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EDITORIAL

És un plaer tornar a compartir un parell de reflexions amb tots vosaltres. 
La primera aborda un aspecte que no és nou: com ja havia passat 
anteriorment, la millora del mercat laboral i l’increment de la feina deixen al 
descobert un dels problemes més importants de les empreses del nostre 
sector, que no és ni  més ni menys que la falta de personal qualificat. La 
pèrdua de la figura de l’aprenent i el poc interès del jovent per aquest tipus 
d’ofici deixa les empreses en una situació de feblesa davant les creixents 
demandes i necessitats del mercat.

Per tant, si volem estar preparats, cada empresa haurà de plantejar-se 
una estratègia, igual com es planteja una estratègia de màrqueting, de 
compres o de qualsevol altre tipus, amb la dificultat afegida que els fruits 
només s’obtindran a llarg termini, ja que tots sabem la complexitat del 
nostre ofici i que formar un bon operari no es fa d’avui per demà.

Per altra banda, com podem fer que el nou talent es fixi en les nostres 
empreses? La gent jove ha perdut l’interès pel nostre ofici, en favor 
d’altres de més tecnològics i de nova generació. Només si aconseguim 
donar prestigi i atractiu a la nostra feina les noves generacions es fixaran 
en nosaltres. Si no, emigraran a altres sectors.

Per aquest motiu, durant molts anys el Gremi ha fet un gran esforç per oferir 
formació mitjançant tallers i un ampli ventall de cursos que acompanyin 
les empreses en aquesta tasca tan complicada. Només l’esforç conjunt 
entre el Gremi i les empreses podrà revertir un problema endèmic que 
lluny, de solucionar-se, ha arribat per quedar-se.

Albert Serrano
Vocal de la Junta del Gremi

El personal
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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.comput.cat | 902 413 030

www.boada.cat | 972 205 200 www.randstad.es | 972 411 152

 www.laborex.cat | 972 413 030

www.plg.cat | 972 215 751

www.iglesies.com | 972 410 462

www.hcg.es | 902 550 443

www.instecat.com | 972 981 961www.martinycachon.es | 607 851 820

infocat.consulting | 972 414 119

www.ecotic.es | 900 103 281 www.it9.es | 937 691 312

www.reale.es | 902 400 900 

www.cisinformatica.cat | 972 228 943

www.programacionintegral.es | 902 364 364
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Assemblea anual del Gremi

GREMIGREMIGREMI

El passat 7 de juny va tenir lloc a 
la sala d’actes de la seu del Gre-
mi l’Assemblea General Ordinària 
2018, que va començar amb 
l’aprovació de l’acta de l’assem-
blea anterior, d’1 de juny de 2017.

El president del Gremi va presen-
tar l’informe anual d’activitats, vi-
sites, actes i accions de formació, 
i va exposar la situació econò-
mica i mercantil del sector, de la 
qual va confirmar una remunta-
da que exigeix a les empreses 
ampliar plantilles. Aquesta fet, va 
explicar el president, contrasta 
amb la manca d’instal·ladors en 
el mercat laboral.

Els comptes de 2017 es van 
aprovar amb un tancament 
amb superàvit i es va recordar 
als agremiats que tenen a la 
seva disposició els resultats de 
l’auditoria comptable precepti-
va, disponible a la pàgina web 
del Gremi. També es va aprovar 
el pressupost per al 2018, que 
preveu un increment d’ingressos 
del 4%. Així mateix, es va acordar 
un increment de l’1,2 % de les 
quotes socials, corresponent a 
l’augment de l’IPC.

Entre altres qüestions, en el 
torn obert de paraules del final 
de l’assemblea es va tractar de 

manera particular el tema de la 
contractació de personal, ja que 
la majoria d’empreses instal·la-
dores coincideixen a denunciar 
que tenen moltes dificultats per 
contractar personal qualificat.
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Tots els aparells 
d’AC i tot el 

necessari per a 
l’instal·lador

TOT

Missió: comfort
Ja tenim aquí la calor. Mira que l’hem esperat, però quan arriba es fa 
notar i ens recorda l’importància d’estar bé a casa o a la feina. Tothom 
necessita tenir un refugi de la calor i els instal·ladors tenim la missió 
de crear aquests espais de confort.

A Supplaid oferim solucions integrals als instal·ladors professionals des 
de fa més de 47 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 des de 1971.

MARQUES
PRIMERES

Nº1

C. Bescanó, 7
 17007 GIRONA

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

GAS
AIGUA
RENOVABLES
CALEFACCIÓ
CLIMATITZACIÓ
REG
ELECTRICITAT*

Exclusiu a 
Girona

Material 
elèctric



GREMI

Dues empreses
estableixen acords amb el Gremi
Recentment el Gremi ha signat convenis de col·laboració amb les empreses Multitubo i 
Gersal, SA, per oferir productes i serveis adreçats als agremiats.

