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La fi de la crisi
Quan vaig rebre la proposta de fer aquest petit escrit per a la revista, de seguida 
em varen venir al cap diverses idees, totes sobre diferents temes, però amb un 
denominador comú que, per desgràcia, ens ha tocat a tots de ben a prop: la crisi.
Sovint es comprova que l’economia es mou per sensacions o perspectives de futur, 
i a escala macroeconòmica es comença a parlar del final de la crisi. Tanmateix, 
aquesta percepció general que la crisi està en fase de desaparèixer encara no s’està 
traslladant a les empreses instal·ladores.

Donada la meva activitat i funció dins l’empresa, tinc l’oportunitat de parlar amb 
molts companys de professió, i la conclusió a què sempre arribo és que, tot i que 
no es pot negar que s’està veient un augment de l’activitat pel que fa a inici de 
noves inversions, a ampliació de fàbriques, a reactivació de projectes aturats fa uns 
anys, etc., que porten a pensar que el pitjor d’aquest procés ha passat, també tenim 
diversos indicadors que ens posen de peus a terra, que ens fan ser menys optimistes.

Per posar alguns exemples, el percentatge d’impagats entre els clients no s’ha 
reduït de forma significativa i els terminis de pagament estan fora de tota lògica, i 
de vegades no són assumibles per l’instal·lador, sobretot  per part de les empreses 
de l’àmbit de la construcció. Aquest assumpte encara és més dramàtic respecte a 
l’empresa pública, en què els pagaments s’allarguen fins i tot anys vista. 

D’altra banda, els marges de benefici de les feines executades són molt baixos, atès 
que el client final ha percebut com a justos uns preus que no donen cabuda als petits 
imprevistos que en tota obra apareixen, i que en molts casos fins i tot poden arribar 
a generar pèrdues. 

Aquesta sortida de la crisi que tothom sembla veure a tocar es veu frenada per 
diferents factors. Per un costat, la baixa especialització del personal de base fa que el 
temps d’aprenentatge de la professió s’allargui en excés i que no es produeixi el relleu 
natural de l’oficial veterà, que a poc a poc es va retirant. A més a més, la inexperiència 
també provoca retards en la realització de treballs, modificació d’errades, etc. que 
van en contra del marge de benefici suara comentat. Els sindicats, d’altra banda, 
han demanat una pujada salarial, quan moltes empreses encara es troben en fase de 
recuperació i amb prou feines poden liquidar deutes amb proveïdors. Per acabar, la 
fidelització del client és un altre factor que també s’ha vist alterat per la crisi, ja que, 
en la majoria de casos, el client es decideix per l’oferta més econòmica, sense tenir 
en compte el servei i les anteriors feines realitzades. 

Amb aquesta crisi passarà com ha passat amb tantes crisis anteriors, però en 
aquesta ocasió tinc el convenciment que ja res no tornarà a ser com abans, perquè 
estem en una època de canvis, tant pel que fa a la comunicació amb el client, com a 
les formes de venda, a la visualització del valor afegit que aporta un bon professional, 
a la globalització, etc. Ens haurem d’adaptar a aquesta canvis i fer front a les noves 
circumstàncies.

Haig de reconèixer que la visió que he transmès en aquest article pot semblar una 
mica pessimista, però res més lluny de la realitat. És precisament en aquestes 
circumstàncies quan més orgullós em sento dels companys i companyes que hem 
suportat tots aquests anys tan difícils, perquè és un fet que dins d’aquest Gremi 
sempre sorgeix gent disposada a col·laborar activament per analitzar les situacions, 
canalitzar les propostes i buscar les solucions necessàries que ajudin a tirar endavant 
els projectes de futur de tots el membres. En aquest àmbit sí que puc dir sense 
equivocar-me que no estem patint cap crisi.

Enric Bigas
Vocal

EDITORIAL
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Necessites el millor servei?
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 que proveeixen serveis per als instal·ladors. En 
els propers números d’aquesta revista us informarem dels fabricants de material i aparells per a les vostres instal·lacions i 
també proveïdors de material que col·laboren amb nosaltres.

www.esolvo.es | 872 000 926 

 www.laborex.cat | 972 413 030

www.plg.cat | 972 215 751

www.iglesies.com | 972 410 462

Laboratori d’anàlisis d’aigües  
de Girona, Salt i Sarrià de Ter   

www.aiguesdegirona.cat | 972 201 737 www.gasnaturaldistribucion.com | 900 500 405

www.comput.cat | 902 413 030

www.marlex.net | 902 170 034 www.boada.cat | 972 205 200 www.reale.es | 902 400 900 

www.tuv.com | 972 209 108

www.programacionintegral.es | 902 364 364

www.ecotic.es | 900 103 281 www.cisinformatica.cat | 972 228 943

www.hcg.es | 902 550 443

www.martinycachon.es | 607 851 820

infocat.consulting | 972 414 119
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El Gremi inaugura un punt de càrrega per a 
vehicles elèctrics 

El Gremi ha inaugurat un punt de 
càrrega per a vehicles elèctrics a 
les seves instal·lacions, que els 
agremiats podran utilitzar gra-
tuïtament. L’acte d’inauguració, 
que va tenir lloc el passat dia 10 
de novembre, va comptar amb 
la presència del delegat del Go-
vern de la Generalitat a Girona, 
Eudald Casadesús; el president 
del Gremi d’Instal·ladors de Gi-
rona, Ernest Roglans; el regidor 
d’Urbanisme, Activitats, Mobili-
tat i Via Pública de Girona, Joan 
Alcalà, i el director dels Serveis 
Territorials d’Empresa i Coneixe-
ment, Ferran Roquer.

El president del Gremi, Ernest 
Roglans, ha assegurat que el 
col·lectiu que representa ha 
d’estar al capdavant de les no-
ves tecnologies i que ara toca 
afrontar el repte d’un nou mercat 
de punts de càrrega. Durant l’ac-
te, Roglans ha anunciat que dins 

les accions de formació adreça-
des als associats s’hi inclouran 
cursos perquè puguin instal·lar 
punts de càrrega. Aquesta me-
sura, que garantirà el subminis-
trament energètic, ajudarà, de 
retruc, a fomentar l’ús de vehi-
cles elèctrics.

