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Ja fa set anys que alguns instal·ladors vàrem entrar a formar part de FENÍE Energía. 
Si hem de fer balanç crec, personalment, que en termes generals l’entrada ha 
estat positiva per al Gremi, però també que hi ha hagut una mica de tot. Alguns 
han continuat sent agents i altres només s’han quedat d’accionistes. També n’hi 
ha que han venut les accions i que no volen saber-ne res, mentre que altres ha 
entrat de nou.

Els que seguim d‘agents també ens hem trobat que uns per més experiència i saber 
fer tenen molts més clients que altres. No és fàcil. Hem de tenir en compte que la 
competència de comercialitzadores és molt gran i que algunes es valen de tàctiques 
molt agressives. Tot i així, seguim endavant, lluitant i creixent de mica en mica.

FENÍE Energía ha ajudat a oferir un servei més als nostres clients i a aconseguir uns 
ingressos addicionals per a nosaltres, que sempre és important.

A la província de Girona actualment estem al voltant de 6.000 contractes, sumant 
els elèctrics i de gas, cosa que suposa un volum de facturació del 0,1% del total 
de la companyia, aproximadament.

Aquest any FENÍE Energía ha patrocinat La Vuelta i això potser ajudarà a coneixer 
més la marca. Ja veurem. Encara és aviat per fer la valoració d’aquesta campanya 
publicitària.  

Cal dir que pertànyer a FENÍE Energía ens ha servit per valorar molt més el treball 
en equip. Això, als agents, ens ha unit molt i ens ha ajudat a treballar més en 
grup i a ser més participatius amb El Gremi. També ens ha servit per reconèixer 
la feina feta des de les associacions i de la importància de participar-hi i de donar 
l’opinió sense tenir por, ja què això, no ho oblidem, va en benefici de tot el col·lectiu 
d’instal·ladors de la província.

Finalment, vull agrair al Gremi, agents i accionistes la confiança dipositada en mi 
per poder fer de representant amb la nostra companyia FENÍE Energía.

Moltes gràcies

Xavi Comas
Vocal del Gremi

EDITORIAL

FENÍE 
Energía
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Necessites el millor servei?
Empreses col·laboradores al servei de les empreses agremiades

El Gremi d’Instal·ladors us recomana les següents empreses que col·laboren com a proveïdores de serveis als instal·la-
dors. En els propers números d’aquesta revista us informarem dels fabricants i proveïdors de materials i aparells per a les 
vostres instal·lacions.

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.comput.cat | 902 413 030

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

www.programacionintegral.es | 902 364 364

www.ecotic.es | 900 103 281 

www.hcg.es | 902 550 443www.instecat.com | 972 981 961

www.martinycachon.es | 607 851 820

infocat.consulting | 972 414 119 www.it9.es | 937 691 312

www.cisinformatica.cat | 972 228 943
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S’obre un expedient sancionador 
contra Endesa i Gas Natural per 
pràctiques anticompetitives

El Gremi contra la repressió violenta 
de l’1 d’octubre

Arran de la denúncia de l’Associ-
ació de Gremis d’Instal·ladors de 
Catalunya, la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència 
(CNMC) ha obert un expedient 
sancionador contra Gas Natural 
i Endesa Energia. L’acusació 
que pesa sobre aquestes dues 
comercialitzadores és utilitzar de 
forma il·lícita les dades de què 
disposaven sobre clients acollits 
a la tarifa d’últim recurs (TUR) 
amb l’objectiu d’atreure’ls al pro-
pi grup empresarial en detriment 
de la resta de competidors.

La CNMC interpreta que la 
promoció dels serveis de co-
mercialització lliure en la factura 

El Gremi d’Instal·ladors condem-
na fermament la violència exerci-
da per les forces de seguretat de 
l’Estat Espanyol durant el passat 
1 d’octubre de 2017, on es van 
viure moments de repressió, 
violència i supressió dels drets 
fonamentals.

El referèndum convocat el diu-
menge 1 d’octubre era una ma-
nifestació democràtica pacífica, 

remesa als clients acollits a tarifa 
d’últim recurs (TUR) podia induir 
a error o confusió als consumi-
dors respecte a l’origen comer-
cial d’aquests serveis.

La CNMC ha decidit iniciar un 
expedient sancionador perquè 
va trobar “indicis raonables” que 
les comercialitzadores de refe-
rència de Gas Natural i Endesa 
haurien comès una infracció de 
l’article 3 de la Llei de defensa 
de la competència, concreta-
ment haurien falsejat la lliure 
competència.

La CNMC ha detallat que l’ober-
tura d’un expedient sancionador 

no prejutja el resultat final de la 
investigació. La CNMC resoldrà 
en els propers mesos l’expedi-
ent contra les dues comercialit-
zadores.

GREMIGREMIGREMI

que reclamava el dret a expres-
sar-se lliurement en unes urnes, 
però malgrat això es va veure 
sotragat i tacat per la utilització 
de la repressió i la violència per 
part de les forces de seguretat 
de l’Estat Espanyol. Una violèn-
cia completament injustificada 
contra persones pacífiques i in-
defenses que va ser aplicada de 
forma totalment desproporciona-
da i indiscriminada.

El Gremi vol solidaritzar-se amb 
els gairebé 900 ferits i denuncia 
la situació de tensió i fractura 
de la convivència que va patir 
la ciutadania que pacíficament 
participava al referèndum. L’ús 
de la força no té cabuda en una 
democràcia, on els valors de 
llibertat i justícia presideixen l’or-
denament jurídic.
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El Gremi signa nous convenis 
amb empreses col·laboradores
El Gremi ha signat dos nous convenis amb empreses col·laboradores que ofereixen 
productes i serveis adreçats als agremiats

Software IT9, SL 
Software IT9 SL  és una empresa amb més de 10 anys 
d’experiència, formada per informàtics especialitzats 
en software per a instal·ladors. L’empresa desenvolu-
pa eines i programes informàtics, tant tècnics com de 
gestió, fàcils i entenedors per a l’instal·lador.