Multitubo 
Multitubo és una empresa hispanoalemanya fundada l’any 
2002 que desenvolupa, fabrica i comercialitza solucions 
innovadores de fontaneria i climatització. Solucions tecno-
lògicament avançades, eficients, respectuoses amb el medi 
ambient i segures, que les fan de les més fiables del mercat.

Multitubo
Carrer de Manlleu, 54
08500 Vic
 938 86 00 01
 info@multitubo.es
 www.multitubo.es

Gersal, SA
C/ Costabona, 40
17006 Girona
 972 401 552
 info@gersal.com
 www.gersal.com

Iván Ródenas, director comercial de Multitubo i 
Ernest Roglans, president del Gremi

Francesc Guich, director gerent de Gersal SA, i 
Ernest Roglans, president del Gremi

Gersal, SA 
Gersal, SA és una empresa ubicada a Girona amb més 
de quaranta anys de trajectòria, especialitzada en la dis-
tribució de materials vinculats als sectors de la fonta-
neria, la climatització, la hidràulica, el reg, els sistemes 
de bombeig, els tractaments d’aigua i les instal·lacions 
de gas i electricitat.
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Les mesures de protecció contra incendis cada 

opcions que ens ofereix el mercat.

molt presents a l’hora de presentar solucions als 
nostres clients:

En primer lloc els Elements Passius contra 
incendis. Estem parlant de:

• Collars  intumescent modulars en banda 

També es poden fer servir en element de 

• Sistemes de segellat d’instal·lacions de cables, 
idonis per quan es preveuen reinstal·lacions 

la construcció de forma temporal. Fàcil 
extracció o recol·locació. No produeixen pols 
ni permeten el pas de la mateixa.

• 

En segon lloc  destaquem els Sistemes de 

industrials. 

secció SI 4, és necessari dotar d’una instal·lació 

quals la potència instal·lada excedeixi de 20kw 
en ús hospitalari o residencial públic o de 50kw 
en qualsevol altre ús (bars, restaurants…).

d’un dipòsit i una canonada canalitzadora, 
les dues permanentment pressuritzades per 
poder donar una resposta instantània en 

cas de foc. El sistema, addicionalment, va 

de pressurització del sistema. El sistema és 

del dia, amb o sense personal, ja que molts dels 
incendis són produïts amb el local buit a causa 
de brases mal apagades, fregidores que queden 
connectades, etc.

s’allibera quan el fusible tèrmic assoleix la seva 
temperatura de treball. El component permet 

de la zona, mentre que l’escumogen crea una 

També hi ha altres sistemes que funcionen 
mitjançant difusors i tubs sonda.

Una dels principals avantatges d’aquests sistemes 
és que són totalment innocus en presència 
humana i que la contaminació mediambiental 

nitrogen, aigua i escuma bio degradable.

Per un  altre cantó i parlant del contra incendi en 
general, voldríem fer-vos dues apreciacions, el 
manteniment de les instal·lacions de Protecció 
Contra Incendis de forma remota és una forma 

molts desplaçaments i temps. Ara bé, aquest 

una empresa mantenidora de protecció contra 
incendis degudament habilitada.

De la mateixa manera cal saber que la instal·lació 
de la comunicació de la Central d’Incendis amb 
la Central Receptora d’alarmes (CRA), ha de ser 
totalment independent d’altres sistemes, no es 

Si teniu dubtes al respecte, no dubteu a consultar-
nos i us ampliarem tots els detalls tècnics.

Acabem d’inaugurar la nostra nova WEB!
Trobareu tots els nostres productes i serveis a: 
www.planafabrega.com 

Seguretat Contra Incendis

Telf: 972 23 71 61
pfgirona@planafabrega.com



Assessorament a l’instal·lador
Distribució de material
Suport en el muntatge de material
Realització de “Posades en marxa”

Plana Fàbrega Girona
Santa Eugència 202, 17006 Girona

972 23 71 61   -  www.planafabrega.com  

Telecomunicacions 

Seguretat   

Contra incendis 

Il·luminació Led   

Material elèctric    
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Darrerament ha proliferat la comercialització 
d’equips domèstics d’aire condicionat amb el gas 
refrigerant R-32. Aquest refrigerant té, entre altres, 
els avantatges d’un baix impacte mediambiental 
i gran puresa (el seu reciclatge i reutilització és 
més simple). No obstant això, està classificat per 
l’actual Reglament de seguretat en instal·lacions 
frigorífiques (RSIF) com a refrigerant de grup L2 
(seguretat mitjana).