El Gremi forma part de la Tau-
la  per al Desplegament d’In-
fraestructura de Recàrrega per 
als Vehicles Elèctrics (TIRVEC), 
que reuneix agents públics i pri-
vats relacionats amb la mobili-
tat elèctrica per tal de treballar 
conjuntament en la mateixa di-
recció. Aquesta taula es va crear 
arran del pla PIRVEC 2016-2019 
aprovat pel Govern de la Gene-
ralitat l’estiu passat.

Eudald Casadesús va explicar 
durant l’acte que el Govern ha fet 
una aposta per aquest tipus d’in-
fraestructures a través del Pla 

Estratègic per al Desplegament 
d’Infraestructura de Recàrrega 
per als Vehicles Elèctrics (PIR-
VEC), que té per objectiu incenti-
var que d’aquí al 2019 s’instal·lin 
21.000 nous punts de recàrrega 
a tot Catalunya. El delegat va ad-
metre que falta molt per assolir 
els nivells que tenen altres paï-
sos de l’entorn i va agrair al Gre-
mi d’Instal·ladors la feina que fa 
a favor de la implantació del pla.

També es farà un pla de formació sobre el muntatge d’aquest tipus d’instal·lacions
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El grup industrial Simon està du-
ent a terme un seguit de jornades 
formatives amb la finalitat d’instruir 
els instal·ladors elèctrics sobre els 
reptes i oportunitats que propiciarà 
el desenvolupament de la mobilitat 
elèctrica els propers anys. Des de 
l’inici d’aquestes sessions, a finals 
de l’any 2014, Simon ha format més 
de tres-cents instal·ladors a Barce-

SIMON aporta un punt de recàrrega per a vehicles 
elèctrics del Gremi i ofereix formació

El passat 14 de novembre el Gre-

mi va organitzar una jornada dedi-

cada al vehicle elèctric, en la qual 

els instal·ladors van poder con-

duir-ne diferents models propor-

cionats per la marca Renault i van 

rebre informació sobre aquesta 

matèria per part de Fenie Energia. 

La jornada va començar amb un 

temps dedicat a les proves dinà-

miques amb els vehicles elèctrics 

Renault ZOE, que és un turisme, 

i Renault Kangoo, que és una 
furgoneta, per gentilesa de l’em-
presa Renault. En aquest espai 
també es va explicar de forma 
pràctica el funcionament del punt 
de recàrrega del Gremi.

A continuació Fenie Energia va 
tractar sobre el sector del trans-
port i la mobilitat elèctrica, les al-
ternatives en mobilitat sostenible, 
els avantatges del vehicle elèc-
tric, la infraestructura dels punts 
de càrrega dels vehicles elèctrics, 

Jornada del vehicle elèctric

lona, l’Hospitalet de Llobregat, Ma-
drid, València, Sevilla i també Girona.

A més a més d’oferir formació, Si-
mon ha instal·lat a la seu del Gremi 
un punt de recàrrega per a vehicles 
elèctrics. Aquest punt compta amb 
dues connexions i permet realitzar 
qualsevol tipus de recàrrega, de for-
ma lenta o semiràpida: vehicles elèc-

trics de 4 rodes, escúters i bicicletes 
elèctriques.

La caixa de recàrrega ofereix ergo-
nomia i un ús senzill i intuïtiu, per 
això és una solució idònia per a 
pàrquings d’empresa, comunitats 
de propietaris, pàrquings d’hotel, 
pàrquings públics i ports nàutics, en 
entorns d’exterior.

la figura del gestor de càrrega i les 
tarifes elèctriques.
Per la seva banda, Renault va 
tractar sobre el cost dels vehi-
cles elèctrics, les alternatives de 
compra o lloguer de bateries, i les 
subvencions i descomptes exis-
tents.

L’INSTAL·LADOR - 5



GREMI

Nova edició de la festa de Sant Eloi
Un any més el Gremi va celebrar la 
tradicional diada de Sant Eloi, festa 
patronal del sector del metall. La festa 
va tenir lloc el passat 26 de novembre 
a Lloret de Mar, on es van trobar prop 
de cent trenta agremiats, familiars, 
amics i representants d’empreses col-
laboradores.

El Sant Eloi 2016 va començar amb 
un aperitiu amenitzat amb música en 
directe pel duo Adàlia. Tot seguit, Er-
nest Roglans, president del Gremi, va 
adreçar unes paraules als assistents, 
abans de començar el sopar de gala. 
Per acabar la vetllada va tenir lloc un 
sorteig de regals, gentilesa d’Industri-
al Ginés i Hotels Evenia, i un ball amb 
el grup Què Tal, que l’any passat ja va 
ser l’encarregat de posar la música en 
directe a la festa. La gran majoria dels 
agremiats, més del 90%, van fer nit al 
mateix Hotel Evenia Palace de Lloret, 
on l’endemà van poder esmorzar i fer 

ús de les àmplies zones enjardinades, 
piscines climatitzades i balneari (spa). 
També cal destacar la bona acollida, 
durant el sopar de gala, de la nova 
oferta de guarderia infantil, que comp-
tava amb una zona d’esbarjo per als 
més petits.
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El Gremi vol agrair la participació de patrocinadors i empreses col·laboradores per fer possible amb el seu suport la diada.

Podeu accedir a les fotos de Sant 
Eloi 2016 a la web www.elgremi.cat/
sant-eloi, i també les podeu demanar 
en alta resolució al Gremi.

Patrocinadors:

Col·laboradors:
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Des del passat 1 de gener el Gremi ofereix a totes 
les empreses agremiades un nou servei d’assessora-
ment informàtic, ofert per dues empreses amb molta 
experiència en el sector. 

Com la resta de les assessories que es presten des 
del Gremi, l’assessorament és gratuït, i només els 
serveis són de pagament, amb unes tarifes preferen-
cials pels agremiats.

Nova assessoria 
informàtica 

ASSESSORAMENT INFORMÀTIC DE HARDWARE

CIS INFORMÀTICA I SISTEMES, S.L.U. 
ofereix assessorament en serveis al 
núvol, telefonia IP fixe i mòbil; pro-
blemes de sistema operatiu Windows 
i aplicacions; problemes en equips, 
xarxes, wifi, routers i perifèrics.

