
Legionel·losi. 29/09/16

Actualització del curs oficial de 
prevenció de la Legionel·losi.
15/12/16

Soldador de polietilè tipus C. 
consultar dates

Agent de posada en marxa, 
manteniment i reparació 
d’aparells de gas. 
consultar dates

Curs oficial de Prevenció de la 
Legionel·losi. 29/09/16

Actualització del curs oficial de 
prevenció de la Legionel·losi.
15/12/16

Soldador de polietilè tipus C. 
consultar dates

Agent de posada en marxa, 
manteniment i reparació 
d’aparells de gas. 
consultar dates

Cremadors de Gasoil i Gas.
03/10/16

Calderes murals: reparació i 
manteniment. 
consultar dates

Iniciació a la refrigeració. 
03/11/16

Bàsic d’aire condicionat.
consultar dates

Electricitat bàsica.
consultar dates

Pràctics
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FORMACIÓ

Impresos de Baixa Tensió. 
Confecció Memòries elèctriques 
i esquemes unifilars. Programa 
Excel. 20/10/16

Curs específic d’instal·lacions 
frigorífiques amb amoníac com 
a refrigerant. Curs impartit per 
AEFYT a Girona. 19/10/16 

Control de sistemes de 
climatització en calor amb el 
sistema especialitzat KNK. 
24/10/16

Autòmats programables. 
Específic. 25/10/16

Els Monogràfics
Aplicació del nou Reial Decret 
d’Autoconsum. 
24/11/16, Inscripció on line!

Il·luminació LEDs. Prestacions 
i nou Reglament de 
contaminació lumínica.
consultar dates

Aprendre a elaborar Certificats 
ITE. consultar dates

Sistema SD Solucions 
domèstiques, a càrrec de 
JUNG. 22/09/16

Eficiència energètica en el 
tractament d’aigües, a càrrec 
de CILLIT. 29/09/16

Jornada sobre combustió, a 
càrrec de TESTO. 20/10/16

Jornada tècnica a càrrec d’ 
SCHNEIDER. 25/10/16

Reciclatge

Com vas d’informàtica i pàgines 
web?

Curs Excel nivell inicial. 
Curs Excel nivell mitjà. 
Curs Excel nivell avançat. 
Curs Wordpress per a la 
programació de pàgines web! 
consultar dates

Aprofiteu-vos-en també de les 
jornades tècniques que impar-
tim cada més

Tens dubtes i/o peticions?
972 41 26 15 / 
formacio@elgremi.cat

“

”
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Adaptació, actualització,
aprenentatge i reciclatge
Conceptes bàsics per assolir amb èxit els reptes i obtenir les 
acreditacions necessàries per exercir la professió

FORMACIÓ

El Reciclatge, l’aprenentatge continuat

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

Instruccions generals per omplir els documents 
informatitzats i documentació administrativa; 
memòria de càlculs (ELEC 3) i descripció dels 
exemples tipus del programa i suport a la 
confecció d’Esquemes elèctrics unifilars (ELEC 2).

Control dels sistemes de climatització en fred amb el sistema especialitzat KNX
Protocols de comunicació, què són i com funcionen.

Diferents sistemes especialitzats de climatització en fred. Topologia d’instal·lacions.

Principi de regulació i control dels sistemes HVAC. 

Aplicacions del sector terciari.

Controladors de temperatura directe.

Beneficis de la integració dels diversos sistemes especialitzats de climatització.

Regulació dels sistemes HVAC integrats amb la tecnologia KNX.

Disseny d’instal·lacions mitjançant tecnologia KNX (pràctiques de programació).

Integració de sistemes de climatització en BMS.

Monitorització i gestió remota del sistemes HVAC, gestió d’alarmes i manteniment preventiu.

Gestió de consums.
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Cursos monogràfics, l’especialització

Aprendre a elaborar certificats ITE

El certificat per posar en funcionament una 
instal·lació: certificat ITE.

El certificat de manteniment per aquelles 
instal·lacions que ho necessiten.

Els elements d’etiquetatge quan es realitzen 
les operacions de manteniment, inspeccions 
periòdiques …

Formació dirigida als instal·ladors que disposen 
del certificat ITE i que treballen en el sector 
de la climatització (refrigeració, calefacció, 
producció d’ACS, ventilació) independentment 
de la potència, que és el factor que determina la 
importància d’una instal·lació.