Les empreses inscrites al Registre d’Empresa 
Instal·ladora de Tèrmiques en Edificis –REITE–, 
i que vulguin fer instal·lacions tèrmiques amb 
gas R-32, han de complir les obligacions de 
les empreses frigoristes de nivell 2. Entre els 
requisits més destacats que cal acatar hi ha 
disposar d’un tècnic titulat contractat, mitjans 
materials segons l’IF-13 del RSIF, operaris 
habilitats per a fred, certificat de manipulació de 
gasos fluorats d’empresa, assegurança de RC 
de 900.000 euros, alta de producció de residus i 

contracte amb un gestor de residus, així com una 
declaració responsable informant sobre l’activitat 
d’instal·lacions frigorífiques.

Els requisits per a la instal·lació són, entre d’altres, 
que hagi estat projectada per un tècnic titulat, que 
no es pot esbocar a l’interior de l’habitatge i que 
s’ha de legalitzar la instal·lació al RITSIC.

Respecte al titular de la instal·lació, és obligatori 
que disposi, entre d’altres, d’una assegurança 
de RC de 500.000 euros i un contracte de 
manteniment i revisions periòdiques.

Actualment el Ministeri d’Indústria està treballant 
en la modificació del reglament, per la qual cosa  
podria haver-hi canvis normatius (no s’espera que 
sigui abans de 2019). A dia d’avui, cal complir els 
requisits assenyalats per tal d’evitar sancions de 
l’Administració.

Instal·lació equips de
clima amb gas R-32

GREMIGREMIGREMI

LA COMPANYIA DELS INSTAL·LADORS

Ets intal·lador i vols donar més valor al teu negoci?

Ara pots formar part d´aquest equipàs, format per més de 2.500
socis instal·ladors i més de 300.000 clients de llum i gas.

900 215 470
www.fenieenergia.es





És obligatori que totes les cuines tinguin un 
dispositiu de seguretat per extinció o detecció de 
flama (termoparell)?

El punt 3.2.2.2. de la norma UNE 60670-6 indica que el ter-
moparell no és obligatori sempre que hi hagi ventilació rà-
pida en el local. En cas que el local no disposi de ventilació 
ràpida ni termoparell, es pot instal·lar a l’exterior un detector 
de gas que accioni un sistema automàtic de tall de gas (elec-
trovàlvula normalment tancada i de rearmament manual).

La normativa referent al Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en edificis, en el RD 238/2013, 
estableix un termini de cinc anys per substituir els 
escalfadors d’aigua calenta sanitària instantanis 
de gas amb potència de fins a 24.4 KW a l’interior 
de locals. Aquesta substitució es podia fer per 
escalfadors de gas de cambra de combustió oberta 
i tiratge natural. 

El termini de cinc anys començava a comptar el 13/04/2013, 
data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret, i per tant va 
finalitzar el passat 13/04/2018. D’acord amb això, el límit 
per instal·lar escalfadors atmosfèrics en substitució d’apa-
rells antics acabava aquest dia.

Quin procediment cal seguir per tramitar una 
sol·licitud d’un provisional d’obres d’una instal·lació 
elèctrica?

Cal seguir els següents passos:
1r. Realitzar la petició de subministrament a la distribuï-

dora elèctrica i muntar el provisional d’obra. 
2n. Un cop pagat i muntat, confeccionar la documen-

tació tècnica: Certificat Instal·lació Elèctrica (CIE), 
Memòria Tècnica de Disseny (MTD) i esquema unifilar.

3r. Legalitzar la instal·lació inscrivint-la a Indústria (Pre-
sentació de la Declaració Responsable). En el procés 
d’inscripció, a l’apartat “ús de la instal·lació”, cal indi-
car INSTAL·LACIÓ TEMPORAL.

4t. Anar a contractar el subministrament al punt de ser-
vei amb la següent documentació:

 • CIE segellat junt amb document justificatiu de la le-
galització. 

 • Llicència d’obres en vigor emesa per l’Ajuntament.
 • Codi IBAN del Compte Corrent per la domiciliació 

de les factures. 
 • CIF, NIF o passaport . Si el client és una empresa, 

cal presentar el poder notarial o l’autorització co-
rresponent.

 • Escriptura de Constitució, en cas de societats. 
 • Certificat de distància de línies elèctriques (en cas 

que sigui requerit).

Quines operacions de manteniment cal fer en una 
instal·lació de biomassa que supera els 70kW? 

En cas que no existeixi manual d’us i manteniment, l’em-
presa mantenidora contractada elaborarà un manual d’ús 
i manteniment que entregarà al titular de la instal·lació. 
Les operacions dels diferents components de les ins-
tal·lacions, seran les indicades a la taula 3.3 IT3 del RITE.

Un tub de gas natural que passa per un soterrani ha 
d’anar embeinat?