Horari: En hores concertades.
Telèfon: 972 213 566
a/e: informatica.cis@elgremi.cat

ASSESSORAMENT INFORMÀTIC DE SOFTWARE

INFOCAT I CONSULTING SL 
ofereix una consultoria sobre software 
a mida i solucions adaptades a les 
necessitats de cada empresa. 

Horari: Hores concertades.
Telèfon: 972 213 566
a/e: informatica.infocat@elgremi.cat

Gas Natural Distribució  
presenta l’oferta pública per a 2017

Gas Natural Distribució va presen-
tar l’oferta pública per a l’any 2017 
en un acte que va tenir lloc el 14 
de desembre passat, i al qual van 
assistir unes setanta persones de 
més de trenta empreses diferents.

La presentació, feta a la sala d’actes 
del Gremi d’Instal·ladors de Girona, 
va comptar amb Joan Arimany, 
delegat a Girona de Gas Natural 
Distribució, que va explicar l’oferta 
pública per a la zona consolidada. 

A l’acte també s’hi va explicar 
l’oferta pública per al gran consum 
i l’oferta per a noves poblacions.

El Gremi compta amb un acord 
amb Gas Natural Distribución SDG 
que permet agilitzar la gestió de 
les noves instal·lacions i les altes 
de subministrament de gas, a tots 
els instal·ladors. 

Qualsevol empresa instal·lado-
ra pot gestionar aquest procés a 
través del Gremi i rebre l’import 
econòmic per cada alta realitzada.
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Reparacions JOMA aconsegueix 
la “Q de qualitat” del Gremi
Reparacions Joma SL de Girona ha 
aconseguit la “Q de qualitat”, una 
acreditació que concedeix el Gre-
mi d’Instal·ladors per certificar la 
professionalitat dels serveis que es 
presten.

La “Q de qualitat” es concedeix a 
les empreses agremiades que com-
pleixen una sèrie de requisits, que 
tenen a veure amb el respecte a la 
normativa vigent, les bones pràc-
tiques i la cobertura de riscos de 
l’activitat realitzada, entre altres, que 
el Gremi d’Instal·ladors de Girona 
s’ocupa de validar.

En el cercador del Gremi s’identifi-
quen les empreses que disposen del 
certificat de qualitat, i que per tant 
han superat tots els requisits. Les 

empreses agremiades que han ob-
tingut el certificat de qualitat poden 
utilitzar-lo en les seves factures, al-
barans, pressupostos, web, etc.

GIRONA: C/Barcelona, 47  |  Tel. 972 20 52 00  |  email: boada@boada.cat  |  www.boada.cat

M y JM BOADA AGENTS DʼASSEGURANCES S.L. - Agència Exclusiva dʼAssegurances de REALE S.A.
Inscrita al 

ASSESSORS  dʼAssegurances
del Gremi dʼInstal·ladors de Girona
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El Gremi s’ha adherit a la campa-
nya que promou la Fundació SER.
GI “Polseres verdes per un habi-
tatge digne” i la donarà a conèixer 
entre els seus agremiats. L’acció 
permetrà recaptar fons per als pro-
jectes d’habitatge social de l’enti-
tat mitjançant la distribució d’unes 
polseres verdes que s’han disse-
nyat especialment amb aquesta 
finalitat. Es proposa a les empreses 
associades al Gremi que adquirei-
xin les polseres verdes per regalar 
als seus equips de treball, clients, 
proveïdors, familiars, amics... Amb 
l’aportació de 150 euros, s’obtenen 
50 polseres, amb 300 euros, 100 

Enlloc 
com a 
casa
Com es pot gaudir de l’hivern si es passa fred? 

Quan arriba el fred de debò, no hi ha millor lloc per 
estar que a casa, per això us proposem millorar la 
vostra instal·lació amb un sistema de calor ecient 
de baix consum i alt rendiment.  ENCARA HI SOU A 
TEMPS!

A Supplaid oferim solucions integrals als instal·ladors 
professionals des de fa 45 anys. Els nostres tècnics estan a la 
disposició del professional per ajudar-lo a trobar la millor solució pel 
seu client.

Som professionals al servei de professionals.

C. Bescanó, 7
 17007 GIRONA

T. 972 01 01 15
girona@supplaid.com supplaid.com

CALDERES

d’experiència
45 anys

Des de
1971

MARQUES
PRIMERES

Nº1

polseres i amb 600 euros, 250 
polseres. Podeu adquirir-les 
trucant al 972 21 30 50 o a la 
web www.fundaciosergi.org.

La Fundació SER.GI, té per fi-
nalitat treballar per a una soci-
etat inclusiva. Especialment, centra 
la seva acció en la millora de la qua-
litat de vida dels grups o minories 
que es troben amb dificultats en el 
seu desenvolupament personal, fa-
miliar o social, incidint en l’autono-
mia de les persones. orta a terme 
projectes en el camp de l’habitat-
ge, com la gestió de borses de llo-

guer 
social de 
municipis o el de masoveria urba-
na, adreçat a persones o famílies 
en risc d’exclusió, que han perdut 
el seu habitatge degut a un desno-
nament o perquè no poden arribar 
a pagar un lloguer.

GREMI

Polseres verdes per un habitatge digne
El Gremi col·labora amb una campanya de la Funda-
ció SER.GI en favor de l’habitatge



Nuevas
calderas
Naema

Las primeras calderas
de condensación
diseñadas por y para 
los instaladores.
Thermor completa su familia de 
soluciones térmicas con la pieza 
que faltaba;  una gama de calderas 
de condensación increíblemente 
sencillas y rápidas de instalar. 

thermor.es

Naema es eficiencia y confort con la mejor garantía del mercado
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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/).

GREMI

Les connexions de servei elèctriques han de ser 
sempre d’alumini?

Sí, segons la guia vademècum d’Endesa han de ser d’alu-
mini. Per altra banda, tant les línies generals d’alimentació 
com les derivacions individuals (després de comptador) 
han de ser de coure. 