Aplicació del nou Reial Decret 
d’Autoconsum

El Reial Decret 1699/2011, pel qual es regula la 
connexió a xarxa d’instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica de petita potència; el Reial 
Decret 900/2015 pel que es regulen les condicions 
administratives, tècniques i econòmiques de les 
modalitats de subministrament d’energia elèctrica 
amb autoconsum i de producció d’autoconsum 
i el Reial Decret 56/2016 pel que es transposa 
la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a 
l’eficiència energètica.

FORMACIÓ

Informàtica

Curs Excel. Nivell inicial

Conèixer l’entorn de treball d’un llibre Excel i la seva 
estructura. Saber aplicar diferents tipus de format a 
les cel·les.

Saber inserir imatges i formes en un full de càlcul. 
Utilitzar coherent i correctament les opcions de 
càlcul i funcions.

Preparar un full de càlcul per a la seva impressió. 
Saber fer gràfiques estadístiques i donar-les format.
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FORMACIÓ

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

Jornada Tècnica de Refrigeració
Objectiu assolit: Conèixer les mesures i instrumentació clau relacionades 
amb l’actual normativa sobre instal·lacions tèrmiques i sistemes de 
refrigeració.

Jornada Tècnica Sistema eNet. Enfocat al servidor
Objectiu assolit: Disposar dels coneixements necessaris per poder fer 
una instal·lació amb el sistema eNet sense fils de Jung, amb integració 
amb dispositius mòbils, on es poden fer programacions horàries, simulació 
de presència, escenes, lògica i un gran etcètera des del Servidor d’eNet.

www.testo.es

www.jung.de/es

Fred
Calefacció

Climatització
Gasos fluorats

Gas

El centre de Formació
selecciona professors

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

Electricitat
Aigua

Energia solar
Il·luminació
Domòtica

Telecomunicacions
Prevenció Legionel·losi
Productes petrolífers

Operador industrial de calderes
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Teniu compte TWITTER? 
Sou actius? 

Amb 1000 milions d’usuaris, el trànsit a Twitter és 80% en 
mòbil, i precisament per això Twitter es dirigeix a ser una 

companyia 100% mòbil. S’’ha convertit en una gegantina sala 
de premsa, indispensable per gestionar crisis, o en el millor 
canal d’atenció al client per a la seva informació en temps real. 
Diuen que “Twitter no és una xarxa social (encara que tot si-
gui social i també ho sigui), sinó, molt més: és una plataforma 
de gestió de continguts, amb molts tipus d’usos com ara call 
center, atenció al client, etc.

El gremi té compte Twitter i cada vegada més és 
un dels canals a través dels quals els nostres seguidors 
mantenen al dia el seu seguiment sobre l’activitat forma-
tiva del Gremi. 

Algunes de les empreses agremiades també comencen a 
ser actives en aquesta xarxa social i us convidem a fer-hi 
una ullada.

@GIGFormacio

Si us interessés 
formar-vos 
específicament sobre 
aquesta xarxa social per 
treure-li un rendiment 
professional i empresa-
rial, només cal que us 
poseu en contacte amb 
nosaltres o ens feu un tuit a 
@GIGFormacio

FORMACIÓ
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PROFESSIÓ

Diagnosi energètica en comerços
El Consorci del Comerç, Artesania i 
Moda, l’Institut Català de l’Energia i l’As-
sociació de Gremis d’Instal·ladors de 
Catalunya han impulsat una campanya 
de diagnosi energètica per als comer-
ços amb l’objectiu que els establiments 
catalans incorporin mesures d’eficièn-
cia energètica en les seves instal·laci-
ons, que consisteix en assessorament 
gratuït i una intervenció posterior d’una 
empresa instal·ladora agremiada amb 
experiència en aquest àmbit. El projecte 
pilot disposa d’un fons de finançament 
total de vuit milions d’euros.

El CCAM posa a l’abast del sector 
préstecs amb un aval del 70%, trami-
tats amb CaixaBank o Banc de Saba-
dell, de 10.000 € a 100.000 € de la línia 
Emprèn.

Recentment l’ICAEN ha presentat 
aquesta campanya a Girona, en una xer-
rada feta el passat 6 de juny a la seu de 
la Generalitat. L’objectiu és conscienciar 
i informar sobre la necessitat d’aplicar 
mesures d’eficiència energètica en els 

comerços i demostrar els beneficis que 
representa relacionar energia, economia 
i medi ambient. La campanya posa èm-
fasi en els criteris i les bones pràctiques 
de gestió energètica i les possibilitats 
d’aplicació en qualsevol comerç.