No caldrà que vagi embeinat si és de baixa pressió (men-
ys de 50mbar) i el soterrani està ventilat adequadament 
segons reglament.

GREMI

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/).
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Per tal que les empreses instal·ladores 
agremiades puguin obtenir la certificació del 
sistema de qualitat ISO 9001:2015 i complir 
amb el requisit del RIPCI, el Gremi proporciona, 
en col·laboració amb CONAIF, la plataforma 
Acompalia, una consultoria en línia amb suport 
presencial per facilitar l’assessorament, l’auditoria 
interna i l’auditoria externa.

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

Nou servei del Gremi 
per a la implantació de 
la ISO 9001, obligatòria per 
a empreses de sistemes de 
protecció contra incendis
El 12 de desembre de 2017 va entrar en vigor 
el nou Reglament de protecció contra incendis 
(RIPCI). Les empreses instal·ladores i mantenidores 
que exerceixen la seva activitat de conformitat 
amb aquesta norma tenen fins al 12 de desembre 
de 2018 per adaptar-se als canvis.

El nou RIPCI requereix que totes les empreses 
instal·ladores i de manteniment de sistemes de 
protecció contra incendis implantin i certifiquin 
un sistema de gestió ISO 9001. El certificat 
corresponent ha d’incloure, explícitament, el 
disseny, si s’escau, i la instal·lació de tots i cada 
un dels equips o sistemes per als quals se sol·licita 
l’habilitació.



Des de l’entrada en vigor del RD 115/2017, pel 
qual es regula la comercialització i manipulació 
dels gasos fluorats i els equips que els contenen, 
el Ministeri de Medi Ambient ha publicat una sèrie 
de notes informatives que, entre altres qüestions, 
estableixen que els comercialitzadors s’han 
d’assegurar que només venen refrigerants fluorats 
a empreses habilitades. En aquest sentit, cal que 
ho acreditin amb el certificat d’empresa per a la 
manipulació de gasos fluorats.

En el cas dels equips de refrigeració, aire 
condicionat i bombes de calor que no estiguin 
tancats hermèticament, caldrà garantir que 
se n’ocupi un instal·lador amb certificat de 
manipulació de gasos fluorats de tipus personal, 
i que pertanyi a una empresa amb certificat 
d’empresa.

Existeixen dos formularis que caldrà utilitzar en 
cas que el comprador no disposi del certificat 
d’empresa. En el formulari A el venedor informa al 
comprador que la instal·lació de l’equip l’ha de fer 
una empresa habilitada i que disposa d’un any per 
informar-ne. L’hauran de signar el comercialitzador 
de l’equip i el comprador.

En el formulari B el comprador declara quina 
empresa habilitada ha instal·lat l’equip que ha 
comprat. Ha de retornar aquest formulari al venedor 
abans d’un any. El certificat haurà d’anar signat tant 
per l’empresa instal·ladora com pel comprador.

És a dir, si una empresa comercialitzadora ven un 
equip a una empresa habilitada, cal que li sol·liciti el 
certificat de manipulació de gasos fluorats i no és 
necessari formalitzar els dos formularis, A i B. Però 
si ven l’equip a una empresa que no està habilitada 
cal formalitzar els dos formularis, A i B.

Si l’empresa habilitada que adquireix l’equip no 
l’instal·la i només el ven, ha de facilitar al client els 
formularis A i B, i en cas que en el transcurs d’un 
any el client no li retorni el formulari B, haurà de 
comunicar-ho a la Generalitat.

Si pel motiu que fos el comercialitzador exigeix a 
una empresa habilitada emplenar el formulari A, cal 
que es regularitzi la situació, s’anul·li el formulari 
A i es lliuri el certificat de manipulació de gasos 
fluorats d’empresa, ja que si s’ha signat el formulari 
A en cas de no retornar el formulari B abans d’un 
any, podria suposar una sanció.

En cas d’incompliment de les obligacions que 
estableix aquest Reial decret, ja sigui per part de 
compradors d’equips, comercialitzadors, empreses 
instal·ladores o titulars de les instal·lacions, etc. 
s’aplicarà el règim sancionador corresponent, 
establert per l’administració competent.

Comercialització i manipulació 
de gasos fluorats (formularis A i B)

GREMI
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Alumnes de formació professional del 
sector de les instal·lacions coneixen el Gremi

El nou Reglament europeu de protecció de 
dades centra una jornada tècnica del Gremi

GREMI

El Gremi va acollir una vuitantena d’alumnes 
provinents de diferents instituts de Girona que 
cursen cicles formatius de grau mitjà de les branques 
relacionades amb el sector de la instal·lació 
(electricitat, fred industrial, etc.).