La instal·lació elèctrica d’un habitatge que fa més 
d’un any que té tallat el subministrament, es pot tor-
nar a donar d’alta amb un BRIE (“Butlletí de reco-
neixement d’instal·lació elèctrica de baixa tensió”)? 

Sí, segons la “nota aclaridora” de la Generalitat de Catalu-
nya, sempre que la instal·lació tingui menys de 20 kW de 
potència màxima admissible i sigui de “memòria tècnica 
de disseny” es pot fer una “alta en segona ocupació o re-
cuperació de CUPS” mitjançant un BRIE. L’única cosa que 
és indispensable és que la data del document no tingui una 
antiguitat superior a sis mesos.

Quan requereix projecte la instal·lació d’un nou punt 
de recàrrega de vehicles? 

Per tal de donar compliment al Reial decret 1053/2014, que 
modifica el punt 3 de la ITC-BT-04, és necessari fer projecte 
quan es realitzen:

> Infraestructures de recàrrega de vehicles de potència 
superior a 50 kW.

> Instal·lacions de recàrrega situades a l’exterior de po-
tència superior a 10 kW.

> Totes les instal·lacions que incloguin estacions de re-
càrrega previstes per al mòdul de càrrega 4 (connexió 
indirecta del vehicle a la xarxa d’alimentació de cor-
rent altern utilitzant un “sistema d’alimentació especí-
fic del vehicle elèctric” que incorpora un carregador 
extern). 

Quina categoria necessito per poder realitzar la ins-
pecció de gas natural canalitzat?

La categoria necessària perquè l’instal·lador pugui dur a 
terme la inspecció dependrà del tipus d’instal·lació:

> Per a instal·lacions individuals és necessària la cate-

goria A, B o C. 

> Per a instal·lacions comunes la categoria necessària 
és la A o B. 

Per a canviar de companyia comercialitzadora elèc-
trica cal algun tipus de justificació de les condicions 
de seguretat de la instal·lació?

No, excepte que aquest canvi vagi acompanyat d’altres 
modificacions (canvi de potència contractada, canvi de ti-
tular, canvi d’us, etc.).
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XARXA SALTOKI EXCLUSIVA 
PER AL PROFESSIONAL

Saltoki segueix ampliant la seva presència a Catalunya
54 centres Saltoki (21 a Catalunya)

a la teva disposició, amb tots el nostres serveis 

LA MAJOR AMPLITUD DE GAMMA 
I DISPONIBILITAT D’ESTOC

RÀPID SERVEI DE LLIURAMENT 
EN RUTA EN MENYS DE 24H

ASSESSORAMENT TÈCNIC

HORARI ININTERROMPUT

EL MÉS MODERN AUTOSERVEI

 BARCELONA CORNELLÀ 

PINEDA 
 DE MAR 

TARRAGONA TORTOSA REUS MATARÓ BLANES 

GRANOLLERS

SALTOKI 
GIRONA 
Polígon Mas Xirgu. 
Plaça de Salt, s/n.
17005 Girona
Tfno: 972 23 22 22
Fax: 972 40 25 73
E-mail: girona@saltoki.es

LLEIDA 

GIRONA  

SABADELL  ABRERA  GAVÁBADALONA

VILANOVA VALLSEL VENDRELL  VIC IGUALADA VILAFRANCA



PROFESSIÓ

El cost de desplaçament d’un treballador 
es pot considerar retribució en espècie
El cost del desplaçament d’un 
treballador entre el seu domici-
li i el lloc de treball sufragat per 
l’empresa, es considera retribu-
ció en espècie per al treballador. 
Així ho entén la DGT en la seva 
consulta vinculant V1073/2016 
del passat 16 de març a resultes 
de la pregunta formulada sobre la 
sol·licitud d’un treballador perquè 
la seva empresa li faciliti un trans-
port amb la finalitat de despla-
çar-se des del seu domicili al seu 
centre de treball fora de la jornada 
ordinària i a petició de la pròpia 
empresa, per la qual cosa aquesta 
posa a la seva disposició un taxi 
per efectuar els desplaçaments.

La utilització gratuïta pel treballa-
dor del servei de taxi que li pro-
porciona l’empresa per realitzar 
els desplaçaments entre el seu 
domicili i el seu centre de treball 

constitueix  un rendiment del tre-
ball en espècie, considerant com 
a tal, la utilització, consum o ob-
tenció, per a finalitats particulars, 
de béns, drets o serveis de for-
ma gratuïta o per preu inferior al 
normal de mercat, fins i tot quan 
no suposin una despesa real per 
qui els concedeixi, ja que aquests 
desplaçaments s’emmarquen a 
efectes de l’IRPF en l’àmbit par-
ticular del treballador.

També es consideren rendiments 
del treball (definits com qualsevol 
contraprestació o utilitat, sigui 
quina sigui la seva denominació o 
naturalesa, dinerària o en espècie, 
que derivi, directa o indirectament, 
del treball personal o de la relació 
laboral o estatutària i no tingui el 
caràcter de rendiment procedent 
d’una activitat econòmica) aquells 
supòsits en què les empreses lliu-

Assessors Fiscals del Gremi

ren als seus empleats assignaci-
ons per a despeses de locomoció 
pels desplaçaments entre els seus 
domicilis i el seu centre de treball, 
si bé en aquest cas es tracta de 
rendiments dineraris. pren el re-
lleu de Vicenç Pedret, que conti-
nuarà sent membre de la Comis-
sió però que deixa la presidència 
per dedicar-se a la seva empresa. 
Carles Vivas passarà a ocupar la 
vicepresidència.
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Sistemes de Seguretat

Circuit tancat de televisió • Control d’accessos • Cables

Plana Fàbrega Girona
c/ Santa Eugènia, 202

17006 - Girona
Tel.: 972 23 71 61

pfgirona@planafabrega.com

• Assessorament i distribució de material per a l’instal·lador
• Suport en el muntatge de material
• Realització de “Postes en marxa”

SEGURETAT     -     TELECOMUNICACIONS     -      MATERIAL ELÈCTRIC      -      EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  



SEMPRE CONNECTAT 
AMB EL TEU CONFORT

TXMTXM

Heat

1.Instal·la1.Instal·la

PLATINUM PLUS
Caldera de condensació

A/XL

A

2.Connecta2.Connecta 3.Controla3.Controla

Termòstat modulant Wi-Fi
TXM 

App 
HEATCONNECT 

El termòstat que millor 
combina amb les nostres calderes 

www.baxi.es
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EL MILLOR  
DE COMPLIR 25 ANYS, 

 ÉS SABER QUE PORTES  
25 ANYS COMPLINT.

