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És un fet conegut la diferencia d’hàbits de vida que tenim a Catalunya respecte a 
la resta d’Espanya i de països europeus. La diferència en la jornada de treball és 
un aspecte important per definir-los. Ja fa temps que les estadístiques demostren 
que som dels europeus que menys hores dediquem al repòs nocturn. La mitjana 
no arriba a les sis hores per persona. Mentre que només un 7% dels catalans es 
posa al llit abans de les onze de la nit, a aquesta hora el 32% dels europeus ja 
descansa. Està clar que l’origen d’aquesta diferència és la distribució de l’horari 
diürn i les hores de sol. Nosaltres sopem més tard que la majoria de països 
europeus, ja que solem allargar més que ells les hores laborals de la tarda.

Aquestes dades fan referència a la població adulta treballadora, però sospito que 
si hi afegíssim la població adolescent, la població que està a l’atur i els jubilats les 
estadístiques horàries encara es dispararien més, ja que la televisió, les consoles, 
etc. són en gran part motius que condicionen l’horari d’anar a dormir.

De tot això podríem deduir que a Catalunya es dorm menys perquè es treballa 
més, però només si tenim en compte la població activa i tots els “instal·ladors” de 
la província de Girona.

Consell: convindria que, per optimitzar el rendiment i pal·liar el cansament de 
cada dia, treballadors i empresaris dediquessin més hores al descans profund, ja 
que possibilita trobar l’equilibri entre ment i diversió i ajuda a gaudir de la nostra 
convivència i salut en general.

Joan López Loubat

EDITORIAL

La reforma
horària

GREMI

On compres el material?
Empreses col·laboradores del gremi al servei de les empreses instal·ladores 
agremiades

www.abcgrup.com | Tel. 972 23 01 02 www.mapelsl.com | Tel. 972 58 12 14 www.mafonsa.cat | Tel. 972 33 42 37

www.sanielec.com | Tel. 972 23 70 11 www.servei.es | Tel. 972 39 32 89www.grupoelectrostocks.com | Tel. 972 22 00 42

El Gremi d’Instal·ladors us recomana les següents empreses col·laboradores com a proveïdors de material per a les vos-
tres instal·lacions. En els propers números d’aquesta revista us informarem de les empreses que ofereixen serveis per als 
instal·ladors i també de fabricants de material i aparells del sector que col·laboren amb nosaltres.

www.comercialjocor.com | Tel. 972 31 67 62www.planafabrega.com | Tel. 972 23 71 61 www.supplaid.com | Tel. 972 01 01 15

www.sumras.es | Tel. 972 98 53 39www.saltoki.com | Tel. 972 23 22 22www.industrialgines.com | Tel. 972 41 36 00
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a la teva disposició, amb tots el nostres serveis 

 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

 BARBERÀ 

Saltoki segueix ampliant la seva presència a Catalunya
57 centres Saltoki (22 a Catalunya)

LA MAJOR AMPLITUD DE GAMMA 
I DISPONIBILITAT D’ESTOC

RÀPID SERVEI DE LLIURAMENT 
EN RUTA EN MENYS DE 24H HORARI ININTERROMPUT

EL MÉS MODERN AUTOSERVEI

ASSESSORAMENT TÈCNIC

XARXA SALTOKI EXCLUSIVA 
PER AL PROFESSIONAL

Quatre empreses aconsegueixen la 
certificació Q de qualitat del Gremi

La “Q de qualitat” es concedeix a les empreses agremiades que compleixen una sèrie 
de requisits en relació amb el respecte a la normativa vigent, les bones pràctiques i la 
cobertura de riscos, entre altres, i que el Gremi s’ocupa de validar.

El Gremi ha dissenyat un nou adhesiu per situar en els vehicles d’empresa, en què 
s’informa que es disposa del certificat «Q de qualitat».

En el cercador del Gremi s’identifiquen les empreses que disposen d’aquesta 
certificació, que es pot utilitzar en les factures, albarans, pressupostos, web, etc.

Durant les darreres setmanes quatre empreses instal·ladores agremiades 
han aconseguit el segell «Q de qualitat», que expedeix el Gremi 
d’Instal·ladors de Girona.

Terundar SL és una empresa fundada l’any 1992 a Girona, que 
es dedica  a les instal·lacions industrials i domèstiques en els 
camps de l’electricitat, l’aigua, el gas, les energies renovables, la 
geotèrmia, les telecomunicacions i els sistemes de seguretat, en-
tre d’altres activitats I www.terundar.com 

Lampisteria Rafart, de Lloret de Mar, és una empresa dedicada 
a les instal·lacions de gas, electricitat, aigua, calefacció, climatit-
zació, dipòsits, biomassa, aerotèrmia i energia solar tèrmica, i que 
també pot realitzar inspeccions de gas.

Serveis Industrials SA, creada el 1982 a Vilablareix, compta 
amb un equip de professionals especialitzat en instal·lacions 
industrials, que desenvolupa les seves activitats en els sectors 
d’instal·lacions elèctriques, quadres, climatització, energies re-
novables, immòtica, instal·lacions petrolíferes i instal·lacions de 
fontaneria, telefonia i seguretat I www.seinsagirona.com

GR. Instal SL, de Salt, va iniciar la seva activitat l’any 1994 i actualment 
es dedica principalment al disseny, execució, manteniment i/o reparació 
d’instal·lacions en l’àmbit de l’electricitat, fontaneria, gas, climatització i 
informàtica. L’empresa està especialitzada en projectes d’energies reno-
vables, energia solar fotovoltaica i tèrmica, eficiència energètica, domòti-
ca i prevenció i control de la legionel·losi I www.grinstal.com

GREMIGREMIGREMI
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Jornada a Palafrugell 6 de novembre del 2017

Jornada a Figueress 25 de setembre del 2017

GREMIGREMIGREMI

thermor.es

Guía de instalación:

Nuevo

1    Conéctelo
2   Empiece a ahorrar
3   Gestiónelo desde cualquier lugar

Aeropack Mural Ai 

Conectividad y procesos 
100% autónomos. 
La combinación perfecta
para disfrutar de la aerotermia 
con el máximo rendimiento.