Software IT9, SL
Sant Antoni, 93 1r, Calella
08370 Barcelona
 937 691 312
 www.it9.es

Industrial Ginés, SAU
C. Marie Curie, 12. Polígon Girona Sud
17005 Girona
 972 413 600 
 igsa@industrialgines.com
 www.industrialgines.com

Imma Talamàs Roura, administradora de Software 
IT9, i Ernest Roglans, president del Gremi

Josep Miquel Ginés Geli, gerent d’Industrial Ginés 
SAU, i Ernest Roglans, president del Gremi

Industrial Ginés, SAU 
Industrial Ginés, SAU, fundada l’any 1924, és una em-
presa de distribució dels sectors elèctric, climatització, 
fontaneria, instrumentació i automatització. Subministra 
material i col·labora amb els seus clients en disseny i 
desenvolupament de projectes tant en l’àmbit domèstic, 
terciari com industrial.
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Publicat el segon Conveni col·lectiu 
estatal del sector del metall

El passat 7 de juny de 2017 va ser 
publicat el II Conveni col·lectiu es-
tatal de la indústria, la tecnologia 
i els serveis del sector del metall, 
que va entrar en vigor amb efectes 
retroactius l’1 de gener de 2017 i 
que incorpora un seguit de canvis, 
diferenciant si els treballadors en-
tren o no en obres de construcció.

Per als treballadors del sector 
del metall que entren en obres 
de construcció s’estableixen, 
com fins ara, un primer cicle de 
formació de vuit hores i un segon 
cicle de vint hores, amb l’aclari-
ment que les vint hores inclouen 
les vuit. Per tant, qui tingui un 
curs de vint hores no cal que faci 
les vuit hores inicials. 

Es publiquen nous continguts 
formatius de segon cicle per a 
lloc de treball de vint hores, i es 
mantenen els ja publicats en an-
teriors convenis (ferrallat, treballs 
en instal·lacions de telecomuni-
cacions i treballs en gasoductes 
i xarxes de distribució de gasos 
combustibles).

a)  Els treballadors que entrin en 
obres de construcció hauran 
de fer cada tres anys una for-

mació de reciclatge presencial 
d’una durada de quatre hores. 
Quan l’activitat principal d’un 
treballador abraci diferents 
activitats vinculades a diversos 
oficis, la formació inclourà tots 
els riscos i mesures preventi-
ves que s’hi associïn. Quan un 
treballador hagi estat més d’un 
any fora del sector metall haurà 
de dur a terme una formació 
de reciclatge abans d’incorpo-
rar-se al lloc de treball.

S’ha establert un període 
d’adaptació de divuit mesos a 
comptar des del dia 1 d’octubre 
de 2017 per complir les forma-
cions de reciclatge. 

b) Per als treballadors del sector 
del metall que no entren en 
obres de construcció s’ha 
establert una formació mínima 
en matèria de prevenció de 
riscos laborals en funció del lloc 
de treball que ocupen, d’acord 
amb les hores i continguts pu-
blicats al Conveni. 

També s’ha establert un perío-
de d’adaptació de tres anys a 
comptar des de l’1 d’octubre de 
2017 perquè les empreses ho 

puguin complir, a raó de com 
a mínim una sisena part de les 
seves plantilles cada semestre. 

Per a aquest col·lectiu també 
s’estableix una formació de 
reciclatge de quatre hores, que 
tindrà lloc cada tres anys. En el 
cas que un treballador hagi es-
tat més d’un any fora del sector 
del metall haurà de fer el reci-
clatge abans d’incorporar-se al 
lloc de feina. 

Si un treballador fa una part de la 
jornada en obres de construcció i 
una altra part a taller dins el mateix 
ofici, haurà de dur a terme la for-
mació preventiva d’aquell ofici per 
treballar en obres de construcció 
(formació esmentada a l’apartat a).

Prevenció Laboral Gremi SLU
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Ampliació de capital 
de FENÍE Energía

FENÍE Energía llança una am-
pliació de capital amb l’objectiu 
d’ampliar la xarxa d’agents 
energètics i unir a tot el col·lectiu 
d’instal·ladors. Aquesta unió sig-
nifica donar noves oportunitats 
de negoci i majors ofertes de 
treball als instal·ladors, oferint 
als seus clients una àmplia ofer-
ta global.

Després de diversos mesos 
rebent sol·licituds per entrar 
a FENÍE Energía i davant la 

impossibilitat d’això per falta 
d’accions, FENÍE Energía llança 
aquesta ampliació de capital per 
donar l’oportunitat als instal·la-
dors que no van poder pertànyer 
a la companyia en el seu dia i 
així puguin fer-ho ara.

El passat 22 de juny, el Consell 
d’Administració, va determinar 
en la seva sessió celebrada i 
en l’exercici de la delegació de 
facultats efectuada per la Junta 
General d’Accionistes del passat 

6 d’abril, l’obertura de l’am-
pliació de capital per valor de 
8.790.000 euros.

En el moment de la seva cons-
titució, el 2 de març de 2010, 
FENÍE Energía comptava amb 
1.347 accionistes. Des d’aquell 
moment ha anat creixent, tant 
en el nombre de clients com 
en el nombre d’accionistes i, 
actualment són prop de 2.500, 
mentre que el nombre d’agents 
energètics supera els dos mil.



50 anys assessorant a l’instal·lador

Alarmes 
Detecció d’incendis  
Extinció d’incendi
Circuit tancat de televisió 
Control d’accessos 
Cables
Assessorament i distribució de material per a l’instal·lador
Suport en el muntatge de material
Realització de “Posades en marxa”
Garanties i servei post-venda
Oficina tècnica - enginyeria
Certificacions d’obres 

www.planafabrega.com  

Sistemes de Seguretat
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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/).

Quan se substitueix una caldera per una altra de 
les mateixes característiques, aquesta pot ser 
ESTANCA amb el rendiment mínim que marca el 
RD 238/2013?

Si, però només en alguns casos:
• En habitatges plurifamiliars, si s’evacua a façana ha 

de ser estanca de baix NOx o de condensació. Si 
s’evacua directament a coberta o és una caldera de 
“configuració concèntrica B3x” que evacua a cober-
ta per una xemeneia col·lectiva, pot ser estanca amb 
rendiment mínim. 

• En habitatges unifamiliars si s’evacua a coberta o a 
façana pot ser estanca amb rendiment mínim.

On s’ha de posar el quadre general d’un habitatge?

La ITC-BT 17 indica que el quadre general s’ha de col·locar 
al costat de la porta d’entrada. No podrà anar en dormito-
ris, banys, etc.

Es poden instal·lar aparells de gas en un semiso-
terrani?