Per celebrar-ho, presentem la 
nova GAVINA PLUS.

Una caldera de gasoil  
de quarta generació 

més sostenible i eficient. 
Perquè portem 25 anys 

creixent juntament  
amb els nostres clients  

i volem seguir-ho fent  
25 anys més. 

AF_25aniversario_BAXI_297x210_CAT.indd   1 5/12/16   16:13
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FORMACIÓ

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

Cursos monogràfics, l’especialització

Aplicació del nou Reial Decret 
d’Autoconsum

Aprendre a elaborar 
Certificats ITE

Monogràfic de gas: descripció de la norma 
UNE 60.670: 2014. Modificacions i correcta 
aplicació

El Reciclatge, l’aprenentatge continuat

Impresos de baixa tensió | Confecció memòries elèctriques i esquemes unifilars | Programa Excel

2 edicions

Curs específic d’instal·lacions frigorífiques amb 
amoníac com a refrigerant.

3 edicions

“Formació impartida a Girona per AEFYT”
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Formació per a l’obtenció de carnets i acreditació de les competències professionals

• Manipulador de gasos fluorats de 
qualsevol càrrega pels instal·ladors 
posseïdors del carnet ITE/IMCL o 
Titulació (24 hores)

• Manipulador gasos fluorats de 
qualsevol càrrega pels instal·ladors amb 
5 anys d’experiència anterior a 2009 en 
empreses de clima i fred (37 hores)

Instal·lador elèctric en baixa tensió. 
Categoria especialista

Carnet d’Instal·lador - Mantenidor 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 
(ITE)

La formació pràctica

Cremadors de gasoil i gas Iniciació a la refrigeració Climatització amb bomba de calor. Nivell 
inicial

Cursos oficials

Curs oficial de Prevenció de la Legionel·losi

Actualització del curs oficial de 
Prevenció de la Legionel·losi

El curs va incloure una visita a les instal·lacions 
de la planta potabilitzadora de Montfullà d’Aigües 
de Girona, Salt i Sarrià de Ter i una visita a les 
instal·lacions de les torres de refrigeració de 
l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.
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FORMACIÓ

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

Nou Sistema SD Solució Domòtica per a la 
promoció de Vivendes 
Objectiu assolit: conèixer el nou sistema SD “Solució Do-
mòtica” de Jung, pensat perquè els instal·ladors puguin 
integrar la domòtica Jung de la manera més simple. Es 
tracta del sistema Plug & Play.

www.jung.de/es

Eficiència energètica en el tractament d’aigües
Objectiu assolit: conèixer l’estalvi que es pot tenir en el 
tractament d’aigües i l’eficiència energètica que suposa.

www.cilit.com

Combustió
Objectiu assolit: donar a conèixer les mesures i instru-
mentació claus relacionades amb l’actual normativa sobre 
les instal·lacions tèrmiques de calefacció.

www.testo.es

20 - L’INSTAL·LADOR



Quadre intel·ligent 2.0 
Objectiu assolit: donar a conèixer els avantatges del Qua-
dre Intel·ligent 2.0  perquè els clients tinguin el control de la 
seva instal·lació de la forma més fàcil, eficient i intel·ligent.

www.jung.de/es

Com funciona l’APP ESCIO. L’aplicació per a 
instal·ladors
Objectiu assolit: descobrir i conèixer com funciona aques-
ta eina informàtica d’última tecnologia, de gran interès i 
molt útil per gestionar i organitzar la feina diària pels ins-
tal·ladors agremiats: l’APP ESCIO.

www.esolvo.es
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Com certificar una instal·lació de baixa tensió 
segons ho faria un organisme de control 
Objectiu assolit: adquirir els coneixements sobre els as-
pectes generals per certificar i inspeccionar les instal·la-
cions segons el REBT, així com dels temes vinculats a la 
qualitat de l’energia elèctrica.

FORMACIÓ

www.kps-soluciones.es

www.schneider-electric.es/es

2 edicions
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FORMACIÓ

Obre la teva 
agenda 2017! 
Propera formació
Us avancem en titulars el 
programa de cursos pre-
vist que impartirem propera-
ment 
Alguns ja tenen data fixada però d’altres no. Per aquest 
motiu és important seguir la programació actualitzada dels 
cursos, dates i horaris a www.elgremi.cat, i als perfils cor-
poratius del Gremi (Twitter i Facebook) o bé a través del codi QR.

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. 23/03/2017

Carnet d’Instal·lador - Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE). Consultar dates

Instal·lador de GAS IG categoria A (IGA). Consultar dates

Instal·lador de GAS IG categoria B (IGB). 16/01/2017

Instal·lador de GAS IG categoria C (IGC). 13/02/2017

Pràctics
Instal·lació d’equips de climatització. Nivell inicial. 23/01/2017

Cremadors de gas i gasoil. 13/02/2017

Calderes murals: reparació i manteniment. Consultar dates

Iniciació a la refrigeració. 02/03/2017

Reparacions d’aire condicionat. Consultar dates

Bàsic d’aire condicionat. Consultar dates

Electricitat bàsica. Consultar dates

Davant de qualsevol dubte i/o petició, no dubteu en contactar amb el Centre de Formació del Gremi: Tel. 972 41 26 15 / formacio@elgremi.cat

22 - L’INSTAL·LADOR



FORMACIÓ

Reciclatge
Impresos de baixa tensió. Confecció memòries elèctriques i esquemes unifilars. Programa Excel. Consultar dates

Control de sistemes de climatització en calor amb el sistema especialitzat KNK. Consultar dates

Autòmats programables. Específic. 21/02/2017

Xarxes informàtiques. 22/02/2017

Oficials
Curs oficial de Prevenció de la Legionel·losi. 21/03/2017

Actualització del curs oficial de prevenció de la Legionel·losi. 20/03/2017

Soldador de polietilè tipus C. Consultar dates

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

Per a un bon maneig d’Excel i pàgines web
Curs Excel nivell inicial. Consultar dates

Curs Excel nivell mitjà. Consultar dates

Curs Excel nivell avançat. Consultar dates

Curs Wordpress per a la programació de pàgines web!. Consultar dates

Els Monogràfics
Aplicació del nou Reial Decret d’Autoconsum. 23/02/2017, inscripció online!