Compatible con Cozytouch
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AAFF-anuncio_aeropack.pdf   1   1/12/17   11:43

Bona acollida de les jornades que el 
Gremi ha organitzat arreu del territori gironí

En els darrers mesos el Gremi 
ha recorregut les comarques 
gironines en una nova edició de 
visites pel territori.  L’objectiu 
d’aquestes trobades és tractar 
sobre diferents temes d’interès 
per al sector de la instal·lació, 
així com oferir un espai de parti-

cipació als agremiats. En aques-
ta ocasió les jornades han rebut 
la col·laboració de Gas Natural 
Catalunya.

Les darreres cites de les jorna-
des a comarques han permès 
visitar Olot, el 18 de setembre; 

Figueres, el 25 de setembre; Llo-
ret de Mar, el 2 d’octubre; l’Esca-
la, el 9 d’octubre; Puigcerdà, el 
16 d’octubre; Palafrugell, el 6 de 
novembre; Mata-Porqueres, el 
13 de novembre; Arbúcies, el 20 
de novembre, i Ripoll, el 27 de 
novembre.

Jornada a Banyoles 13 de novembre del 2017

Jornada a l’Escala 9 d’octubre del 2017

Jornada a Lloret de Mar 2 d’octubre del 2017
Jornada a Olot 18 de setembre del 2017

Jornada a Puigcerdà 16 d’octubre del 2017

Jornada a Ripoll 
27 de novembre del 2017

Jornada a Arbúcies 20 de novembre del 2017



GREMIGREMI GREMI

Nova secció de taules d’utilitat per als 
instal·ladors a la web del Gremi

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 eficient 
de baix consum i alt rendiment.  ENCARA HI SOU A TEMPS!

A Supplaid oferim solucions integrals als instal·ladors 
professionals des de fa 46 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

CALOR

d’experiència
46 anys

Des de
1971

MARQUES
PRIMERES

Nº1
EL NECESSARI 

PER A L’INS-
TAL·LADOR

TOT

La web del Gremi compta amb una nova secció, 
en format taula, per descarregar i consultar en línia 
documentació que es considera d’interès per a 
l’activitat professional. La idea és que els instal·la-
dors puguin tenir a mà, mitjançant la consulta amb 
dispositius mòbils, tot un seguit de documentació 
que els és útil en el dia a dia.

Actualment s’està treballant en el procés de 
recopilació d’informació, en què els instal·la-
dors poden fer aportacions i suggeriments. De 
moment s’hi poden trobar nombrosos docu-
ments d’interès, agrupats per àrees d’activitat, 
com les taules que defineixen la periodicitat 
del manteniment preventiu en instal·lacions de 
climatització, els programes periòdics de man-
teniment mínim dels sistemes de protecció 

activa contra incendis, la Guia Vademècum per a 
instal·lacions d’enllaç en baixa tensió, les seccions 
dels cables i intensitat admissible, la taula de po-
tències normalitzades, els cables que cal instal·lar 
segons el nou reglament CPR, o la codificació 
d’anomalies en instal·lacions de gas.

El Gremi ofereix participacions 
de la Grossa de Cap d’Any

Des d’aquest any el Gremi 
ofereix la possibilitat d’adquirir 
participacions del sorteig de la 
Grossa de Cap d’Any. Aquest 
joc d’atzar s’afegeix a les ja 
tradicionals participacions de 
la loteria de Nadal. Tant en un 
cas com en l’altre es juga l’im-
port íntegre de la participació, 
sense recàrrecs.

En el cas de la loteria de Na-
dal, es podien comprar par-
ticipacions de 3 euros al nú-
mero 69.041, individualment 
o en talonaris de cinquanta 
participacions.

En el cas de la grossa de Cap 
d’Any les participacions eren 
de 2,5 € a vint-i-cinc números 
(00660, 00893, 00905, 00914, 
10656, 11026, 17992, 26198, 
26285, 31071, 32952, 36801, 
40242, 40720, 43477, 54226, 
58103, 58242, 62936, 63136, 
63161, 70026, 70733, 75294 i 
75566) i, de la mateixa manera 
que en l’altre sorteig, les par-
ticipacions es podien comprar 
individualment o 
en talonaris de 
cinquanta.

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

M y JM BOADA AGENTS D’ASSEGURANCES S.L. - B17418526 - Agència Exclusiva d’Assegurances de REALE S.A.
Inscrita al  registre de la DGSPF C0613B17418526

ASSESSORS  d’Assegurances
del Gremi d’Instal·ladors de Girona

Amb 75 anys

d’experiència



GREMI PROFESSIÓ

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/).

Amb l’aprovació del RD 115/2017 de gasos fluorats 
els certificats mantenen la validesa?

Els certificats, personals i d’empresa, mantenen la validesa, 
exceptuant els següents:

• Certificat personal acreditatiu de la competència per 
a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de 
qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

• Certificat personal acreditatiu de la competència per 
a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de 
càrrega de refrigerant inferior a 3 kg de gasos fluorats.

Els professionals que els tinguin disposen d’un termini de 
quatre anys per realitzar la formació complementària so-
bre tecnologies alternatives per substituir o reduir l’ús de 
gasos fluorats d’efecte hivernacle i la manera segura de 
manipular-los.

És obligatori que les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió sotmeses a inspecció periòdica dispo-
sin d’un contracte de manteniment amb un instal·la-
dor autoritzat?