La sessió va tenir lloc el 13 d’abril i va consistir en una 
primera xerrada d’acollida a la sala d’actes del Gremi, 
on se’ls va informar dels serveis que s’ofereixen als 
instal·ladors, així com del funcionament de la borsa de 
treball online, en la qual es poden publicar currículums 
que es posen a disposició dels agremiats.

També se’ls va informar de diferents temes tècnics 
d’actualitat, concretament de les instal·lacions dels 
carregadors per a vehicles elèctrics, del funcionament 

El passat 24 de maig va tenir lloc una jornada 
tècnica gratuïta i exclusiva per a empreses 
agremiades dedicada al nou Reglament general de 
protecció de dades (RGPD), que incorpora canvis 
molt significatius respecte el reglament actual i 
sancions importants en cas d’incompliment.  

Josep M. Teixidor, soci consultor d‘Helios 
Consulting Group i assessor del Gremi en matèria 
de protecció de dades va analitzar diferents 
aspectes del RGPD, com ara l’àmbit d’aplicació, 
les noves tipologies de dades, la necessitat de 

de les tarifes elèctriques, de com es poden legalitzar 
de forma telemàtica i de l’ús correcte del BRIE.

Finalment, se’ls va oferir una visita a les instal·lacions 
formatives del Gremi, on els alumnes es van mostrar 
especialment interessats pels tallers pràctics.

ser proactius i les maneres de complir el nou 
reglament. Durant la sessió informativa també 
es van tractar temes com el dret d’informació, 
els contractes de tercers, les clàusules dels 
treballadors, les mesures informàtiques, els 
procediments de drets d’usuari i de violacions de 
seguretat, l’anàlisi de riscos, la figura del delegat 
de protecció de dades i les sancions previstes.
 
Teixidor també va presentar la plataforma digital 
Acompalia, on els agremiats poden gestionar on 
line tota la documentació de protecció de dades.



Una de les principals eines que un negoci 
necessita és un programa de facturació adaptat 
a les seves necessitats específiques, que permeti 
portar un control complet i estricte de la gestió 
econòmica. La millor opció per aconseguir-
ho és contractar a un servei especialitzat una 
llicència anual que inclogui l’ús del programa, les 
actualitzacions periòdiques i el servei tècnic.

Beneficis que aporta l’ús d’un programa de 
facturació:

 Crear factures organitzades
 Elaborar bases de dades
 Redactar i arxivar informes
 Controlar ingressos i despeses
 Millorar la conciliació bancària
 Calcular beneficis
 Estar al dia amb les lleis
 Estalviar temps
 Reduir errors
 Disposar d’informació actualitzada
 Millorar el treball amb les gestories
 Simplificar la feina

Les empreses instal·ladores són conscients que 
resulta molt difícil portar un control dels estocs 
degut a la gran quantitat d’articles que hi ha en 
aquest camp. Per aquest motiu, cada vegada 
n’hi ha més que contracten un catàleg online 
d’articles amb el PVP actualitzat (en el camp de la 
instal·lació hi ha unes 1.200 marques i més de tres 
milions de productes).

Val a dir que un bon programa de facturació ofereix 
veritables avantatges a les empreses instal·ladores 
quan entre les seves funcionalitats incorpora algun 
tipus d’app de gestió d’albarans que permeti 
als operaris generar-los en el mateix moment 
d’acabar les feines, fer-los signar als clients a 
través del mòbil i enviar-los automàticament per 
via telemàtica a les seus corresponents.

La importància d’un
bon programa de facturació

PROFESSIÓ

Ideal per a autònoms i empreses instal·ladores

Operari Operari:
Crea l’albarà

Albarà signat
pel client

Albarà signat
per l’operari

Client:
signa l’albarà

Software IT9
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FORMACIÓ

Els agremiats opinen
El 7 de juny, en el marc de la celebració de l’Assemblea general ordinària del Gremi, es va informar als agremiats de les 
principals actuacions que s’han dut a terme en matèria de formació l’any 2017. Durant la sessió informativa també es 
van presentar els resultats de la nova enquesta anual realitzada als agremiats sobre les preferències en formació. 

Tipus de cursos

Dies de la setmana

Millor època de l’any

Preferències horàries

Resultats de les enquestes
Per poder dissenyar i planificar els cursos i jornades que millor s’adaptin a l’instal·lador hem realitzat per quart any 
consecutiu l’enquesta de formació per saber les preferències i necessitats dels instal·ladors agremiats. Aquests són 
els resultats.