Bones pràctiques en 
l’emmagatzematge de 
pèl·lets de fusta
La Generalitat de Catalunya i empreses 
del sector energètic de la biomassa han 
publicat una guia titulada Guia de bones 
pràctiques per al control del risc per in-
halació de monòxid de carboni (CO) en 
l’emmagatzematge de pèl·lets de fusta 
a les dependències dels usuaris finals.

Els pèl·lets de fusta són una forma de 
biocombustible, resultat de l’aprofita-
ment de la biomassa forestal, que a Ca-
talunya està guanyant importància com 
a font d’energia renovable per a usos 
tèrmics, tant en instal·lacions industrials 
com municipals i domèstiques.

L’emmagatzematge en quantitat de 
pèl·lets de fusta genera de forma es-
pontània concentracions elevades de 
monòxid de carboni, un gas tòxic que, 
si no s’adopten unes mesures preventi-
ves mínimes, pot afectar les persones 
que per motius de treball han d’accedir 
puntualment als magatzems. La Guia 

de bones pràctiques ofereix un conjunt 
d’orientacions preventives davant el risc 
d’inhalació de monòxid de carboni (CO) 
en accedir a l’interior d’aquestes zones.

La guia es troba disponible tant a la web 
del Gremi com a la de la Generalitat de 
Catalunya.
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PROFESSIÓ

Arriba l’alta eficiència als 
ventiloconvectors (fan coil)
Les unitats terminals de climatit-
zació tipus fan coil que s’instal·len 
en hotels, hospitals i oficines es-
tan evolucionant en aquests últims 
temps cap a solucions de menor 
consum energètic i menor soroll. 
Prova d’això són les noves tecno-
logies utilitzades en els motors de 
commutació electrònica, que per-
meten reduir el consum fins a un 
70% respecte als motors tradicio-
nals amb condensador.

Fan coil electrònicLes possibi-
litats de regulació que ofereixen 
aquests motors electrònics es 
multipliquen gràcies a les funcions 
desenvolupades pels termòstats i 
els controladors proporcionals.
Tren de ventilació amb motor 
electrònic
El senyal de control electrònic és 
un senyal proporcional que per-
met al ventilador variar la velocitat, 
ajustar la temperatura de manera 
automàtica (en funció de la dife-
rència entre la temperatura ambi-
ent i la temperatura de confort se-
leccionada per l’usuari), adequar 
la potència i aconseguir un nivell 
òptim de climatització amb menor 
soroll.

Aquesta característica de la re-
gulació afavoreix també que el 
consum energètic global de la ins-
tal·lació sigui menor, a causa que 
s’optimitza l’intercanvi tèrmic en 
les unitats terminals.

L’àmplia gamma de termòstats i 
controladors desenvolupats per 
als ventiloconvectors d’alta efici-
ència permet el control d’instal·la-

cions de dos o quatre tubs amb 
vàlvules tot o res o proporcionals, 
la regulació mitjançant sensors 
d’ambient o de retorn, el funcio-
nament automàtic en zona morta 
o amb sonda en canonada (funció 
changeover), la programació horà-
ria, la integració en sistemes cen-
tralitzats de comunicacions, etc.

Termòstats proporcionals per a 
fan coil electrònics
Entre les funcions de regulació ter-
mostàtica desenvolupades per al 
control del ventilador hi ha la pos-
sibilitat de programar que el motor 
no s’aturi quan la sala climatitzada 
arriba a la temperatura de confort 
seleccionada (funcionament con-
tinu del ventilador), a fi d’evitar-ne 
l’estratificació tèrmica.

Així mateix, és possible en qual-
sevol tipus d’instal·lació ajustar 
temperatures de confort indepen-
dents per a l’hivern i per a l’estiu, o 
limitar les velocitats mínima i màxi-
ma del ventilador.

Termòstats proporcionals amb 
comunicacions
En la recerca permanent d’una 
major eficiència energètica, els 
termòstats i controladors per-
meten connectar, per exemple, 
contactes de finestra (cablejats 
o sense fil), targeters o detectors 
de presència, que aconsegueixen 
optimitzar la despesa energètica 
encara més si és possible.