L’agost de 2014 es va aprovar la llei 9/2014, que deroga-
va el Decret 363/2004. Aquest decret obligava els titulars 
de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió sotmeses 
a inspecció periòdica a subscriure un contracte de mante-
niment amb una empresa instal·ladora autoritzada en baixa 
tensió, disposar d’un llibre de manteniment de la instal·la-
ció i obtenir un dictamen de reconeixement anual emès per 
l’instal·lador. 
Amb la nova llei continua sent obligatori que el manteni-
ment d’aquest tipus d’instal·lacions vagi a càrrec d’un 
instal·lador autoritzat, i que els titulars puguin justificar-ho. 
Això es pot fer mitjançant qualsevol document que demos-
tri que una empresa instal·ladora autoritzada se’n fa càrrec, 
com per exemple un contracte de manteniment, un llibre de 
manteniment, un dictamen de reconeixement, etc.

Què necessita un operari per reparar calderes?

Per reparar calderes i dur-ne a terme la posada en marxa, 
en tot moment s’ha d’actuar sota la responsabilitat d’una 
empresa habilitada en GAS i RITE. Si les calderes són de 
tipus B o C i de potència útil inferior o igual a 24,4kW, l’ope-
rari tan sols necessita el carnet de gas adequat. Si la po-
tència és superior, a més a més del carnet es necessita una 
formació addicional, que és la que indica l’apartat 4 de la 
ITC-ICG 09 del reglament de gas.

Quin import haig de cobrar per fer una inspecció en 
una instal·lació receptora de gas canalitzat?

L’import de la inspecció, si la fa l’empresa distribuïdora, 
està marcat per la Resolució ECF/969/2007. En canvi, si la 
du a terme una empresa instal·ladora l’import a cobrar és 
lliure, sempre tenint en compte que la factura es divideix en 
dos conceptes:

• Despeses de gestió de l’empresa distribuïdora
• Despeses de la inspecció física

Les despeses de gestió de l’empresa distribuïdora són 
12,80 € + IVA. 

Máster A4 AUTOGAS FLOTAS Promoción catalán HR.pdf   1   22/11/17   11:19
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PROFESSIÓ

Liberalització efectiva en les operacions 
d’ampliació de les xarxes de 
distribució

Una sentència del Tribunal 
Suprem anul·la una part de 
l’article 25 del RD 1048/2013, 
que concedia avantatges a les 
distribuïdores elèctriques en les 
ampliacions o modificacions de 
la xarxa de distribució.

Fins ara es creava una reserva 
a favor del distribuïdor elèctric, 
que podia enviar al consumidor 
el primer pressupost per ampliar 
una xarxa. D’aquesta manera, 
s’imposava un obstacle per al 
lliure funcionament del mercat i 
es donava avantatge al distribu-
ïdor respecte a la resta d’instal-
ladors autoritzats, que vulnera-
va, doncs, la lliure competència.

A més a més, el primer pressu-
post del distribuïdor funcionava 
com a preu de referència en el 
mercat, fet que limitava les pos-
sibilitats del client per buscar i 
trobar ofertes alternatives.

Aquest avantatge competitiu 
de les distribuïdores elèctriques 
va provocar les queixes de la 
Comissió Nacional del Mercat 
de la Competència (CNMC). 
Finalment, el Tribunal Suprem ha 
estimat el recurs interposat, en 
considerar que l’esmentat avan-
tatge suposa un obstacle a la 
competència efectiva en el mer-
cat d’instal·lacions elèctriques. 
En concret, ha anul·lat l’apartat 
3 de l’article 25 del Reial Decret 
1048/2013, que establia que el 
distribuïdor havia de presentar 

al client el primer “pressupost 
econòmic”.

A partir d’ara, quan es vulgui 
ampliar una xarxa, la distribuïdo-
ra elèctrica es limitarà a comuni-
car al client que és ell qui ha de 
buscar una empresa homologa-
da perquè faci els treballs i, per 
tant, qualsevol empresa homo-
logada per a realitzar feines en 
xarxa de distribució podrà fer el 
primer pressupost.



L’Autoconsum energètic, 
l’energia i l’estalvi a les nostres mans

No és cap pel·lícula, no és el 
futur ni és cap utopia: és el pre-
sent, es diu autoconsum energè-
tic i respon a la simple definició 
de producció d’energia elèctrica 
per un mateix i per al consum 
propi.

Destaca de forma predominant 
l’energia solar fotovoltaica, 
integrada en les llars domèsti-
ques amb l’ajuda de bateries 
intel·ligents de tecnologia de 
ions de liti. Avui en dia, aquestes 
tecnologies presenten una llista 
d’avantatges que no deixen nin-
gú indiferent:

• Estalvi immediat
 Les plaques fotovoltai-

ques comencen a generar 
l’energia tan bon punt els 
toca el sol. Funcionen de 
forma totalment autònoma 
i, per tant, al minut zero ja 
estan generant energia, 
de manera que els clients 
poden percebre l’estalvi 
immediatament. A més a 
més, les bateries intel·ligents 
permeten emmagatzemar 
tota l’energia no aprofitada, 

i fins i tot gestionar l’ús i el 
funcionament dels aparells a 
fi de consumir-la de la forma 
més eficient possible.

• Flexibilitat en la instal·lació 
per a futures ampliacions

 No hi ha cap instal·lació 
fotovoltaica igual. Totes 
són diferents i es dissenyen 
d’acord amb les necessi-
tats de cada client. Aquest 
és potser l’avantatge més 
competitiu, ja que aquesta 
particularitat permet adaptar 
els costos a les necessitats 
de cada client i definir si 
necessita 3, 11 o 22 plaques 
solars fotovoltaiques, amb la 
certesa que els sistemes són 
ampliables sense problemes 
a posteriori.

• Integració i facilitat de 
muntatge en edificis exis-
tents

 Un altre avantatge de les 
instal·lacions solars foto-
voltaiques és la facilitat per 
ser instal·lades en tot tipus 
de cobertes i terrenys, amb 
sistemes que no comprome-
ten en cap cas la seguretat 

estructural d’edificis ja exis-
tents i que minimitzen els 
efectes visuals o estètics.