Il·luminació LED. Prestacions i nou reglament de contaminació lumínica. Consultar dates

Aprendre a elaborar Certificats ITE. 15/02/2017, inscripció online!

Monogràfic de gas: descripció de la norma UNE 60.670:2014. Modificacions i correcta aplicació.

15/02/2017, inscripció online!

Les jornades tècniques
Grups electrògens: instal·lació i lloguer, a càrrec de Morillo. Nova data! 31/01/2017

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

L’INSTAL·LADOR - 23



PROFESSIÓ

Joan Vila, nou president 
de la Comissió d’Energia de PIMEC

L’empresari, professor i articulis-
ta de Sarrià de Ter (Girona), Joan 
Vila, ha estat designat president 
de la Comissió d’Energia de PI-
MEC, després que la Junta Direc-
tiva de la patronal hagi aprovat el 
seu nomenament. 

Vila és enginyer industrial de l’Es-
cola de Terrassa de la UPC i en-
ginyer en tecnologia paperera per 
la Universitat de Grenoble. Des 
de l’any 1981 és director execu-
tiu de LC Paper SA, una empresa 
catalana que fabrica paper tissú 
i paper per al mercat de l’hosta-
leria, ubicada a Besalú. LC Paper 
SA s’ha convertit en un referent 
d’innovació i adaptació ecològi-
ca del producte. El plantejament 
de les seves màquines permet 
atendre comandes amb rapidesa 
i productivitat. A més, l’empresa 
fa servir noves tècniques pione-
res en l’estalvi energètic (les xifres 
d’eficiència són les més altes del 
sector) i tot el procés de fabricació 
està dissenyat amb l’estalvi d’ai-
gua (és el fabricant de tissú amb 
menys consum d’aigua). 

L’empresari gironí també té una 
dilatada experiència en l’àmbit de 
la docència i la comunicació. Des 
de l’any 2008 fins al 2013 va ser 
professor de tecnologia en paper 
en un màster de la Universitat de 
Girona (UdG) i d’una classe so-
bre l’energia de demà, també a 
la UdG. Participa en nombrosos 

debats i seminaris sobre estalvi 
energètic i és col·laborador habi-
tual de diversos mitjans de comu-
nicació. L’any 2014 va publicar el 
llibre “La crisi des de la trinxera”, 
que tracta les raons profundes de 
les crisis mundial i espanyola.

Els nous reptes de la Comissió 
d’Energia
El nou president, que també entra 
a formar part de la Junta Directiva 
de PIMEC, afronta aquesta nova 
etapa amb la voluntat que la Co-
missió d’Energia continuï sent un 
referent i líder en el seu àmbit da-
vant les administracions, els mit-
jans de comunicació i l’opinió pú-
blica. L’Observatori de la PIMEC 
ha publicat un total de nou infor-
mes sobre energia, a proposta i 
sota el lideratge de la Comissió.

En aquest context, Joan Vila farà 
propostes concretes per millorar 
l’eficiència energètica i fomentar 
la transició cap a les energies re-
novables, així com vetllar perquè 
els preus de l’energia siguin els 
adients a les pimes i les facin més 
competitives en el món global. Al 
mateix temps, Vila vol donar més 
visibilitat als debats i treballs de 
la comissió a través dels mitjans 
de comunicació i fomentar la co-
municació interna en el si de la 
comissió. Tot plegat amb la vo-
luntat de crear opinió en el sector 
empresarial i, més concretament, 
en el sector energètic. Joan Vila 

pren el relleu de Vicenç Pedret, 
que continuarà sent membre de la 
Comissió però que deixa la pre-
sidència per dedicar-se a la seva 
empresa. Carles Vivas passarà a 
ocupar la vicepresidència.

Joan Vila
president de la Comissió 

d’Energia de PIMEC

Joan Vila farà 
propostes concretes 

per millorar l’eficiència 
energètica

És director executiu de l’empresa LC Paper SA i compta amb una dilatada 
trajectòria en l’àmbit de la docència i la comunicació
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PROFESSIÓ

Les microempreses de 
serveis energètics (MESE)
Les microempreses de serveis 
energètics (MESE) són pimes o 
UTE (Unió Temporal d’Empreses) 
especialitzades en el manteniment 
de l’enllumenat públic i d’edificis 
municipals, en el subministrament 
d’energia renovable, en instal·la-
cions i projectes d’enginyeria, etc. 
que ofereixen tots els serveis ne-
cessaris per implantar projectes 
integrals d’eficiència energètica en 
les instal·lacions municipals, des de 
la fase de projecció fins a la fase de 
mesurament i verificació dels estal-
vis del projecte.

Les microempreses de serveis 
energètics ofereixen els següents 
serveis:

> Desenvolupen millores amb l’ob-
jectiu d’incrementar l’eficiència 
energètica dels edificis i/o instal-
lacions municipals.

> Garanteixen l’obtenció dels estal-
vis energètics proposats i/o dels 
subministraments d’energia que hi 
van associats. Tutoritzar les PIMES 
durant tot el projecte Beenergi.

> Tenen la capacitat per formalitzar 
contractes de llarga durada.

> Recuperen tot o part del capital 
invertit en les millores a partir de 
l’estalvi d’energia aconseguit.

> Cerquen aliances amb altres figu-
res professionals per poder oferir 
un servei de gestió energètica in-
tegral.