1.275 accions formatives

19.460 alumnes

44 cursos

18 jornades

11 pràctics

747 alumnes

2017 2005-2017

Accions formatives

Gestió Empresa 
Idiomes 
Infomàtica 
Oficials 
Per obtenir els carnets/
competències professionals
d'Instal·lador 
Pràctics 
Prevenció de Riscos Laborals 
Reciclatge 

Dilluns 
Dimarts 
Dimecres 
Dijous 
Divendres 
Dissabte 

Estiu 
Hivern 
Primavera 
Tardor 

Intensiu tot el dia 
Matí 
Tarda 
Tarda-Vespre 

7%

31%

31% 31%

56%

12%

16%

16%

31%

20%

27%

10%

22%%

10%

10%

7%

9%

15%

12%

4%

22%

21%
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FORMACIÓ

Durada dels cursos: nombre de hores i dies

1 dia 
2 dies 
3 dies 
1,2 dies 
2,3 dies 

De 10 a 20 hores 
De 21 a 30 hores
De 3 a 9 hores 
De 51 a 100 hores 

Lloc de la formació

Puigcerdà 
Sant Feliu de Guíxols 
Olot 
Girona 
Santa Coloma de Farners 
Palamós 
Palafrugell 
Platja d’Aro 
Baix Empordà 
Figueres 
Lloret 
La Bisbal  
Torroella 

Modalitat de la formació

Mixte: 
hores presencials 
+ hores online 
Online 
Presencial 

En relació amb l’horari dels cursos, la gran majoria opta per començar a les 18.00 hores i acabar a les 20.30 hores

Reproduïm les respostes dels enquestats, de manera que es 
visualitzen comarques i/o poblacions indistintament

“
Per als instal·ladors que estem lluny del Gremi, 
ens costa molt desplaçar-nos, sobretot quan anem 
atabalats de feina, per això m’agradaria que féssiu 
més xerrades i cursets per la zona de Palamós o 
Palafrugell.”

“
Alguns empresaris no venen perquè de vegades 
aquests cursos costen diners i en època de crisi 
és una de les coses (la formació) que et treus 
abans.” 

Digues la teva
”

“
Seguim amb la línia que portem fins ara, doncs és 
apropiada a molts nivells. Si falten alumnes és degut 
a altres motius que no depenen dels mètodes 
emprats en la formació.”

“
Jo toco l’àrea de gestió d’empresa i crec que seria 
interessant poder assistir a algun curs de reciclatge 
en tema comptable, confecció pressupostos, Excel, 
idiomes ...”

Reproduïm els comentaris que ens han fet arribar específicament 
els enquestats:

“

48%41%

11%

61%

7%

7%

6% 19%

46%

21%

29%

4%

29%

3%

3%

4%
4% 4% 3%

7%

7%

7%

7%

11%

11%
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FORMACIÓ

Adaptació, actualització, 
aprenentatge i reciclatge
Formació impartida per mantenir i assolir els reptes de la professió amb garanties.

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

Instal·lador de Gas IG Categoria B (IGB)  

 “Felicitem als alumnes que s’han presentat a l’examen de la 
Generalitat de Catalunya pels bons resultats obtinguts: 
100% aprovats!”

El Reciclatge, l’aprenentatge continuat

La formació pràctica Cursos oficials

Xarxes informàtiques

Electricitat bàsica d’instal·lacions d’interiors Actualització del Curs Oficial de Prevenció 
de la Legionel·losi

Sistemes de climatització 
eficients: aerotèrmia 
combinada amb energia 
solar fotovoltaica

Instal·lació de bomba de calor. Nivell inicial 

Norma ISO 9001:2015. Visió 
pràctica dels seus requisits 
i la seva aplicació a les 
organitzacions

Excel nivell inicial

2 edicions
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www.jung.de/es

FORMACIÓ

El Monitor diferencial clau del manteniment predictiu
Objectiu assolit: conèixer el monitoratge del corrent 
de fuita o de derivació per planificar accions de man-
teniment preventiu i evitar així els talls de subministra-
ment no desitjats.

Instal·lacions Industrials 24/7: sistemes de neutre 
aïllat (Sistema IT)
Objectiu assolit: saber com dissenyar una instal·lació 
adequada a un procés de subministrament elèctric inin-
terromput  24/7. Es tracta d’instal·lacions amb sistemes 
de terra de neutre aïllat o també anomenat, sistema IT.

www.bender-es.com/es

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

Legionel·la en circuits d’ACS: alternativa als 
tractaments convencionals
Objectiu assolit: saber els principals tractaments 
contra la legionel·la en instal·lacions d’ACS i els princi-
pals avantatges d’un sistema de tractament basat en 
l’ús de peròxid d’hidrogen.

www.cilit.com

Curs KNX amb el nou software ETS Inside
Objectiu  assolit: experimentar amb el nou software 
ETS Inside, d’una manera fàcil i econòmica, per a ins-
tal·lacions petites.

www.jung.de/es/

Les calderes Thermor, eficiència i alta qualitat
Objectiu assolit:  donar a conèixer els productes de 
la marca enfocats al confort  tèrmic i posant l’èmfasi 
en les calderes que són econòmiques, eficients i d’alta 
qualitat. Comparar els cossos de calderes i cremadors: 
estalvi energètic i control de la combustió. Saber com 
estalviar més amb la caldera i el seu manteniment.

www.thermor.es
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FORMACIÓ

També us podeu informar del calendari 
de formació en el codi QR
Des del Centre de Formació us desitgem 
un Bon Estiu!