• Llarga vida útil i deu anys 
de garantia

 Actualment els equips 
fotovoltaics més importants 
disposen d’una garantia de 
deu anys i una vida útil al 
voltant de vint anys. Aquest 
fet permet oferir un producte 
de llarga durabilitat, d’alta 
qualitat i a un preu energètic 
estable a vint anys vista, no 
dependent de les oscil·la-
cions del mercat ni dels 
canvis arbitraris de regla-
mentació.

• Baix cost de manteni-
ment, nul·les molèsties i 
mínima interferència en la 
vida quotidiana

 El cost de manteniment 
d’una instal·lació fotovoltai-
ca pot ser fins i tot inferior 
al d’una caldera domèstica. 
Tots els sistemes ofereixen 
un seguiment telemàtic en 
temps real mitjançant una 
app, en molts casos gratuï-

Albert Juan Casademont
Enginyer industrial i gerent de:

ENGICO2EN SLP 
www.co2en.cat

WATTS AT HOME ENERGIA SL 
www.wattsathome.com

PROFESSIÓ PROFESSIÓ

tes, que permeten a l’usuari 
i a l’instal·lador controlar, 
quan i com es vulgui, l’estat 
de la instal·lació.

• Maximització d’estalvi i 
augment de la consciència 
mediambiental

 És un fet consumat que 
en la gran majoria de llars, 
negocis i equipaments 
municipals que disposen 
de sistemes de generació 
d’energia d’autoconsum, els 
usuaris prenen major cons-

ciència sobre el consum 
i la despesa energètica i 
aconsegueixen a la llarga, 
un major estalvi.

• Tecnificació de les em-
preses instal·ladores i di-
versificació empresarial

 La comercialització de 
sistemes energètics d’au-
toconsum obre la porta a 
les empreses instal·ladores 
per a la diversificació em-
presarial, ja que s’ofereix 
un producte d’un alt valor 

afegit, una major tecnifi-
cació dels treballadors i la 
possibilitat d’entrar en un 
dels  mercats econòmics 
emergents més innovadors: 
la transició energètica.
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ARGENTA CONDENS

SOLUCIONS PER A 
TOTES LES LLARS   

www.baxi.es 

  

A/XL

A

Caldera de peu de gasoil

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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Baxi_Connect_A4_CAT.pdf   1   24/10/16   13:42



FORMACIÓ FORMACIÓ

Formació per a l’obtenció de carnets i acreditació de les competències professionals

Instal·lador Elèctric en Baixa Tensió. 
Categoria especialista

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

El reciclatge, l’aprenentatge continuat

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

A més d’aquesta actualització dels impresos, s’ha millorat 
el full de càlcul. El programa Excel, dissenyat per l’enginyer 
industrial Sr. Teo Pulido, s’ha adaptat a les noves directrius 
de l’OGE.

La formació pràctica

Iniciació a la refrigeració

“Hem tractat el muntatge d’una instal·lació 
amb compressors hermètic, semi-hermètic i 
avaries habituals, amb pràctica final”

Cursos oficials

Actualització del curs oficial de 
Prevenció de la Legionel·losi

Curs oficial de Prevenció de 
la Legionel·losi

El curs, dut a terme al Centre de Formació del Gremi, 
inclou una part pràctica a les instal·lacions de la planta 
potabilitzadora de Montfullà i a les torres de refrigeració 
de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Cursos monogràfics, l’especialització

Nova ICT, del coure a la fibra òptica

“Per saber interpretar el projecte 
d’Infraestructura Comuna de 
Telecomunicacions ICT i implementar 
les  possibles solucions”

Descripció de la Norma UNE 60.670: 
2014. Modificacions i correcta 
aplicació
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www.jung.de/es

FORMACIÓ FORMACIÓ

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

Jornada tècnica del nou Sistema SD Solució 
Domòtica per a la promoció d’habitatges
Objectiu assolit: conèixer el nou sistema SD 
“Solució Domòtica” de Jung, pensat per a que 
els instal·ladors puguin integrar la domòtica 
Jung de la manera més simple. Es tracta del 
sistema Plug & Play.

Jornada tècnica de Termografia
Objectiu assolit: adquirir els coneixements 
sobre els conceptes bàsics a tenir en compte 
per utilitzar correctament una càmera termo-
gràfica i conèixer les aplicacions que a mode 
d’exemple poden ser d’utilitat.

Jornada tècnica Controls d’il·luminació
Objectiu assolit: donar a conèixer els di-
ferents sistemes de control d’il·luminació 
de Jung, tant de Dimmers compatibles amb 
LEDs, com els sistemes de control sense fil o 
compatibles amb Smartphones.

Jornada tècnica de Combustió
Objectiu assolit: donar a conèixer les mesu-
res i instrumentació claus relacionades amb 
l’actual normativa sobre les instal·lacions tèr-
miques de calefacció.

Jornada tècnica Simon Scena: control 
d’il·luminació DALI sense necessitat d’ordinador
Objectiu assolit: donar a conèixer el nou con-
versor DALI de Simon i els seus avantatges. 
Procés d’alta, manteniment i canvi de lluminària 
fosa sense necessitat d’ordinador, directament 
des de la consola Simon Scena.

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

www.jung.de/es

Jornada tècnica: Com funciona l’APP ESCIO. 
L’aplicació per a instal·ladors
Objectiu assolit: descobrir i conèixer com 
funciona aquesta eina informàtica d’última 
tecnologia, de gran interès i molt útil per ges-
tionar i organitzar la feina diària pels instal·la-
dors agremiats: l’APP ESCIO.

2 edicions

www.esolvo.es
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Placa ESOLVO 25x20cm_trz.pdf   1   12/2/16   14:14

www.testo.es

20 - L’INSTAL·LADOR L’INSTAL·LADOR - 21

www.simon.es

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

facebook.com/elgremi
@GIGFormacio



FORMACIÓ FORMACIÓ

Amb firma
Construcció 
connectada

L’Ajuntament de Girona, des de l’àrea de Promoció 
Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, ha 
efectuat durant el 2017 el projecte Construcció 
Connectada per la promoció del sector de la 
construcció connectada i sostenible, en el marc 
de la convocatòria del SOC, dins del Programa de 
projectes innovadors i experimentals. 