La ubicació d’aparells de gas la regula la UNE 60670-6, en 
aquest cas es diferencia segons si són gasos més o menys 
densos que l’aire:

• Gasos menys densos que l’aire: no es poden instal·lar 
en locals situats a un nivell inferior del semisoterrani. 

• Gasos més densos que l’aire: no es poden instal·lar en 
un semisoterrani o nivells inferiors.

Quan és obligatori fer la certificació d’eficiència 
energètica d’un edifici?

Existeixen diferents casos en què és obligatori fer la certifi-
cació d’eficiència energètica, però en termes generals se’n 
poden destacar els edificis de nova construcció i els edificis 
o parts d’aquests que es posin a la venda o a lloguer. Cal 
tenir en compte que també hi ha algunes excepcions, com 
per exemple les construccions provisionals amb un termini 

previst d’utilització igual o inferior a dos anys i els edificis 
o parts d’edificis d’habitatges l’ús dels quals sigui inferior a 
quatre mesos l’any, entre d’altres. 

Amb l’aprovació del RD 513/2017 a partir del 12 de 
desembre de 2017, les instal·lacions contra incendis 
cal que passin inspeccions periòdiques?

Sí, cal que un organisme de control acreditat realitzi la ins-
pecció d’aquest tipus d’instal·lacions com a mínim cada 
10 anys. Se n’exceptuen alguns casos, com ara els edificis 
destinats a ús residencial. Els terminis per fer les primeres 
inspeccions d’instal·lacions ja existents estan definits a la 
disposició transitòria quarta (capítol VI) del reglament en 
qüestió.

50 anys assessorant a l’instal·lador

Alarmes 
Detecció d’incendis  
Extinció d’incendi
Circuit tancat de televisió 
Control d’accessos 
Cables
Assessorament i distribució de material per a l’instal·lador
Suport en el muntatge de material
Realització de “Posades en marxa”
Garanties i servei post-venda
Oficina tècnica - enginyeria
Certificacions d’obres 

www.planafabrega.com  

Sistemes de Seguretat
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Tornen les visites del Gremi a totes 
les comarques gironines

El Gremi tornarà a recórrer les comarques giro-
nines amb l’objectiu d’apropar-se a les empreses 
agremiades i anar adaptant els serveis a les ne-
cessitats reals del col·lectiu. En aquestes trobades 
obertes s’informa de les últimes novetats tècniques 
del sector i altres temes d’interès relacionats amb 
noves normatives, inspeccions, convenis col·lec-
tius, morositat, etc.

Les reunions segueixen una dinàmica participativa 
i els agremiats hi poden proposar temes del seu in-
terès per tractar en la mateixa reunió. Les jornades 
reben la col·laboració de Gas Natural Catalunya i 
finalitzen amb un aperitiu.

Les trobades permetran al Gremi visitar totes les 
comarques gironines abans de finalitzar l’any.

Dilluns 
18 de setembre
18.30 h

HOTEL LA PERLA
Ctra. la Deu, 9
17810 OLOT

Dilluns 
16 d’octubre
18.30 h

HOTEL DEL PRADO
Ctra. de Llívia, 1
17520 PUIGCERDÀ

Dilluns 
25 de setembre
18.30 h

HOTEL PIRINEUS
Av. Salvador Dalí, 68
17600 FIGUERES

Dilluns 
6 de novembre
18.30 h

I.E.S. BAIX EMPORDÀ
Av. Corts Catalanes, s/n
17200 PALAFRUGELL

Dilluns 
2 d’octubre
18.30 h

HOTEL OLIMPIC PALACE
C. Senyora del Rossell  s/n
17310 LLORET DE MAR

Dilluns 
13 de novembre
18.30 h

MAPEL TAGISA
C. Sant Andreu, 154
17846 MATA – PORQUERES

Dilluns 
9 d’octubre
18.00 h

Centre Cultural CER
C/ Garbí, 6
17130 L’ESCALA

Trobades del darrer quadrimestre de 2017

Estan pendents de confirmació les sessions del 20 de novembre a Arbúcies i del 27 de novembre a Ripoll. 
A partir del febrer de 2018 està previst que el Gremi també visitarà Roses, Torroella de Montgrí, Llançà, La 
Bisbal d’Empordà, Santa Coloma de Farners, i Platja d’Aro.

Especialistes en Responsabilitat Civil d’instal.ladors des de fa més de 30 anys.  
Com a corredoria, treballem amb totes les companyies qualsevol tipus d’assegurances.  
Truquin’s per obtindre els millors preus i les millors cobertures.  

Responsable comercial Gremi Girona : Tania Barragan.  
Tf. 607.851.820 Email:  tania.barragan@martinycachon.com Empresa col.laboradora.  





PROFESSIÓ

S’anul·la la prohibició 
que impedia l’autoconsum 
elèctric en grup a partir 
d’un únic generador

El Tribunal Constitucional ha 
anul·lat la prohibició que un 
generador es pugui connectar 
a la xarxa interior elèctrica de 
diversos consumidors, com 
seria el cas d’una comunitat de 
veïns o un polígon industrial. 
La sentència estableix que la 
mesura, ara anul·lada, dificulta-
va la consecució dels objectius 
d’eficiència energètica i ambi-
entals establerts en diferents 
directives europees de cara a 
l’any 2020, i que a més a més 
vulnerava les competències de 
la Generalitat.
 
L’anul·lació permetrà que 
diferents consumidors cons-
titueixin una xarxa interior con-
nectada a un únic generador 
(fotovoltaic, eòlic, geotèrmic...) 
que permeti subministrar ener-

L’anul·lació beneficia tant ciutadans com 
empreses que comparteixen electricitat 

gia pròpia i consumir-la de for-
ma col·legiada.

Aquesta mesura suposava un 
fre per al desenvolupament de 
l’autoconsum, ja que perjudi-
cava la viabilitat de molts pro-
jectes i desincentivava l’interès 
dels ciutadans en aquesta mo-
dalitat descentralitzada de pro-
ducció d’electricitat. Compartir 
l’energia generada a partir de 
fonts renovables incrementa 
l’eficiència energètica dels edi-
ficis, contribueix a reduir la de-
pendència dels combustibles 
fòssils i obre la porta a un nou 
ventall de models d’activitat 
econòmica.