Davant de qualsevol dubte i/o petició, 
no dubteu en contactar amb el Centre 
de Formació del Gremi.
És important seguir la programació actualitzada de cursos, dates 
i horaris a www.elgremi.cat, i als perfils corporatius del Gremi

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

facebook.com/elgremi
@GIGFormacio

Reptes i oportunitats per a l’instal·lador: solucions 
de recàrrega del vehicle elèctric 

Objectiu assolit: informar sobre la possibilitat de ne-
goci en la instal·lació de punts de recàrrega per ve-
hicles elèctrics en llocs públics i privats, d’acord a la 
nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 
“Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura 
per la recàrrega de vehicles elèctrics”, del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió.

www.simon.es

Refrigeració
Objectiu assolit: donar a conèixer les mesures i instru-
mentació clau relacionades amb l’actual normativa so-
bre instal·lacions tèrmiques i sistemes de refrigeració.

Solucions tecnològiques per connectivitat en 
quadre elèctric a través APP per telèfon mòbil
Objectiu assolit: aprendre a connectar i configurar 
equips que permetin la comunicació amb el quadre 
elèctric a través d’una APP per a telèfon mòbil per arri-
bar a crear una oferta diferenciadora.

www.testo.com/es-ES/

www.schneider-electric.es
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Carles Pastor
Enginyer Industrial

FORMACIÓ

Amb firma
Emprendre la retirada

Quan llegiu aquest article hauré passat la barrera dels 
75 anys. Bona part d’ells (26 exactament) els hauré 
passat col·laborant amb EL GREMI com assessor 
tècnic i com a docent en cursos relacionats amb la 
projecció de l’activitat gremial. En definitiva, d’una 
manera o altra, la meva relació amb vosaltres ha es-
tat marcada per la transmissió de coneixement.

Ara amics, em toca <<emprender la retirada>> 
com deia la cançó, i és per això que aprofito l’oca-
sió que em brinda el Gremi per escriure unes línies 
en la vostra revista. Vull acomiadar-me cordialment 
de tots vosaltres, amb una pinzellada del meu re-
corregut a prop vostre.

Quan el president Pere Rodríguez em va demanar 
si volia ser assessor tècnic del Gremi, no m’ho vaig 
pensar ni un instant. Ràpidament vaig dir-li que sí. 
Amb en Juli Vila vàrem establir les condicions (cap 
d’econòmica) del que seria la meva actuació. Eren 
els temps del “petit” Gremi del carrer Caterina Al-
bert, amb oficines a l’entresol i un local annex, que 
es feia servir de sala de reunions i esporàdicament 
d’aula. La meva actuació en aquells temps consis-
tia en atendre consultes telefòniques de caràcter 
tècnic dels agremiats i assessorar la Junta directiva 
en els temes de la meva competència.

L’any 1993 es publica la nova llei de Riscos Labo-
rals, que ens agafa tots un pèl fora de joc. Amb 
l’assessor jurídic Joan Casadevall dissenyem un pla 
per explicar als agremiats que comportava tot allò i 
que suposava per als empresaris agremiats en par-
ticular. L’acord amb la Prevenció Laboral Gironina 
recent creada va facilitar moltíssim les coses.

Arriba la tardor del 2002 i el Gremi m’encarrega la 
confecció del projecte i direcció de les obres de 
la nova seu que vaig emprendre amb gran il·lusió, 
seguint les directrius marcades per la junta. 

L’obra, per motius de disponibilitat econòmica es 
va preveure en tres fases, una decisió que el temps 
ha demostrat que fou molt encertada. La primera 
fase va comportar bàsicament la construcció de 

les oficines, la seu de formació amb les aules cor-
responents i part dels tallers, ubicats a la planta 
superior. L’acabament dels tallers i la sala d’actes 
es van deixar per a les fases següents.

El departament de formació de nova creació, di-
rigit magistralment per la Pilar Rabat, va adquirir 
una importància cabdal en l’actuació del Gremi. 
I a mi em resta l’honor d’haver contribuït en la 
seva consolidació.