L’objectiu del projecte Construcció Connectada ha 
estat ajudar a reactivar el sector canviant del model 
actual i reconvertint-lo a través de la innovació, 
introduint millores d’eficiència energètica, 
mediambiental i criteris de sostenibilitat.

Aquests aspectes repercuteixen en les rendes de les 
llars i en el PIB del conjunt de la ciutat, així com la 
introducció de la domòtica i sistemes intel·ligents que 
promouen l’eficiència i la qualitat de vida. En aquest 
sentit, existeix un gran potencial per a la creació 
de llocs de treball a través de l’especialització dels 
treballadors del sector de la construcció.

Primerament s’ha articulat i connectat tots els 
actors del territori per aconseguir crear sinèrgies 
de treball per poder impulsar accions estratègiques 
conjuntes. Tots els components del sector de la 
construcció han estat representats a la “Xarxa 
col·laborativa del sector de la construcció de 
Girona i el seu entorn territorial”. Durant les 
diferents reunions que s’han dut a terme s’ha 
coincidit en la necessitat d’apostar per una 
arquitectura encaminada a la sostenibilitat i a 
l’eficiència energètica per part de tots els agents 
implicats.

Per la millora dels professionals del sector s’han 
realitzat dos cursos de capacitació professional. 
Un dirigit a la instal·lació sostenible i consum 
responsable, impartit pel Gremi d’Instal·ladors de 
Girona, i un altre destinat a l’edificació intel·ligent 
i responsable que s’ha efectuat per la Unió 
d’Empresaris de la Construcció de Girona. 

Alumnes que van participar d’aquestes dues 
formacions van realitzar les seves pràctiques no 
laborals en la construcció del model d’habitatge nZEB.

Durant aquest any també s’han desenvolupat nou 
jornades destinades a perfils tècnics i professionals 
del sector de la construcció obertes a tothom. 
Algunes de les jornades que han presentat 
més interès han estat les relacionades amb les 
instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic, vehicles 
elèctrics, sistemes sostenibles de climatització i la 
domòtica entre d’altres. 

Les sessions han estat enregistrades i es poden 
consultar a la pàgina web del projecte:
www.construccioconnectada.com

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes 
innovadors i experimentals.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes 
innovadors i experimentals.
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PROFESSIÓ PROFESSIÓ

Principals novetats de la Llei 6/2017 de 
reformes urgents del treball autònom

Mesures que han entrat 
en vigor a partir del dia 
26 d’octubre de 2017

• Cotització en supòsits de 
pluriactivitat. Se simplifica el 
reintegrament de l’excés de 
cotització que un treballador 
hagi pogut efectuar per haver 
tributat en dos o més règims 
diferents de la seguretat 
social a causa de la pluriac-
tivitat, ja que el sobrant se li 
tornarà d’ofici, sense neces-
sitat de sol·licitar-lo.

• Bonificació de quotes 
de seguretat social per a 
treballadors per compte 
propi per conciliació de la 
vida professional i familiar 
vinculada a la contracta-
ció. S’incrementa de set 
anys a dotze l’edat dels 
menors a càrrec que permet 
aplicar la bonificació de la 

La Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom, que va entrar en vigor 
el dia 26 d’octubre de 2017, té per objectiu millorar les condicions laborals i 
de seguretat social dels treballadors autònoms i fomentar l’autoocupació.

quota per contingències 
comunes.

• Bonificació de quotes 
de seguretat social per 
a treballadors autònoms 
durant el descans per 
maternitat, paternitat, 
adopció, guarda amb fins 
d’adopció, acolliment, risc 
durant l’embaràs o risc 
durant la lactància natural. 
Sempre que la duració del 
descans sigui superior a un 
mes, s’aplicarà una bonifi-
cació del 100% de la quota 
d’autònoms.

• Bonificació a les 
treballadores per 
compte propi que s’in-
corporin al treball en de-
terminats supòsits. S’es-
tableix una tarifa plana de 
cinquanta euros mensuals 
o una bonificació del 80% 
durant els dotze mesos 
posteriors a la data d’incor-
poració al treball per a les 
dones que, havent cessat la 
seva activitat com a conse-
qüència d'una maternitat, 
tornin a efectuar una activi-
tat per compte propi en els 
dos anys següents a la data 
del cessament.

• Bonificació de cotitzaci-
ons per contractar famili-
ars de forma indefinida. La 
contractació indefinida de 

familiars, per part de l’autò-
nom, com a treballadors per 
compte d’altri donarà dret a 
una bonificació en la quota 
empresarial per contingèn-
cies comunes del 100% 
durant un període de dotze 
mesos.

• Protecció per accident 
in itinere. La cobertura 
per contingències profes-
sionals dels treballadors 
autònoms inclou l’accident 
de treball sofert en el tra-
jecte d’anada o de tornada 
del lloc de la prestació de 
l’activitat econòmica o pro-
fessional.

• Jubilació. Compatibilitat 
entre el salari i la pensió. 
Els autònoms (persona fí-
sica, no societari) en edat 
de jubilació que continuïn 
treballant i que acreditin 
tenir, almenys, un treballa-
dor per compte aliè, podran 
fer compatible el seu salari 
amb el 100% de la quantia 
que li correspongui de pen-
sió de jubilació.

• Base de cotització de 
l’autònom amb treballa-
dors contractats i de l’au-
tònom societari. La base 
mínima de cotització serà 
la que determini la Llei de 
pressupostos generals de 
l’Estat.

Mesures que entren 
vigor a partir del dia 
1 de gener de 2018

• Nou règim de recàrrecs 
per ingrés fora de termini. 
A partir del dia 1 de gener 
de 2018, el recàrrec per 
impagament dins el pri-
mer mes natural posterior 
al venciment del termini 
d’ingrés serà del 10% del 
deute, en lloc del 20% que 
s’imposava fins ara.