Sistena, empresa innovadora en 
regulació i control, en col·labora-
ció amb l’empresa FanDeck Sys-

tems, ha desenvolupat un sistema 
innovador per adaptar els fan coil 
tradicionals a l’alta eficiència sen-
se necessitat de substituir el ter-
mòstat existent en la instal·lació, 
el qual és compatible en instal·la-
cions amb sistema centralitzat de 
comunicacions.

Targeta d’adaptació a l’alta efi-
ciència
Aquest sistema d’adaptació es 
basa en un tren de ventilació d’al-
ta eficiència que porta integrat un 
sistema de regulació intel·ligent, 
de manera que fer la instal·lació és 
fàcil. La funció d’aquest sistema 
de regulació és ajustar automàti-
cament, i de manera proporcional 
del 0% al 100%, la velocitat del 
ventilador d’acord amb les condi-
cions ambientals de l’espai a cli-
matitzar, amb la finalitat d’aportar 
en cada moment el màxim grau de 
confort i, al mateix temps, optimit-
zar el cost energètic.

En resum, totes les instal·lacions 
actuals poden ser adaptades a 
l’alta eficiència gràcies a l’àmplia 
gamma de solucions innovadores 
desenvolupades.

Departament Tècnic de
Grupo Castel
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Breus
Fenie Energia entra en el negoci de la generació d’energia
La companyia comercialitzadora d’energia Fenie Energia, nascuda de la unió del 
col·lectiu d’empreses que componen FENIE, ha adquirit el 100% de les accions 
d’un parc eòlic situat a la Serra de Béjar (Salamanca). Amb aquesta operació, la 
companyia comercialitzadora fa un pas més per operar també com a generado-
ra d’energia.
Aquest parc eòlic de 12 MW de potència va començar a funcionar el 2009 i, tot 
i que es tracta d’una instal·lació de capacitat modesta (la producció anual ronda 
els 30 GWh), suposa un important avanç per a Fenie Energia, que no ha volgut 
deixar passar l’oportunitat d’obtenir la seva pròpia energia neta.

Aigües de Girona, Salt i Sarrià alerta d’intents d’estafa
Aigües de Girona, Salt i Sarrià ha alertat els seus clients que una empresa ha estat 
intentant fer suposades analítiques d’aigua en domicilis particulars per conclou-
re que l’aigua de consum públic no reuneix les garanties suficients de qualitat i 
potabilitat, amb l’objectiu de vendre posteriorment els seus equips i productes.

L’empresa d’aigües ha volgut desmarcar-se d’aquesta empresa, que utilitza un 
nom molt similar al seu, i l’acusa d’utilitzar pràctiques poc ètiques amb finalitats 
estrictament comercials. Aigües de Girona, Salt i Sarrià recorda que l’aigua que 
subministra el servei municipal és de gran qualitat i que reuneix totes les caracte-
rístiques sanitàries i de qualitat que regula la legislació vigent.

Condemnat perquè volia ven-
dre per internet un refrigerant 
prohibit
La secció quarta de l’Audiència de Giro-
na ha condemnat un lampista per haver 
intentat vendre per internet una ampolla 
del gas refrigerant clorodifluorometà, un 
producte de comercialització  prohibida 
ja que malmet la capa d’ozó. El jutge ha 
imposat a l’acusat una pena de sis me-
sos de presó, una multa de 1.440 euros 
i la prohibició de treballar en el sector 
durant sis anys.

Desmantellada una organitza-
ció criminal de revisors de gas 
per estafar més de 580.000 
euros a persones d’edat 
avançada
Una operació dels cossos de segure-
tat va permetre detenir tretze persones 
com a presumptes autores dels delictes 
de pertinença a organització criminal, 
estafes agreujades continuades, estafes 
bancàries, coaccions i furts a interior 
de domicili. Els investigadors van tenir 
coneixement que un grup d’operaris de 
gas, que treballava a tot el territori ca-
talà, s’aprofitava de la vulnerabilitat de 
certes persones per tal de realitzar rei-
terades revisions de gas innecessàries 
o falsejades, emprant en algunes oca-
sions la coacció. Amb aquestes revi-
sions obtenien uns beneficis econòmics 
molt elevats, que es repartien entre els 
autors materials dels delictes i els líders 
de l’organització.
En el decurs de la investigació, els po-
licies van acreditar la comissió de vint-
i-un fets penals a vuit víctimes de les 
localitats de Llançà, Calonge, l’Escala, 
Barcelona, Santa Perpètua de Mogoda, 
Mataró i Santa Coloma de Gramenet.