L’autoconsum elèctric a partir 
d’energies renovables, prin-
cipalment la fotovoltaica, ha 

d’esdevenir un dels eixos del 
futur model energètic. La sen-
tència permetrà que la Taula 
d’Impuls a l’Autoconsum Fo-
tovoltaic a Catalunya segueixi 
apostant per un paradigma 
renovat, més democràtic, des-
centralitzat i sostenible, que 
funcioni a partir de les energi-
es renovables i que vetlli per 
l’eficiència energètica. Aquest 
patró és el que reflecteix el 
document de bases per al Pac-
te Nacional per a la Transició 
Energètica.
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Gas Natural Distribución cada cop més a prop 
de les empreses instal·ladores

Gas Natural Distribución ofereix
la plataforma Acerca a les empreses 
instal·ladores per potenciar el seu 
suport i comunicació, facilitant-los
la seva activitat i desenvolupament 
en un entorn de negoci competitiu
i en creixement.

Gas Natural Distribución ha posat en marxa 
aquest projecte, innovador i de referència en el 
sector de utilities, per crear sinergies i oportunitats 
de negoci amb les empreses col·laboradores que 
comercialitzen, gestionen i instal·len un nou 
punt de subministrament de gas.

Aquesta plataforma també es basa en el compromís 
que Gas Natural Fenosa ha adquirit amb els seus 
clients, mitjançant el programa Customer 
Experience, situant-los sempre en el centre de 
totes les seves decisions.

El canal Acerca és una plataforma omnicanal, 
que proporciona la possibilitat de contacte
i informació tant a distància, a través de l’email 
o d’un telèfon gratuït, com de forma presencial, 
mitjançant un gestor.

Aquesta plataforma ofereix una gran varietat
de serveis i avantatges: informa sobre els 
processos de com adherir-se a l’oferta pública 
o gestionar un nou punt de subministrament, 
notifica novetats o assumptes d’interès, 
promou la relació entre els gestors territorials, 
organitza esdeveniments, orienta en la formació, 
assisteix en tasques administratives, facilita i 
dóna suport en eines.

A més, la plataforma Acerca creix cada dia.

En gairebé nou mesos ha triplicat els serveis que 
proporciona. Segons Lislaine Grub, responsable 
de la unitat d’Atenció al Canal, “estem molt 
contents amb l’acceptació dels serveis de la 
plataforma, veiem que les empreses mica en 
mica confien en el que estem fent i ens ajude
a evolucionar en els processos. Entenem que si 
els processos són més fàcils i àgils per a una 
empresa col·laboradora, tots hi sortim guanyant, 
però sobretot el client”

trucar al:
900 500 405 (de dilluns a divendres de 8 a 22 h
                      dissabtes de 9 a 14 h)
escriure al:
canalacerca@gasnatural.com

o consultar la web:
www.gasnaturaldistribucion.com/canalacerca

Per obtenir més informació sobre el tema, tan sols cal:



SEMPRE CONNECTAT 
AMB EL TEU CONFORT   

www.baxi.es 

Amb el termòstat intel·ligent TXM 
pots controlar la caldera a través de 
dispositius mòbils mitjançant l'aplicació 
HeatConnect. D’aquesta manera pots 
estar sempre connectat amb l'equip de 
calefacció, posar-lo en marxa, controlar 
la temperatura o rebre informació del 
consum d’energia.

TXMTXM

Heat

El termòstat que millor 
combina amb les nostres calderes
Platinum Compact ECO.
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Quan necessitis ajuda, 
volem ser la teva primera opció.

Presentem el telèfon d’assistència al professional.  
Una línea directa amb la solució a tots els teus dubtes i problemes.

Incidències tècniques, dubtes sobre una instal·lació, recanvis…  
Sigui el que sigui, estiguis on estiguis, podem ajudar-te.

Tots els dies de
8:00 a 20:00h

truca al  

918 87 28 96 

www.baxi.es



FORMACIÓ

En agenda: propera formació
Us informem en titulars del programa previst que impartirem properament. Alguns 
dels cursos 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 corporatius del Gremi (Twitter i Facebook).

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

Pràctics

Reciclatge

Oficials

Els Monogràfics: inscripcions online

Instal·lador elèctric en baixa tensió. Categoria especialista. 21/09/2017

Carnet d’Instal·lador - Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE). 08/11/2017

Instal·lador de GAS IG categoria B (IGB). Consultar dates

Iniciació a la refrigeració. 17/10/2017

Instal·lació de bomba de calor. Nivell inicial. 23/10/2017

Cremadors de Gas i Gasoil. Consultar dates

Impresos de Baixa Tensió. Confecció Memòries elèctriques i esquemes unifilars. Programa Excel. 26/09/2017

Disseny de les instal·lacions en 3D – Programa Sketchup. 17/10/2017

Xarxes informàtiques. Consultar dates

Curs oficial de Prevenció de la Legionel·losi. 02/10/2017

Actualització del curs oficial de prevenció de la Legionel·losi. 18/10/2017

5ena edició. Monogràfic de Gas: Descripció de la Norma UNE 60.670:2014. Modificacions i correcta aplicació. 19/10/2017

Nova ICT, del coure a la fibra òptica. 26/10/2017
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FORMACIÓ

Podeu accedir a tota la informació 
actualitzada a través del Codi QR.

L’INSTAL·LADOR - 19

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

Nou Sistema SD Solució Domòtica per a la promoció d’habitatges. 21/09/2017, a càrrec de JUNG.

Instal·lador Ecoxpert. Vols ser partner d’Schneider?. Consultar data, a càrrec d’SCHNEIDER ELECTRIC.

Grups Electrògens: instal·lació i lloguer. 25/10/2017, a càrrec de MORILLO ENERGY RENT.

Com funciona l’APP ESCIO. L’aplicació per a instal·ladors. 14/11/2017, a càrrec d’ESOLVO.

Controls d’Il·luminació. 09/11/2017, a càrrec de JUNG.

Jornada tècnica de combustió. 09/11/2017, a càrrec de TESTO.

Jornada tècnica de refrigeració. 16/11/2017, a càrrec de TESTO.

Modelar espais a través del control de la il·luminació. 16/11/2017, a càrrec de SIMON.

Jornada tècnica de termografia. 23/11/17, a càrrec de TESTO.

Davant de qualsevol 
dubte i/o petició, no 
dubteu en contactar
amb el Centre de 
Formació del Gremi.