• Ampliació de sis mesos 
a un any de l’extensió 
de la quota reduïda per 
als autònoms que iniciïn 
o reiniciïn una activitat 
per compte propi. L’ano-
menada tarifa plana (base 
mínima 50 euros mensuals) 
s’amplia fins a dotze me-
sos (actualment sis mesos). 
A més a més, es permetrà 
reprendre el negoci pagant 
tan sols aquesta quantitat 
després de dos anys d’ha-
ver aturat l’activitat (fins 
ara eren cinc anys). Trans-
corregut aquest període 
inicial de dotze mesos, es 
podran aplicar reduccions 
i bonificacions addicionals 
fins a completar un perío-
de màxim de vint-i-quatre 
mesos, que en el cas de 
menors de 30 anys i dones 
fins a 35, podrà arribar a 
tres anys.

• Major flexibilitat per do-
nar-se d’alta i de baixa 
de la seguretat social. Els 
autònoms podran donar-se 
d’alta i de baixa de la se-
guretat social tres vegades 
l’any, amb el dret de co-
mençar a pagar a partir del 
mateix dia del mes que fan 
el tràmit administratiu.

• Més facilitats per canviar 
la base de cotització. Els 
treballadors inclosos en 
el RETA podran canviar la 
base de cotització a la se-
guretat social fins a quatre 
vegades a l’any. Es tracta 
de facilitar que les quotes 
puguin adaptar-se a l’evolu-
ció del negoci.

• Domiciliació obligatòria 
del pagament de quotes. 
Els treballadors autònoms 
i els treballadors del mar 
per compte propi hau-
ran d’efectuar de manera 
obligatòria el pagament 
mitjançant domiciliació en 
compte.

• Deduccions fiscals per a 
l’autònom que treballa a 
casa seva. En l’àmbit de 
l’IRPF, es clarifica la dedu-
ïbilitat de les despeses de 
subministrament de l’habi-
tatge parcialment afectat a 
l’activitat econòmica i de les 

despeses de manutenció 
produïdes en el desen-
volupament de l’activitat, 
per poder determinar el 
rendiment net en estimació 
directa.

Mesures que entren 
vigor a partir del dia 
1 de març de 2018

• Prestacions per materni-
tat i paternitat. Les pres-
tacions econòmiques per 
maternitat i paternitat dels 
treballadors autònoms con-
sistiran en un subsidi equi-
valent al 100% de la base 
reguladora diària, resultat 
de dividir la suma de les ba-
ses de cotització en aquest 
règim especial durant els 
sis mesos immediatament 
anteriors al fet causant entre 
180. Si durant aquests sis 
mesos la persona treballa-
dora no ha estat d’alta en 
l’esmentat règim, caldrà 
dividir les bases de cotitza-
ció del règim especial entre 
els dies en què hagi estat 
d’alta, en aquest període.

Laborex
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Nou Reglament general de 
protecció de dades

El 25 de maig de 2018 serà 
d’obligat compliment l’aplicació 
del Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de dades 
personals. Fins ara cada estat 
membre tenia una legislació 
pròpia, però amb aquest nou 
reglament tots els estats de la 
Unió Europea compartiran la 
mateixa. 

La normativa fa especial èmfasi 
en dos aspectes:

• El control de les empreses 
que tracten a gran escala 
dades considerades sensi-
bles (bàsicament dades de 
salut). 

• L’ús de les noves tecnologi-
es per al tractament de da-
des personals a gran escala, 
amb finalitats de control i 
comercial.

Hi ha una sèrie de canvis res-
pecte a l’antic reglament, que 
detallem a continuació:

1. Fins ara es classificava entre 
dades de nivell bàsic, mitjà i 
alt.  A partir d’ara es dividirà 
en dades i dades sensibles. 
Les sensibles són dades 
sobre salut, sexe, religió, 
política, genètica, àmbit 
penal i dades biomètriques 
(l’empremta digital, utilitza-
da per moltes empreses en 
els controls d’accés a les 
instal·lacions, és una dada 
sensible).

2. Ja no existirà l’obligació 
de declarar els fitxers a la 

Agencia Española de Pro-
tección de Datos, però 
aquelles empreses 
que tinguin més de 
250 treballadors i que 
tractin dades sen-
sibles a gran escala i/o 
dades personals referents a 
condemnes penals, hauran 
de registrar el tractament de 
les dades.

3. Les empreses que gestio-
nen dades sensibles a gran 
escala, elaboren perfils de 
persones i prenen decisions 
automàtiques hauran de fer 
una anàlisi de riscos i apli-
car mesures preventives.

4. Les empreses públiques i 
les que tracten dades sen-
sibles a gran escala hauran 
de tenir un delegat de pro-
tecció de dades certificat.

I nosaltres, que som microem-
preses o pimes, que no som em-
presa pública i que no tractem 
dades sensibles a gran escala, 
en què ens afecta? 

1. Respecte al deure d’infor-
mar que tenim dades perso-
nals tant dels nostres clients 
com dels treballadors, cal 
tenir en compte:
- Només es poden tractar 

dades recollides per im-
peratiu legal o per un inte-
rès legítim de l’empresa. 
S’ha de poder demostrar 
de forma objectiva que 
n’hem informat, i no es 
poden recollir més dades 
de les imprescindibles. És 
el principi de minimització 
de les dades.

- Si 
trac-
tem altres tipus 
de dades, cal demanar 
el consentiment i expli-
car-ne la finalitat. Aquest 
reconeixement ha de ser 
explícit, mai es pot donar 
per suposat.

- Hem d’indicar quan temps 
guardarem internament 
aquestes dades.

- Només es poden cedir 
dades personals a altres 
empreses o entitats per a 
altres finalitats si la legis-
lació ho preveu. Si no es 
així, també s’ha de dema-
nar el consentiment.

- La no acceptació d’un 
consentiment no és un 
motiu per no tractar la 
resta de dades.