El programa BEenergy, en el qual 
el Gremi col·labora i forma part del 
Comitè Tècnic, ofereix formació a 
les pimes per tal que esdevinguin 
microempreses de serveis energè-
tics. Durant el 2016 s’han realitzat 
diferents cursos gratuïts a les co-
marques gironines, i està previst 
que el 2017 se n’ofereixin més.
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PROFESSIÓ

Breus
La Generalitat convoca una nova línia d’ajuts per ampliar la xarxa de recàrrega de vehicles 
elèctrics
La Generalitat destinarà gairebé 900.000 euros per donar suport als ens locals per tal que implantin punts de recàrrega en 
emplaçaments estratègics i de fàcil accés des de la xarxa viària. Es prioritzaran les ubicacions que donin servei a nodes 
de comunicació amb proximitat de dos o més infraestructures viàries. Es reserva una partida addicional de 90.000 euros 
per a una prova pilot de tres punts de recàrrega ràpida de 50 kW en benzineres estratègiques i de fàcil accés des de la 
xarxa viària, gestionades per empreses privades, per tal d’analitzar el model de negoci en un context regulador estatal que 
n’impossibilita la viabilitat econòmica. L’objectiu de la Generalitat és ampliar al llarg del 2017 la infraestructura fins a 110 
emplaçaments amb càrrega ràpida, dels quals 33 disposaran de la potència màxima que admeten els vehicles elèctrics 
actuals, 50 kW, i formaran part de la XarxaRàpidaCat. En total el pla PIRVEC preveu destinar un milió d’euros de pressupost 
a la infraestructura de recàrrega per al 2017.

L’empresa líder en sistemes de cli-
matització BAXI, fidel al seu compro-
mís d’aconseguir el major confort a 
la llar, ha desenvolupat BAXI Project 
(www.baxiproject.com), la primera 
col·lecció de roba intel·ligent que 
permetrà connectar les persones 
amb els dispositius de la llar per 
arribar a una climatització perfecta 
i ultrapersonalitzada. Si la llar és el 
lloc on més connectem, ara aquesta 
connexió serà més especial.

SIMON inaugura l’Espai | 100     
en la seva antiga fàbrica de Barcelona
SIMON ha obert l’Espai | 100 com a sala d’exposicions (showroom) per a la 
presentació de la nova sèrie Simon | 100, en la seva antiga fàbrica a Barce-
lona. L’Espai | 100 s’ha projectat com un entorn de fusió entre la història i la 
visió de futur de la companyia. Un recorregut interactiu que convida el visitant 
a participar en un viatge sensorial ple de llum, color i emocions. L’escenari 
triat per albergar aquesta showroom és l’antiga fàbrica de la companyia a la 
capital catalana, que data de 1951 i que s’ha reobert per presentar el nou 
projecte amb motiu del centenari de SIMON. L’Estudi Antoni Arola ha re-
habilitat aquest espai industrial, convertint-lo en un recorregut futurista de 
matisos i sensacions que no deixaran indiferent el visitant. L’aventura s’inicia 
activant una interfície que dóna accés a un túnel lluminós que té la capacitat 
de canviar de tonalitat per crear atmosferes que s’adapten a l’estat anímic de 
l’usuari. La il·luminació guia el viatger cap a una sala en la qual experimenta 
una tempesta de principi a fi. La ruta avança cap a un nou ambient en què 
es projecten pel·lícules que s’entrellacen i comparteixen com a fil conductor 
l’estrès que pot suposar el desconeixement de la tecnologia. El recorregut 
finalitza amb la presentació de Simon | 100, la sèrie del centenari de la com-
panyia, que es basa en la senzillesa pel que fa a usabilitat, estètica i funció.

La model Martina Klein i el dissen-
yador Modesto Lomba han estat els 
amfitrions de la presentació d’aquest 
projecte revolucionari que uneix cli-
matització, tecnologia i moda, i amb 
el qual la companyia vol actualitzar 
el concepte de comoditat de les per-
sones a casa seva. Després d’un pe-
ríode d’investigació i d’apostar per 
la seva estratègia de R + D, BAXI ha 
aconseguit desenvolupar, juntament 
amb la col·laboració de La Salle 

Campus Barcelona-URL, la primera 
peça de roba capaç de mesurar la 
temperatura corporal de qui la por-
ta posada i, a través d’una aplicació 
mòbil, captar i enviar tota aquesta in-
formació als dispositius de la llar que 
regulen la temperatura.

BAXI presenta la col·lecció de roba intel·ligent   
que connecta amb els sistemes de climatització a la llar
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D’INTERÈS

Els vins de la 
denominació Empordà

L’Empordà és una zona vinícola des 
de l’antiguitat. Està acreditat que els 
grecs van introduir el cultiu de la vi-
nya i la cultura del vi al voltant del 
600 aC, convertint Rhodes i Empori-
on segurament en els primers punts 
de la península on es va elaborar vi. 
Posteriorment, durant l’imperi romà 
el cultiu es va estendre a les rodalies 
dels seus assentaments i poblaci-
ons, i durant l’edat mitjana l’activitat 
agrària i vitivinícola va restar sot-
mesa al sistema feudal i a l’activitat 
dels monestirs.

Al llarg de tot aquest temps el con-
reu de la vinya s’ha anat consolidant 
i expandint pel territori empordanès. 
La proximitat amb el territori francès 
va provocar que a finals del segle 
XIX l’Empordà fos la primera regió 
de la península a patir la plaga de la 

fil·loxera, que va provocar la pràctica 
desaparició de la vinya. Pocs anys 
després, gràcies a l’empelt amb 
ceps americans, resistents a la fil·lo-
xera, es van poder replantar noves 
varietats de vinya.

Durant l’època de la República van 
aparèixer els primers cellers de vini-
ficació conjunta, gràcies al fenomen 
del cooperativisme. El primer a cons-
tituir-se, el 1931, va ser el d’Espolla, 
que encara es manté actiu i que ha 
sabut evolucionar cap a les noves 
tendències en enologia. En l’actua-
litat hi ha cinquanta-dos cellers de 
diferents dimensions i tipologies. Hi 
ha, com dèiem, els cellers coopera-
tius, que en alguns casos s’han fu-
sionat per guanyar dimensió i com-
petitivitat, i també nombrosos cellers 
privats.
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D’INTERÈS

A inicis dels anys 60, gràcies a la 
tenacitat dels productors i a l’alt 
nivell de prestigi i de qualitat asso-
lit pels vins empordanesos, es va 
iniciar la demanda per constituir 
una denominació d’origen pròpia. 
No va ser, però, fins l’any 1975 que 
el Ministeri d’Agricultura va apro-
var la creació de la Denominació 
d’Origen Empordà-Costa Brava.