972 41 26 15 
formacio@elgremi.cat
www.elgremi.cat

Tens dubtes i/o peticions?

facebook.com/elgremi
@GIGFormacio



Operari elèctric

L’electricitat. Conceptes generals
Resistència elèctrica. Potència i energia 
elèctrica
Efecte tèrmic de l’electricitat i les seves 
aplicacions
Circuits i esquemes elèctrics
Mesures de magnituds elèctriques. Aparells 
de mesura i la seva aplicació
Instal·lació de l’activació d’un o varis punts 
de llum amb interruptor, commutador i 
encreuament
Quadres i automatismes elèctrics

Instal·lació sostenible i consum responsable. 
Branca electricitat

Reglament de baixa tensió
Codi tècnic de l’edificació
Aplicació del nou Reial Decret d’autoconsum
Domòtica: automatització i control d’habitatges i 
edificis per assolir estalvi energètic
Instal·lacions energia solar fotovoltaica
l·luminació LEDs: prestacions i nou Reglament
de contaminació lumínica
Punt de recàrrega del vehicle elèctric
Introducció a les auditories energètiques
Formació transversal

FORMACIÓ

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

L’aprenentatge continuat
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Calderes Murals: combustió, reparació i 
manteniment

Tipus de calderes murals
Esquemes de funcionament i interpretació de 
manuals tècnics o d’instal·lador
Identificació de l’element
La combustió

Instal·lació d’equips d’aire condicionat. 
Nivell inicial

Principi bàsic de funcionament d’un circuit 
frigorífic
Components principals del circuit frigorífic
Components principals d’una instal·lació 
d’aire condicionat
Prova de pressió i prova d’estanqueïtat
Detecció de fuites
Càlcul de càrrega addicional de refrigerant
Buit i càrrega addicional de refrigerant
Instal·lació elèctrica
Procediment per la posada en marxa
Pràctiques de funcionament

www.jung.de/es

FORMACIÓ

La formació pràctica
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FORMACIÓ

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

Sistema elèctric aïllat de terra IT. Possible 
solució al salt dels diferencials.
Objectiu assolit: conèixer les característiques 
dels sistemes elèctrics aïllats de terra IT, així com 
de les tècniques de mesura d’aïllament, bases fo-
namentals per al disseny, ús i manteniment de les 
instal·lacions amb altes exigències de seguretat i 
continuïtat de servei.

www.bender-es.com

Com funciona l’APP ESCIO. L’aplicació per a 
instal·ladors.
Objectiu assolit: conèixer com funciona l’aplica-
ció, de gran interès i molt útil per gestionar i orga-
nitzar la feina diària dels  instal·ladors.

www.esolvo.es
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Amb firma
Les polítiques actives 
d’ocupació a Girona

Com a regidor d’Ocupació de l’Ajuntament 
de Girona us vull felicitar pel 65è aniversari de 
l’origen del Gremi d’Instal·ladors de Girona 
(14 de setembre de 1952), i encoratjo l’actual 
Junta i a tots els associats a mantenir activa 
aquesta entitat fortament implantada a les 
nostres contrades, amb la voluntat de servei i de 
col·laboració, no només amb els seus agremiats, 
sinó socialment també. Des del Servei Municipal 
d’Ocupació de Girona (SMO) hem rebut la 
col·laboració dels vostres tècnics i professionals 
en programes públics diversos adreçats als 
aturats i a la formació contínua.
Entenc que els vostres objectius de defensa 
dels associats tant a nivell administratiu, com 
d’informació, difusió, formació, assessorament, 
innovació, salut, seguretat i cooperació, 
persegueixen els nous reptes empresarials: la 
millora de la productivitat, les noves formes 
de comerç, la innovació i l’emprenedoria (Foro 
Pyme Girona 2017), que juntament amb una 
administració més eficient (ajuts, infraestructures, 
normativa), una inversió privada i més formació, 
aniran en la línia d’un millor creixement econòmic 
i la creació d’ocupació, amb la necessitat que 
esdevingui socialment i laboralment més justa.

Com a Servei d’Ocupació, l’Ajuntament de 
Girona posa a l’abast de les empreses i de la 
ciutadania un servei d’orientació, formació i 
intermediació laboral, amb l’objectiu  de contribuir 
a l’ocupabilitat dels ciutadans i ciutadanes des de 
la realitat de les empreses mitjançant concertació 
amb els agents socials i econòmics.

El programa Girona Actua, amb finançament 
100% municipal, està adreçat a les persones 
en situació d’atur o contracte inferior a 10 hores 
setmanals, residents i empadronades a Girona. 
Mitjançant itineraris personals d’inserció i 
contractació en empresa ordinària de tota l’àrea 
urbana de Girona, a través d’incentius econòmics 
(salari mínim interprofessional de 6 a 12 mesos).

En col·laboració amb el Fons Social Europeu 
i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
posem a disposició d’empreses i entitats ajuts 
en la contractació en el marc del programa Fem 
Ocupació per a Joves (18-29 anys, en situació 
d’atur), que pretén possibilitar experiència 
professional amb formació vinculada al contracte 
de treball i acompanyament en el procés de 
contractació i formació. El programa 30 Plus, per 
a persones aturades de més de 30 anys, amb 
formació, també, vinculada al contracte.

Així mateix, disposem d’un nou aplicatiu de 
reclutament, difusió i gestió de la borsa de treball 
d’usuaris/àries del Servei Municipal d’Ocupació, 
amb l’objectiu de mantenir la traçabilitat dels 
processos d’orientació la boral i formació 
professionalitzadora i disposar d’un nombre 
il·limitat d’ofertes publicades.

Us convidem a visitar
www.girona.cat (Servei Municipal d’Ocupació) 
per veure la resta de programes i activitats. El 
contacte i la col·laboració del món empresarial 
són del tot imprescindibles.

Joaquim Rodríguez i Vidal
Regidor d’Ocupació de l’Ajuntament 

de Girona

L’INSTAL·LADOR - 23



PROFESSIÓ

Nou Reglament 
de protecció contra incendis 
(RIPCI)

> Igual com fins ara, les empre-
ses instal·ladores i/o manteni-
dores hauran d’estar inscrites 
al corresponent registre 
industrial de la Generalitat 
de Catalunya i complir el 
reglament en qüestió; aquest 
registre és vàlid per exercir a 
tot l’Estat.