2. Inclusió de nous drets, com 
el de la limitació de les da-
des personals, o bé el de 
portabilitat.

3. Requisits addicionals amb 
les empreses terceres que 
tracten dades personals 
de la nostra empresa, com 
una assessoria laboral o 
uns serveis informàtics.  És 
necessari que hi hagi un 
contracte on es marquin les 
obligacions de cadascú.

4. Si es guarden dades perso-
nals en el núvol, hem de sa-
ber de quin núvol es tracta i 

les mesures de segure-
tat de què disposa. No 
es poden guardar dades 

en núvols no homologats 
per les autoritats de control 

en matèria de protecció de 
dades.

5. Ja no es registraran les 
incidències internes. La 
Agencia Española de Pro-
tección de Datos ha creat 
un registre on és d’obligat 
compliment registrar, en 
un termini inferior a 72 
hores, totes les violacions 
de seguretat que afectin la 
llibertat de les persones, 

Helios Consulting Group

i les mesures que s’han 
adoptat.

6. Internament cada empresa 
ha d’aplicar les mesures 
que consideri adients i ha 
de poder demostrar que són 
efectives.

També s’han endurit de forma 
significativa les sancions per 
incompliment, que poden anar 
fins a vint milions d’euros o un 
4% de la facturació anual.

En resum, al nostre sector les 
empreses no haurem de fer 
grans canvis, mes enllà de 

redactar alguna nova clàusula o 
canvi en algun altre document, 
si bé a data d’avui l’Agencia 
Española de Protección de Da-
tos segueix publicant informació 
respecte d’aquest tema per tal 
de concretar més exactament 
algunes consideracions del nou 
reglament.
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50 anys de la presa de Susqueda

D’INTERÈS

Aquest any se celebra el cinquan-
tè aniversari de la construcció de 
la presa de Susqueda. Cal recor-
dar que abans de l’aixecament 
d’aquesta obra d’enginyeria el 
riu Ter tenia tendència a desbor-
dar-se i a provocar aiguats i inun-
dacions en el seu tram baix, espe-
cialment a la ciutat de Girona. Per 
evitar aquests problemes, però 
sobretot amb l’objectiu de dispo-
sar d’un reservori d’aigua per a la 
Costa Brava i l’àrea metropolitana 
de Barcelona, i també d’una nova 
central hidroelèctrica, es va pro-
jectar un nou embassament en 
el curs del Ter, entre les preses ja 
existents de Sau i el Pasteral.

La presa es va construir entre els 
anys 1963 i 1967 amb un disseny 
de volta simètrica de doble cur-
vatura idea de l’enginyer Arturo 
Rebollo. Fou així com, el 5 d’oc-
tubre del 1967, es va posar en 
funcionament una obra faraònica 
de 135 metres d’alçada i 352 
d’amplada, amb una superfície 
d’embassament de 466 km2 i 

una capacitat de 233 hm3. En la 
seva construcció s’hi van utilitzar 
més de 600.000 m3 de formigó, 
que va representar un estalvi d’un 
milió de metres cúbics respecte a 
una presa de gravetat en la matei-
xa posició.

Susqueda es va construir aprofi-
tant una nova tendència de pre-
ses lleugeres que, a diferència de 
les preses de gravetat, sustenten 
la pressió de l’aigua amb una for-
ma de volta ancorada en els late-
rals rocosos del congost. A finals 
dels anys seixanta, però, va ser 
difícil assimilar aquesta tècnica 
en contrast amb les de Sau i del 
Pasteral, fet que va generar incer-
tesa entre la població gironina.

Abans de l’inici de les obres, 
l’enginyer Arturo Rebollo va dur 
a terme un procés de disseny 
de nou anys, des del 1954 fins 
al 1963. L’intens treball d’aquest 
període d’estudi van tenir la seva 
contrapartida en una obra relati-
vament ràpida, executada entre la 
primavera de 1963 i 1968.

Es tracta d’un cas gairebé únic, 
ja que una sola persona va capi-
tanejar tot el procés, la presa de 
dades, la puntuació d’alternatives, 
el càlcul i l’execució de l’obra 
fins als últims detalls. El conjunt, 
format per volta, torres de presa 
d’aigua, edificis auxiliars, central, 
ponts i vies d’accés, posseeix 
una gran unitat formal, basada en 

l’austeritat del formigó, que supe-
ra l’estricta funcionalitat requerida 
en aquest tipus d’obra.

En un exercici de rigor i transpa-
rència, el propi Rebollo s’ocupà 
personalment d’avaluar i de 
publicar el comportament de la 
presa durant els vint anys poste-
riors a la construcció. L’estruc-
tura està dotada d’un complex 
sistema, format per vuit-cents 
punts d’auscultació que regis-
tren el més mínim moviment. 
Aquests punts, coincidint amb el 
cinquantè aniversari, es renova-
ran completament.

La por dels primers anys
La por al trencament de la presa 
durant els primers anys de funci-
onament explica el fenomen col-
lectiu que va succeir el 21 d’abril 
de 1983. Aquell dia, emulant Or-
son Welles, es va fer una lectura 
a través de Ràdio Girona del llibre 
de Miquel Fañanàs Susqueda, on 
es relata el trencament fictici de 
la presa. Aquesta retransmissió 
va provocar una autèntica alarma 
entre la població d’Anglès, Bes-
canó, Salt, la Cellera, Girona, etc. 
Malgrat que s’havia anunciat com 
a ficció, molts oients, creient que 
el relat anava de veres, es van 
alarmar i van fer trucades als cos-
sos de seguretat o van fugir cap a 
zones elevades. El mateix alcalde 
del moment, Joaquim Nadal, va 
haver de visitar diferents barris de 
la ciutat per calmar els veïns.