Les autoritats europees demanaran explicacions al Govern 
espanyol per la llei sobre autoconsum

La UNEF (Unió Fotovoltaica Espanyo-
la), juntament amb els representants 
de la Plataforma per un Nou Model 
Energètic i Anpier (Associació Nacional 
de Productors d’Energia Fotovoltaica), 
van defensar en la Comissió de Peti-
cions del Parlament Europeu la seva 
postura contra les retallades retroac-
tives en energies renovables dutes a 
terme a Espanya.

En la sessió es va presentar un infor-
me elaborat per l’Institut Fraunhofer 

i coordinat pel servei de Drets Ciutadans i Afers Constitucionals del Parlament 
Europeu, en el qual es posa de manifest el caràcter advers de la legislació a Es-
panya en tema d’autoconsum en els últims temps. Aquest informe determina que 
es tracta d’una regulació molt adversa per a l’autoconsum, ja que aplica una taxa 
extra només sobre l’electricitat autoconsumida que no sembla ser adequada. 
Com a conseqüència, aquesta llei d’autoconsum deteriora encara més el clima 
d’inversió en energies renovables a Espanya.

El Parlament Europeu enviarà una carta al nou executiu espanyol demanant més 
informació sobre les mesures adoptades i sol·licitant un aclariment respecte als 
canvis en la legislació en renovables i en la normativa d’autoconsum.
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Eines antigues dels instal·ladors
Els instal·ladors usen habitualment moltes eines que els són necessàries per a l’ús quotidià. Algunes 
d’aquestes eines provenen d’eines més antigues que ja no s’utilitzen, altres han evolucionat a partir de 
models anteriors i algunes altres pràcticament no han canviat. A continuació repassem la història de 
quatre de les més utilitzades.

El bufador
Els primers bufadors es remunten a uns dos-cents anys enrere. Les primeres refe-
rències d’un bufador d’acció automàtica corresponen a l’invent del francès Théodore 
Pierre Bertin, que va registrar-lo durant el període de la Revolució Francesa, el 1798. 
Bufadors basats en el principi de Bertin seguirien en ús durant més de cent anys. Més 
endavant, el 1856, als Estats Units, Oliver L. Lawson va perfeccionar els bufadors 
europeus afegint-hi un regulador de la flama i una vàlvula de seguretat. Des de llavors, 
l’invent ha seguit evolucionant fins als models actuals amb múltiples formes i variants.

Trepant de mà
L’origen del trepant de mà es troba en les civilitzacions antigues, que ja utilitzaven 
eines rotatòries, com el trepant d’arc, per fer forats a la roca, als ossos, a la fusta... 
En l’època romana l’invent va evolucionar cap al trepant de bomba, que consistia en 
un eix vertical alineat per un tros de fusta horitzontal i un volant d’inèrcia (una pedra 
circular pesada a la punta), que ajudava a mantenir la precisió i l’impuls. L’origen del 
filaberquí se situa al voltant del segle XV. Consistia en una eina que permetia, mitjan-
çant el moviment de les dues mans, fer girar amb força la broca intercanviable de 
l’extrem per fer un forat molt més precís. El salt definitiu va ser, ja a finals del s. XIX, 
l’acoblament d’un motor elèctric. La primera patent fou per a Arthur James Arnot i 
William Blanch, a Austràlia, l’any 1889. El 1916 dos joves, Duncan Black i Alonzo G. 
Decker, van patentar el trepant elèctric portàtil amb empunyadura i gatell accionador. 
Tres anys després Black & Decker ja facturava un milió de dòlars. Durant el segle XX 
el trepant elèctric ha evolucionat tècnicament sota el mateix principi, amb la principal 
incorporació de la tecnologia sense fils.