> Entre els requisits que hauran 
de complir, destaca l’obliga-
torietat de comptar amb un 
responsable tècnic (en pos-
sessió d’una titulació univer-
sitària o equivalent) i amb un 
operari qualificat per a cada 
un dels sistemes per als quals 
l’empresa està habilitada (un 
mateix operari pot estar quali-
ficat per a més d’un sistema). 
També hauran de disposar 
d’un certificat, emès per una 
entitat acreditada del sistema 
de gestió de qualitat implan-
tat, l’abast del qual haurà 
d’incloure el disseny i instal-
lació i/o manteniment de cada 
equip o sistema per als quals 
es sol·licita l’habilitació.

> El reglament especifica 
explícitament que l’empresa 
instal·ladora habilitada no 
pot emetre, facilitar o cedir 
certificats d’instal·lacions no 
realitzades per ella mateixa.

> En el cas d’instal·lació i/o 
manteniment d’instal·lacions 
d’enllumenat d’emergència, 
les empreses hauran de com-
plir únicament el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió 
(RC 842/2002) i la instrucció 
tècnica complementària cor-
responent.

> En el cas d’establiments amb 
superfície menor a 100 m2 o 
quan es tracti d’habitatges 
unifamiliars, els extintors 
portàtils i les mantes ignífu-
gues podran ser instal·lats per 
l’usuari.

> En la posada en servei i 
manteniment d’instal·lacions 
serà necessari presentar el 
certificat emès per l’empresa 
instal·ladora a l’òrgan compe-

tent de la comunitat autòno-
ma i tenir subscrit un contrac-
te de manteniment amb una 
empresa mantenidora.

> Pel que fa a les inspeccions 
periòdiques, el nou RIPCI es-
tableix l’obligació de realitzar 
inspeccions periòdiques de 
les instal·lacions per part d’un 
organisme de control acre-
ditat com a mínim cada 10 
anys.

> Una novetat del RIPCI és que 
s’han inclòs nous equips i 
sistemes de protecció contra 
incendis, com ara els siste-
mes de control de fum i calor 
o les mantes ignífugues, entre 
altres.

El nou Reglament de protecció contra incendis 
(RIPCI), que entrarà en vigor el proper 12 de desem-
bre, estableix les condicions i els requisits exigibles 
al disseny, instal·lació/aplicació, manteniment i ins-
pecció d’equips, sistemes i components que con-

Empreses instal·ladores i/o mantenidores

formen les instal·lacions de protecció activa contra 
incendis, i estableix el marc legal per a les empreses 
instal·ladores i/o mantenidores, fabricants, importa-
dors, distribuïdors o organismes que intervinguin en 
la certificació o avaluació tècnica dels productes.
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La Comissió d’Afectats per Endesa denuncia 
nombroses incidències davant la Generalitat

Abans de l’estiu la Comissió 
d’Afectats per Endesa va fer 
una crida per recollir incidèn-
cies en el servei que aquesta 
empresa elèctrica presta a les 
comarques gironines.

Una vegada fet aquest primer 
recull, el passat 14 de juliol 
representants de la Comissió 
van presentar-lo davant dels 
Serveis Territorials d’Empresa 
i Coneixement a Girona amb 
l’objectiu que l’administració 
conegui els problemes amb 
què pimes i professionals es 
troben per poder treballar amb 
normalitat en el seu dia a dia.

La sol·licitud dels afectats rei-
vindica que es portin a terme 
mesures efectives perquè En-
desa resolgui les incidències 

que es denuncien. La manca 
de resposta i la passivitat de 
l’operadora elèctrica agreuja 
incidències de tipus molt di-
vers, que tenen a veure amb 
la qualitat del subministrament 
elèctric, caigudes de tensió, 
funcionament dels compta-
dors, noves altes de servei, 
funcionament de la xarxa, 
canvis d’escomesa, i un llarg 
etcètera.

La Comissió està formada per 
la Taula de l’Enginyeria de les 
Comarques Gironines (TEG), 
el Gremi d’Instal·ladors de 
Girona, la Unió d’Empresaris 
de la Construcció de Girona, 
la Cambra de Girona, la PI-
MEC, la FOEG, la Demarcació 
de Girona del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya, 

el Col·legi d’Aparelladors i Ar-
quitectes Tècnics de Girona i 
el Gremi de Promotors i Cons-
tructors d’Edificis de Girona.

Aquesta comissió represen-
ta els interessos de prop de 
2.000 enginyers, més de 800 
arquitectes i 900 aparelladors 
i arquitectes tècnics, superant 
16.700 empreses i autònoms, 
32 associacions i les 15 entitats 
indicades a l’inici de l’escrit.

El Gremi forma part de la Comissió i ha aportat incidències a la relació presentada
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Les feines d’electricitat i lampisteria 
per renovació o reparació d’habitatges 
tributen un 10% d’IVA

Des del 14 d’abril de 2010 els 
serveis de renovació i repara-
ció d’habitatges tributen a un 
tipus reduït del 10%, sempre 
que siguin habitatges d’ús 
particular de persones físi-
ques, les quals no actuïn com 
a empresaris o professionals, 
o es prestin a comunitats de 
propietaris. La construcció o 
rehabilitació de l’habitatge a 
la qual es refereixen les obres 
han d’haver conclòs almenys 
dos anys abans de l’inici de 
les feines de renovació o repa-
ració, i a més l’habitatge s’ha 
d’haver fet servir com a mínim 
durant dos anys abans de l’ini-
ci de les obres de millora. La 
persona que realitza les obres 
no pot aportar materials o, si 
els aporta, el seu cost no pot 
excedir d’un 40% la base im-
posable de l’operació (abans 
de l’1 de setembre de 2012, 
era un 33%).

El tipus reduït és d’aplicació a 
les execucions d’obra de re-
novació i reparació, que com-
prenen les feines d’electricitat, 
lampisteria, paleta, pintura, 
etc., i les pròpies d’aquestes 
execucions d’obres.

Els requisits indicats es poden 
acreditar mitjançant una de-
claració subscrita del benefici-
ari de les obres, en la qual farà 
constar, sota la seva respon-
sabilitat, que s’han acomplert.

Quan un projecte d’obres no 
pugui qualificar-se com de re-

habilitació, cal tenir en compte 
el que disposa la llei de l’IVA 
que considera que són mate-
rials aportats per qui executa 
les obres de renovació o repa-
ració tots els béns corporals 
que quedin incorporats mate-
rialment a l’edifici, directament 
o prèvia la seva transformació, 
com ara els maons, pedres, 
calç, sorra, guix i altres ma-
terials, el cost, en tot cas, no 
ha d’excedir del percentatge 
establert de la base imposable 
de l’operació.