En els últims vint anys s’ha passat 
d’una vintena de cellers elabora-
dors fins a la cinquantena que hi 
ha actualment. La denominació 
disposa d’una superfície cultivada 
d’aproximadament 2.000 ha, amb 
una producció mitjana de 65.000 
hl. D’aquesta producció, els vins 
negres en representen aproxi-
madament el 60%; els rosats, el 
17%; els blancs, el 19%, i els vins 
dolços (les garnatxes i moscatell), 
el 4% restant. De la producció de 
vi se’n comercialitza un 50% em-
botellat, cosa que representa uns 
quatre milions d’ampolles anuals.

Pel que fa a les varietats negres, 
domina el carinyena o samsó, 
que constitueix la base de la vi-
ticultura empordanesa, juntament 
amb el garnatxa negre (denomi-
nat lledoner a la zona). Aquestes 
varietats tradicionals es comple-
menten amb noves varietats que 
es van introduint, com poden ser 
l’ull de llebre (tempranillo), el ca-
bernet sauvignon, el merlot i el 
syrah. També estan autoritzats el 
cabernet franc, el monestrell i el 
garnatxa pelut.

Les varietats vinícoles blanques 
dominants són el garnatxa, blanc i 
vermell i el macabeu. En molt me-
nor proporció hi ha el moscatell, el 
tradicional xarel·lo i, de nova im-
plantació, el chardonnay, el sau-
vignon blanc i el gewürztraminer. 
També estan autoritzades les vari-
etats malvasia i picapoll blanc.

El mercat exterior és molt variable 
i per tant algunes xifres són canvi-
ants, tot i que els vins de l’Empor-
dà es van introduint en nous mer-
cats i actualment aproximadament 
un 15% de la producció es destina 
a exportació, principalment Ale-
manya, Suïssa, els Estats Units, 

Holanda, Noruega, Gran Bretanya, 
Bèlgica i Dinamarca.

Pel que fa al reconeixement, els 
vins de l’Empordà n’han rebut 
de diferents tipus. En els darrers 
anys han rebut guardons i pre-
mis nacionals i internacionals que 
confirmen l’encert de l’aposta per 
la qualitat. Les guies de Robert 
Parker i Peñín, entre altres, han 
inclòs nombroses referències amb 
qualificacions molt altes, fet que 
ha donat als vins de la Denomina-
ció d’Origen Empordà-Costa Bra-
va un major reconeixement fora 
del territori català i n’ha facilitat 
l’exportació.

Superfície de vinya inscrita:  1.786 ha

Nombre de viticultors:  290

Nombre total de cellers:  52

Nombre de cellers elaboradors:  48

Nombre de cellers embotelladors:  49

Producció total 2015:  62.041 hl

Producció vi emparat DO 2015:  57.941 hl

Vendes vi embotellat 2015:  42.020 hl

Vendes vi embotellat exp. 2015: 5.734 hl

DA-
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ENTRETENIMENTS

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

Busca les 7 diferències

Sudoku
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Sopa de lletres

Joc de lògica

CÀRREGA

VEHICLES

ELÈCTRICS

SUBMINISTRAMENT

ENERGÈTIC

INFRAESTRUCTURA

PUNTS

IMPLANTACIÓ

Busca en aquesta sopa de lletres les següents paraules:

Les metxes

Tens un encenedor i dues metxes que cremen durant exactament una hora, però no cremen a ritme constant. Per 
exemple, una metxa podria tardar 59 minuts per cremar el primer centímetre i després la resta en el darrer minut.

Com faries servir aquestes dues metxes per calcular 45 minuts?

 C I H D J O A Y I O I S S M T

 T F Z P Ñ X C X T X Y F T X Q

 I M K C A R R E G A G D V T A

 H G I H N U Z X C Q T S J P N

 T N E M A R T S I N I M B U S

 B B T Q O F N G D Ñ W V F N T

 G B Y S E L C I H E V Y A T O

 V H T S C I R T C E L E A S N

 A R U T C U R T S E A R F N I

 P Y S G Z L R T Z Y L E I Q P

 V N G C Ñ Y V D F S Y V A K I

 P S H C Q M Q R T K U Z N W B

 X M T K K V C I T E G R E N E

 Q J D B J L Ñ A X K Q O E K B

 Q K I T I M P L A N T A C I O
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ASSESSORIES

EL GREMI ESTÀ ADHERIT A

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

 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 |  INFORMÀTICA DE SOFTWARE  

  hores concertades | 972 213 566

 ASSESSORIA |  INFORMÀTICA DE HARDWARE  

  hores concertades | 972 213 566 

 ASSESSORIA | TÈCNICA

 Carles Pastor hores concertades | 872 590 193

 Teo Pulido hores concertades | 872 590 193

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



Vito. Aposta pel teu negoci.
Des de 5,7 litres/100 km*.  La Vito va a totes, estalvia combustible però no potència. Amb una 
eficiència de consum de 5,7 litres/100 km*, la nova Vito arriba on d’altres no poden i supera totes 
les expectatives, fins i tot les teves. Coneix més a mercedes-benz.es/furgonetas.

*Consum de combustible ciutat/carretera/mixt: 7,6/5,1/6,1 l/100 Km (amb paquet BlueEFFICIENCY 6,9/5,0/5,7 l/100 km).
Emissions de CO2 149 g/km amb paquet BlueEFFICIENCY. Les dades no es refereixen a emissions o consums d’un model específic, no formen 
part de cap oferta i són mostrades com a comparativa entre diferents tipus de vehicles.

 

Carrer Ponent, 22. Pol. Ind. Pont del Príncep.
17469 Vilamalla. Girona.
Tel.: 972 52 52 22.

Ctra. Nacional II, km. 711.
17458 Fornells de la Selva. Girona.
Tel.: 972 47 69 69.

Avda. de l’Estació, 51 B. 17300 Blanes. Girona.
Tel.: 972 35 88 00. www.garatgeplana.mercedes-benz.es
garatgeplana@mercedes-benz.es

Garatge Plana. Concessionari Ofi cial Mercedes-Benz.