La clau anglesa
La denominació clau anglesa és habitual en molts països d’Europa i de l’Orient Mitjà, 
ja que va ser inventada el 1842 per l’enginyer anglès Richard Clyburn. A Dinamarca, 
Polònia i Israel, s’hi refereixen com a “clau sueca” perquè la seva invenció s’atribueix 
a l’inventor suec Johan Petter Johansson, que el 1892 va rebre una patent per millorar 
la clau anglesa ajustable que encara s’utilitza avui dia. A la República Txeca, Egipte, 
Grècia, Hongria, Sèrbia, l’Iran, Eslovàquia, Eslovènia, Polònia, Romania i Bulgària se 
l’anomena “clau francesa”, mentre que a França s’anomena “clau amb roda”. Per 
contra, al Regne Unit es coneix simplement com a “clau ajustable”. La clau anglesa és 
una de les eines que ha patit menys canvis al llarg dels anys.

El tester
El tester (o multímetre) té el seu origen en un invent de Donald Macadie, un enginyer 
de la British Post Office que va tenir la idea d’unificar tres aparells en un: l’amperíme-
tre, el voltímetre i l’ohmímetre. Amb els anys, l’aparell va anar incorporant més presta-
cions en diferents magnituds elèctriques. En els darrers anys les versions digitals han 
millorat la sofisticació, però sempre inclouen com a base el fonament de l’analògic.
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ENTRETENIMENTS

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

Busca les 7 diferències

Sudoku

7

3

6 2
7 6

18 43
4

1

3

5
8

7 4
4

92 1

8

7

Sopa de lletres

Joc de lògica

BROCA

BUFADOR

FILABERQUI

GATELL

OHMIMETRE

REGULADOR

TESTER 

TREPANT

Busca en aquesta sopa de lletres les següents paraules:

Les caixes

Hi ha tres caixes. Una té l’etiqueta “interruptors”, una altra està marcada com “endolls” i l’última d’elles està marcada 
com “interruptors i endolls”. Sabeu que totes tres estan etiquetades incorrectament. Per etiquetar-les bé només podeu 
treure un objecte d’una de les caixes. Com ho faríeu?

 Y C U D X J G A R T E I U T K

 C P Y Z U K K Q E D A N C U U

 V Ñ J L K X C K G S J T L R P

 D E Z D H Z M U U A C O R B Z

 O R V Y J B J C L D T Z Z G K

 L T R Z C Q T M A I P F R A S

 B E H B L M Ñ E D C U B B T A

 C M Z S D T R F O C H Z M E T

 B I G F M Y H O R C D J N L E

 W M K I U Q R E B A L I F L D

 Ñ H P W L U V Q R O D A F U B

 R O K Y J M A X K T K N K U B

 O L I Z O M Q O T A P C I R L

 T R E P A N T E S T E R C X Ñ

 F J W B X F K I Y W I I M H E

8

9
8
4
1

6

8
7

8

16 7

67
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ASSESSORIES

EL GREMI ESTÀ ADHERIT A

 ASSESSORIA | ASSEGURANCES

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

 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

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%

JUNTA DIRECTIVA DEL GREMI

President · Ernest Roglans
Vicepresident · Joan Pujolràs
Vicepresident · Narcís Cat
Tresorer · Octavi Gratacós
Secretari · Jordi Vila

VOCALS DE COMARQUES
Gironès · Santi Crous
Pla de l’Estany · Antoni Estañol
La Selva · Joan Casalprim
Garrotxa · Bartomeu Puig
Ripollès · Jordi Carbonell
Cerdanya ·Albert Vilella
Alt Empordà · Xavier Ballesta
Baix Empordà · Joan López
 

VOCALS
Jordi Serra (Girona)

Joan Estela (Girona)

Albert Serrano (Begur)

Enric Bigas (Girona)

Joaquim Triola (Llambilles)

Jaume Vila (Girona)

Xavier Comas (Pont de Molins)

Robert Soro (Girona)

Xavier Suros (Cassà de la Selva)

Francesc Coll (Girona)

RESPONSABLES D’ÀREA

Ernest Roglans, responsable àrea Econòmica

Joan Pujolràs, responsable àrea Revista

Narcís Cat, responsable àrea Electricitat

Joan López, responsable àrea Fontaneria

Joan Estela, responsable àrea Fred Industrial

Albert Serrano, responsable àrea Telecomunicacions

Enric Bigas, responsable àrea Energies Renovables

Joaquim Triola, responsable àrea Gas

Robert Soro, responsable àrea Calefacció



 GARATGE PLANA - Concessionari Mercedes-Benz
 Vilamalla · Fornells de la Selva · Mont-ras · Blanes · Olot 
Tel. 972 52 52 22 · 972 47 69 69 · 972 30 78 70 · 972 35 88 00  
E-mail: garatgeplana@mercedes-benz.es · www.garatgeplana.mercedes-benz.es

AconsegueixlatevafurgonetaMercedes-Benzambelmillorfinançament.  Les furgonetes Mercedes-Benz mai no reculen 
davant un repte. La nova Vito en particular destaca pràcticament en totes les tasques que se li encarreguen, gràcies a la seva 
àmplia gamma de models i configuracions, el seu ampli interior i unes motoritzacions excepcionalment eficients. Per obtenir 
més informació, visiti el seu concessionari Mercedes-Benz o entri a www.mercedes-benz.es/furgonetas

Són Mercedes-Benz. Necessites més referències?