En les reparacions d’habi-
tatges particulars, s’aplicarà 
el tipus reduït quan el desti-
natari sigui l’assegurat, és a 
dir, el particular que fa servir 
l’habitatge o la comunitat de 
propietaris. En les execuci-
ons d’obra d’instal·lació 
d’equips o sistemes de 
telecomunicacions, si 
el cost dels materials 
excedeix el percentat-
ge establert de la base 
imposable, s’aplicarà el 
tipus general.

Les operacions de man-
teniment periòdic d’ins-
tal·lacions elèctriques, 
de telefonia i de comu-
nicacions, de sistemes 
de detecció d’incen-
dis, grups de pressió 
i cisternes, porters 
automàtics, antenes 
col·lectives, portes 
de garatge, ascen-
sors i neteja en edi-

ficis no tenen la consideració, 
a efectes de l’IVA, d’execució 
d’obra, sinó de prestació de 
serveis, per tant tributen al 
tipus general.

Aquest any celebrem el 50è aniversari.

 

Truqueu-nos i us explicarem els detalls T. 972 23 71 61. pfgirona@planafabrega.com

El nou reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis - RIPCI 2017- representa un 
important canvi en la reglamentació de les instal·lacions contra incendi. Cal conèixer-lo ja que 
també pot representar una oportunitat de negoci pels instal·ladors ben informats. Implica la 
revisió de les instal·lacions velles i actuar de diferent manera en les noves instal·lacions.

Conté molts aspectes i tots no caben en aquest apartat, així que en les pròximes edicions de la 
revista us anirem ampliant la informació. De moment us expliquem que: 

· El Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions 
de protecció contra incendis vigent 

6 mesos de la seva publicació al BOE. És a 
dir, el 12 de desembre de 2017.

· Les empreses instal·ladores i empreses mantenidores d'instal·lacions de protecció 
contra incendis, tal com s’indica en el Capítol III (articles 10 i 15), hauran de complir  
els següents requisits:

• 

• 

• Disposar dels mitjans tècnics necessaris.

• 

Catalunya és de 917.641€.

• 

• Per als sistemes d'enllumenat d'emergència, les empreses instal·ladores han de 
complir únicament el que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i la 
ITC-BT-28.

L'incompliment dels requisits exigits
, davant el qual es pot presentar 

expedient d’esmena d’errors.

Plana Fàbrega us pot assessorar i ampliar aquesta informació si ho preciseu. Organitzarem 
seminaris per als instal·ladors, conjuntament amb el Gremi per tal que esteu correctament 
informats. 

Plana Fàbrega Consells al installador GIRONA 180817 consell repci 1.indd   1 18/09/17   11:40

Volem agrair-vos la confiança que ens heu fet durant tots aquests anys. Moltes gràcies.
Aquest any celebrem el 50è aniversari.

 

Truqueu-nos i us explicarem els detalls T. 972 23 71 61. pfgirona@planafabrega.com

El nou reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis - RIPCI 2017- representa un 
important canvi en la reglamentació de les instal·lacions contra incendi. Cal conèixer-lo ja que 
també pot representar una oportunitat de negoci pels instal·ladors ben informats. Implica la 
revisió de les instal·lacions velles i actuar de diferent manera en les noves instal·lacions.

Conté molts aspectes i tots no caben en aquest apartat, així que en les pròximes edicions de la 
revista us anirem ampliant la informació. De moment us expliquem que: 

· El Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions 
de protecció contra incendis vigent 

6 mesos de la seva publicació al BOE. És a 
dir, el 12 de desembre de 2017.

· Les empreses instal·ladores i empreses mantenidores d'instal·lacions de protecció 
contra incendis, tal com s’indica en el Capítol III (articles 10 i 15), hauran de complir  
els següents requisits:

• 

• 

• Disposar dels mitjans tècnics necessaris.

• 

Catalunya és de 917.641€.

• 

• Per als sistemes d'enllumenat d'emergència, les empreses instal·ladores han de 
complir únicament el que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i la 
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PROFESSIÓ

Impuls de la factura electrònica a l’Administració
Tots els proveïdors de la Generalitat hauran de presentar les fac-
tures en format electrònic. Amb aquesta mesura es preveu que el 
85% de la facturació que gestiona la Generalitat sigui totalment 
electrònica. A part de la reducció de costos, la factura electrònica 
presenta avantatges relaci-
onats amb la seguretat dels 
processos, redueix els termi-
nis de tramitació, minimitza 
possibles errors, evita qual-
sevol falsificació o duplicitat 
i millora la informació que 
reben les empreses.

El Gremi col·labora amb 
la Fira del Medi Ambient 
i la Sostenibilitat de 
Sant Feliu de Guíxols
Del 20 al 30 de setembre s’ha 
celebrat a Sant Feliu de Guíxols 
la VII Fira del Medi Ambient i la 
Sostenibilitat. El Gremi ha estat 
col·laborador de la Fira, que ha 
comptat amb expositors de 
vehicles sostenibles, carpes i 
carregadors, instal·ladors, autocon-
sum, recerca, protecció de la natura i turisme 
sostenible, jardineria, e-Nàutica, i mobilitat adaptada.

Figueres, Olot i Puigcerdà comptaran amb punts de 
recàrrega ràpida de vehicles elèctrics
Catalunya disposarà de 39 punts més de recàrrega a la seva xarxa 
de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, que entraran en servei 
els propers mesos i que ampliaran fins a 126 el nombre de punts 
de recàrrega amb accés públic operatius i propers a la xarxa bàsi-
ca viària catalana. Els 39 punts se situaran en 13 noves estacions 
de recàrrega ràpida, tres punts en cada una: Tarragona, Figueres 

i Olot (sis punts de 
recàrrega) l’Hospitalet 
de l’Infant, Mont-roig 
del Camp, Puigcerdà, 
Montblanc, Van-
dellòs, el Vendrell i 
Santa Perpètua de la 
Mogoda.



Acord històric per reduir 
gairebé a la meitat en deu anys les 
extraccions del riu Ter cap a Barcelona

D’INTERÈS

El passat 14 de juliol es va arri-
bar a un acord històric per reduir 
les extraccions del riu Ter cap a 
l’àrea metropolitana de Barce-
lona. La signatura solemne de 
l’acord va tenir lloc el passat 2 
d’agost, amb la presència del 
president de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, i representants 
de totes les institucions i orga-
nitzacions que ho han acordat.