Ajuntament de Girona. CRDI (Fons El Punt Avui – Manel Lladó Aliu)

Ajuntament de Girona. CRDI 
(Fons El Punt – Miquel Mundet)

PROFESSIÓ

Breus

L’estratègia SOLARCAT preveu la 
compra garantida a llarg termini 
de la totalitat de l’energia elèctrica 
generada en un parc solar foto-
voltaic de nova construcció que 
se situarà en els terrenys d’una 
infraestructura en ús i de titularitat 
de la Generalitat de Catalunya.
SOLARCAT també desenvoluparà 
el programa de sostres solars 
amb emmagatzematge distribuït, 
que ha de garantir la possibilitat 
que els ciutadans de Catalunya 
puguin generar, emmagatzemar, 
compartir i vendre l’energia que 
generen tot aprofitant el principal 

Hi ha hagut un brot de legionel-
losi al municipi de Blanes que 
ha afectat dinou persones, dues 
de les quals van morir, mentre 
que la resta ja han rebut l’alta 
mèdica. La data d’aparició de 
símptomes de l’últim cas va ser 
el 30 d’octubre.

Nova estratègia SOLARCAT per a la transició energètica a Catalunya

Brot de legionel·losi al municipi de Blanes

recurs energètic de què dispo-
sa Catalunya, el Sol. Es preveu 
una línia d’incentius econòmics 
per a la implantació de més de 
mil equips d’emmagatzematge 
elèctric distribuït -bateries d’ió 
liti- associades a aproximadament 
un miler  d’instal·lacions solars 
fotovoltaiques residencials amb 
una potència total aproximada de 
3 MW, amb l’objectiu d’incremen-
tar l’eficiència de les instal·lacions 
i afavorir la creació de comunitats 
solars gestionades per ciutadans 
amb participació activa en el mer-
cat elèctric.

Fins al moment, s’han investigat 
un total de trenta-set instal·laci-
ons d’alt risc, és a dir, torres de 
refrigeració i instal·lacions d’ai-
gua calenta amb retorn. En els 
estudis moleculars que perme-
ten comparar les soques ambi-
entals i humanes, s’ha observat 

Pla MOVALT per incentivar la 
compra de vehicles elèctrics
El Pla de Suport a la Mobilitat Alternativa (MO-
VALT) destinarà trenta-cinc milions d’euros a 
actuacions dirigides a fomentar la mobilitat 
alternativa i eficient, incentivar l’adquisició de 
vehicles de combustibles alternatius (GLP, gas 
natural, elèctrics i pila de combustible) i ins-
tal·lar infraestructures de recàrrega de vehicles 
elèctrics.
La quantia dels ajuts varia entre els cinc-cents 
i els divuit mil euros, en funció de la categoria 
del vehicle (moto, quadricicle, turisme, furgo-
neta, camió) i de la motorització (elèctric, gas 
natural, acte gas o pila de combustible).

una concordança entre una de 
les instal·lacions d’alt risc i cinc 
dels casos del brot. S’han dictat 
les mesures pertinents de neteja 
i desinfecció de les instal·lacions 
i s’està fent un seguiment analí-
tic de la seva evolució.
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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
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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

TREBALLADOR

COTITZACIÓ

PLURIACTIVITAT

BONIFICACIÓ

QUOTES

AUTÒNOMS

PROTECCIÓ

CONCILIACIÓ

Busca en aquesta sopa de lletres les següents paraules:

El número de tres xifres

Quines tres xifres diferents donen el mateix resultat tant si les sumes entres elles com si les multipliques?

 X A E H U X X H X J O P N L O

 L I S V Ñ H O I Q H N L R S F

 S Y D M R J M R U A Q U L S N

 G L F C O I C C E T O R P F J

 M M L Y S N K L Y J E I B U T

 A X V U S S O X C E C A O D W

 U N Y Q E V D T B R O C N R W

 X S K K T Y W X U F T T I L T

 I Q T S O T O I R A I I F F Q

 Z Z Ñ D U R P E F Q T V I F M

 O N G R Q X Q G N W Z I C L Z

 U A Q T X R K F M D A T A Ñ Z

 X T B P Q S X E X I C A C A B

 E Q Y H J W U Ñ J U I T I T W

 P O I C A I L I C N O C O Z E

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
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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.

Av. Catalunya, 2.
17253 MONT-RAS.
Tel.: 972 30 78 70.

Vito. Aposta pel teu negoci.

Conquesta VITO FURGÓ 109 CDI Compacta.

al mes en 36 quotas130 €*

Entrada:
Quota Final:
TIN:
TAE:

4.948,95 €
9.888,21 €**

4,70 %
5,89 %

el.: 972 52 52 22.La Vito va a totes, estalvia combustible però no potència. Amb 
una eficiència de consum de 5,7 litres/100 km(1), la Vito arriba 
on d’altres no poden i supera totes les expectatives, fins i tot les 
teves.

* Exemple de Leasing amb les facilitats del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial 
Services España, EFC, S.A. Avda. de Bruselas, 30. 28108 Madrid, per a una Vito 109 CDI Furgó 
Compacta. PVP 18.081,55 € (Transport, prelliurament i impost de matriculació no inclosos), vàlid 
per a sol·licituds aprovades fins al 31/12/2017 i contractes activats fins al 28/02/2018. Tenint el 
client un termini de 14 dies hàbils per exercir el seu dret de desistiment. Permanència mínima del 
finançament de 24 mesos. Import a finançar 13.132,60 €. Per 135,00 € al mes en 36 quotes i una 
quota final d’9.888,21 €**, entrada 4.948,95 €, TIN 4,70%, comissió d’obertura 328,31 € (2,50%). 
TAE 5,89%. Import total degut 15.076,52 €. Preu total a terminis 20.025,48 €. Exemple calculat per 
25.000 kms/any. (Tots els imports reflectits no inclouen IVA)”. ** Existeixen 3 possibilitats per a la 
última quota: canviar el vehicle, tornar-lo (sempre que es compleixin les condicions del contracte), o 
adquirir-lo pagant la darrera quota.

(1) 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.

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 Oficial Mercedes-Benz.
Av. Catalunya, 2.
17253 MONT-RAS.
Tel.: 972 30 78 70.

www.garatgeplana.mercedes-benz.es