Vito 109 CDI Furgón Larga

Entrada: 4.699,27 €
Quota final: 10.038,45 € **
TIN 4,90%, TAE 6,12%

al mes en 36 quotes
150 € (1)

CITAN 109 CDI Furgó Llarga - Edición One

Entrada: 3.389,91 €
Quota final: 8.327,78  € **
TIN 4,90%, TAE 6,54%

al mes en 24 quotes
99 € (2)

al mes en 36 quotes
175 € (3)

Sprinter 210 CDI Furgó Compacto

Entrada: 5.234,42 €
Quota final: 11.146,23 € **
TIN 4,90%, TAE 6,13%

(1) Exemple de Leasing amb les facilitats del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, EFC, S.A. Avda. de Bruselas, 30. 28108 Madrid, per a una Vito 109 CDI Furgó Llarga. PVP 18.400,83 € (Transport, 
prelliurament i impost de matriculació no inclosos), vàlid per a sol·licituds aprovades fins al 30/09/2016 i contractes activats fins al 30/11/2016. Tenint el client un termini de 14 dies hàbils per exercir el seu dret de desistiment. 
Import a finançar 13.701,56 €. Per 150,00 € al mes en 36 quotes i una quota final d’10.038,45 €**, entrada 4.699,27 €, TIN 4,90%, comissió d’obertura 342,54 € (2,50%). TAE 6,12%. Import total degut 15.780,99 €. Preu total a 
terminis 20.480,26 €. Exemple calculat per 25.000 kms/any. (Tots els imports reflectits no inclouen IVA)”. (2) Exemple de Leasing amb les facilitats del programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. - 
Av. Bruselas 30- 28108 Madrid, per a un Citan 109 CDI Furgó Llarga - Edición One. PVP 13.209,92 € (Pla Pive incloso. Transport, prelliurament i impost de matriculació no inclosos). Vàlida per a soŀlicituds aprovades fins al 
30/09/2016 amb contractes activats i vehicles matriculats fins al 30/11/2016. Condicionat a la vigència del Pla Pive. Tenint el client un termini de 14 dies hàbils per exercir el seu dret de desistiment. Import a finançar 9.820,00 €. 
Per 99,00 € al mes en 24 quotes i una quota final d’8.327,78 €**, entrada 3.389,91 €, TIN 4,90%, comissió d’obertura 245,50 € (2,50%). TAE 6,54%. Import total degut 10.949,28 €. Preu total a terminis 14.339,19 €. Exemple calculat 
per 25.000 kms/any. (Tots els imports reflectits no inclouen IVA). (3) Exemple de Leasing amb les facilitats del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C, S.A, Avda. de Bruselas, 30. 28108 Madrid, 
per a una Sprinter 210 CDI Furgó Compacto. PVP 20.731,40 € (Transport, prelliurament i impost de matriculació no inclosos), vàlid per a sol·licituds aprovades fins al 30/09/2016 i vehicles matriculats fins al 30/11/2016. Tenint el 
client un termini de 14 dies hàbils per exercir el seu dret de desistiment. Import a finançar 15.496,99 €. Per 175,00 € al mes en 36 quotes i una quota final d’11.146,23 €**, entrada 5.234,42 €, TIN 4,90%, comissió d’obertura 387,42 
€ (2,50%). TAE 6,13%. Import total degut 17.833,65€. Preu total a terminis 23.068,07 €. Exemple calculat per 25.000 kms/any. (Tots els imports reflectits no inclouen IVA). 
** Existeixen 3 possibilitats per a la última quota: canviar el vehicle, tornar-lo (sempre que es compleixin les condicions del contracte), o adquirir-lo pagant la darrera quota. Consulti les condicions del Pla PIVE 8.