L’acord té com a objectiu ga-
rantir el cabal ecològic del riu i 
reduir la derivació d’aigua cap a 
Barcelona, que actualment se si-
tua en 166 hm3. Quan finalitzi el 
pla, el 2027, el cabal traspassat 
s’hauria de reduir fins a 90 hm3.

L’acord s’ha gestat dins el marc 
de la Taula del Ter, integrada per 
la Generalitat, l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), l’Ajuntament de 
Girona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), el Consorci de 
la Costa Brava, el Consorci del 
Ter, la Junta Central d’Usuaris 
d’Aigües del Baix Ter, el Centre 
d’Estudis dels Rius Mediterranis, 
el Grup de Defensa del Ter i la 
plataforma d’organitzacions de la 
societat civil Aigua és Vida.

El pla acordat té una durada 
de deu anys, i preveu diferents 
etapes per reduir de manera 

progressiva en prop del 50% les 
derivacions del Ter cap a Bar-
celona i potenciar els cabals de 
manteniment del riu, amb l’objec-
tiu de recuperar-ne el bon estat 
ecològic, tal com preveu la direc-
tiva marc de l’aigua europea.
 
Quan finalitzi la implementació 
de les mesures es posarà fi a una 
situació injusta de greuge que 
pateix la conca del Ter i el terri-
tori gironí, que des de 1959 ha 
demostrat una solidaritat excep-
cional cap a l’àrea de Barcelona. 
Cal recordar que les xifres del 
transvasament suposen que ac-
tualment el Ter perdi entre el 40% 
i el 75% del seu volum d’aigua.
 
> Primer escenari (2018-2022)
 Actualment, la concessió per 

gestionar el servei de la xarxa 
Ter-Llobregat fixa una dotació 
màxima de transvasament 
de 166 hm3/any. En aquesta 
primera etapa del procés el 
volum es redueix fins a una 
mitjana de 140 hm3/any.

 
 Aquesta mesura comportarà 

incrementar l’aprofitament 
d’aigua del riu Llobregat i po-
tenciar l’ús tant de les plantes 
dessalinitzadores del Llobre-
gat i de la Tordera com de 
l’aigua regenerada en l’entorn 

de l’àrea metropolitana de 
Barcelona.

 
> 2n escenari (2023-2027)
 En aquest segon període de 

cinc anys s’aplicaran les me-
sures necessàries per arribat 
a l’objectiu final de 90 hm3/
any. Per fer-ho possible es 
durà a terme l’ampliació de la 
dessalinitzadora de la Torde-
ra (60 hm3/any addicionals 
afegits a la capacitat actual 
de 20 hm3/any) i s’implan-
taran noves instal·lacions de 
recàrrega i de recuperació 
d’aqüífers, especialment a la 
conca del riu Besòs.

 
> Tercer escenari, a partir del 

2028
 A l’inici d’aquesta fase es 

tornaran a revisar les directrius 
d’explotació del sistema. La 
transferència de l’aigua del Ter 
a l’àrea de Barcelona se situarà 
en un màxim anual del 30% so-
bre el volum total desembassat 
al riu, sense superar el volum 
plurianual màxim establert en 
la fase anterior. El fet de fixar 
un percentatge pretén garantir 
que el 70% de l’aigua desem-
bassada es quedi al Ter, amb 
independència de quin sigui el 
cabal del riu en el futur davant 
l’amenaça del canvi climàtic.

Actualment el volum anual màxim d’aigua traspassada està quantificat en 
166 hm3, però es preveu que per al 2027 no se superin els 90 hm3/any

Breus
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ENTRETENIMENTS

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

Busca les 7 diferències

Sudoku Sopa de lletres

Joc de lògica

AVALUACIO

CERTIFICACIO

FABRICANT

INCENDIS

INSPECCIO

MANTENIMENT

PROTECCIO

REGLAMENT

Busca en aquesta sopa de lletres les següents paraules:

Cinc litres d’aigua

Estàs barrejant ciment i la preparació requereix cinc litres d’aigua. Tens una mànega de jardí que et proporciona tota 
l’aigua que necessites. El problema és que només tens dues galledes, una de quatre litres i una altra de set litres i cap 
de les dues tenen marques de graduació. Troba un mètode per mesurar cinc litres.
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 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

  hores concertades |  872 590 193

 ASSESSORIA | JURÍDICA

              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

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 972 224 704 · 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



Citan Tourer.
TIN 0 % / TAE 1,66 %
Quota mensual: 333,33 €* al mes en 36 quotes*. Entrada: 6.762,26 €
Consum de combustible (l / 100km): ciutat: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixt: 4,3-4,6;
emissions de C02 (dièsel combinat): 112-119 g/km (1); emissions de C02 (gasolina combinat): 140 g/km.

* Exemple de finançament per a una Mercedes-Benz Citan 109 CDI Tourer Edició One PVP 18.762,26 € (impostos, transport i 
preentrega inclosos), finançant amb Mercedes-Benz Financial Services Espanya, EFC, SA, av. Brussel•les, 30, 28108, Madrid, 
vàlid per a sol•licituds aprovades fins al 30/09/2017 amb contractes activats i vehicles matriculats fins al 30/11/2017. El client 
té un termini de 14 dies hàbils per exercir el dret de desistiment. Permanència mínima de 24 mesos. Import a finançar 12.000 €, 
per 333,33 € al mes en 36 quotes, entrada 6.762,26 €, TIN 0%, comissió d'obertura 300 € (2,5%), TAE 1,66%. Import total degut 
12.299,88 €. Preu total a terminis 19.062,14 €.
Import màxim a finançar 10.000 € a 24 o a 36 mesos.

*Consulta les condicions de finançament al teu Concessionari Mercedes-Benz.

Ponent, 22.
17469 VILAMALLA.
Tel.: 972 52 52 22.

Ctra. N - II, km. 711.
17458 FORNELLS.
Tel.: 972 47 69 69.

Av. l’ Estació, 51.
17300 BLANES.
Tel.: 972 35 88 00.

Av. Sant Joan les Abadesses, 82. 
17800 OLOT. 
Tel.: 607 36 06 39.

Garatge Plana. Concessionari Ofi cial Mercedes-Benz.
Av. Catalunya, 2.
17253 MONT-RAS.
Tel.: 972 30 78 70.

www.garatgeplana.mercedes-benz.es