El president Ernest Roglans, successor de Pere Ro-
dríguez, va prioritzar els cursos amb caràcter gene-
ralista, sense oblidar els monogràfics, tot i els mo-
ments difícils de la crisi. Conèixer el funcionament 
de les normes i estructures per obtenir les subven-
cions destinades a la promoció del coneixement i 
així augmentar les possibilitats de llocs de treball 
qualificats ha estat un gran èxit del departament de 
formació i de tots els seus col·laboradors.

I així any rere any fins avui. No recordo quants 
alumnes han passat per les meves aules, ni quants 
cursos he impartit al llarg d’aquests anys, però sí 
que puc dir que de tots ells guardo un record agra-
dable, i confio que, atesos els resultats generals 
assolits, els alumnes també.

Tan sols em resta desitjar-vos una cosa: 
Feu el favor de ser feliços.
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Els avantatges d’un sistema 
elèctric configurat com a 
esquema aïllat de terra IT venen 
donats per un corrent de defecte 
reduït o inexistent en cas d’una 
primera fallada d’aïllament a 
terra, a causa de la inexistència 
de la posada a terra d’un dels 
conductors actius (normalment 
el neutre en els esquemes TT 
o TN), pel que no es tanca el 
circuit de defecte i s’evita el 
corrent de defecte o diferencial.

Per assegurar aquest avantatge, 
el Reglament de baixa tensió 
exigeix   vigilar l’aïllament de 
manera permanent amb un avís 
acústic i visual en cas d’una 
primera fallada d’aïllament 
entre la xarxa i terra, cosa que 
permet anticipar-se a situacions 
de risc, eliminar interrupcions 
intempestives per aquesta causa i 
afavorir un manteniment predictiu.

El vigilant d’aïllament, segons 
la norma UNE-EN 61.557-8 
(Seguretat elèctrica en xarxes 
de distribució de baixa tensió de 
fins a 1.000 V en CA i 1.500 V en 
CC. Equips per a assaig, mesura 
o vigilància de les mesures de 
protecció. Part 8: Dispositius 
de detecció de l’aïllament per 
a esquemes IT) monitoritza de 
forma permanent l’aïllament 
mitjançant la superposició d’un 
senyal de mesura a la xarxa, 
que genera un corrent de 
mesura total màxim de l’ordre 
de microampers proporcional 
a la suma d’aïllament de tota 
la xarxa galvànicament unida i 
a la capacitat de derivació del 
sistema elèctric.

Per localitzar i corregir la fallada 
d’aïllament abans que succeeixi 
una segona fallada d’aïllament 
(segons exigeix   el Reglament de 
baixa tensió) sense necessitat 
de desconnectar la instal·lació o 
una part d’ella, hi ha disponibles 
els sistemes de localització 
de fallades d’aïllament segons 
la norma UNE-EN 61557-9 
(Seguretat elèctrica en xarxes 
de distribució de baixa tensió 
de fins a 1 000 V CA i 1 500 V 
CC. Equips per a assaig, mesura 
o vigilància de les mesures de 
protecció. Part 9: Equips per a 
localització de fallada d’aïllament 
en xarxes IT).

El funcionament d’aquests 
sistemes de localització, 
disponibles com a equips fixos 
o portàtils, es basa en la injecció 
d’un senyal avaluable de corrent 
sobre la xarxa (normalment 
limitada a <25mA per a la 
seguretat de les persones), que 
circula des de l’injector a través 
de la xarxa fins a la fallada 
d’aïllament i retorna a l’injector 
pel sistema de protecció o terra. 
Aquesta circulació de corrent és 
detectada pels transformadors 
toroidals instal·lats 

expressament a la xarxa, cosa 
que permet determinar en quina 
sortida o secció de la xarxa es 
troba la fallada d’aïllament.

En resum, la utilització de 
sistemes de localització de 
fallades d’aïllament segons la 
norma UNE-EN 61.557-9 en 
combinació amb l’obligatori 
vigilant permanent d’aïllament 
en sistemes elèctrics aïllats 
de terra IT, permet localitzar i 
mantenir les instal·lacions sense 
necessitat de desconnectar-les i 
anticipar-se a situacions de risc 
tant per a persones com per a 
les mateixes instal·lacions.

La localització de fallades
d’aïllament en sistemes elèctrics 
aïllats IT

PROFESSIÓ

Bender Iberia SLU

(per ampliar la informació
sobre aquest article accediu al QR

o goo.gl/2JU5aX)
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XARXA SALTOKI EXCLUSIVA 
PER AL PROFESSIONAL

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

GIRONA

TORTOSA 

VILAFRANCA

 BARCELONA

PINEDA 
 DE MAR

BADALONA

VILANOVA

GRANOLLERS

REUS 

GAVÁ

VALLS

CORNELLÀ 

BLANES

LLEIDA 

EL VENDRELL

TARRAGONA

SABADELL

 VIC MANRESA

 BARBERÀ

MATARÓ 

ABRERA 

IGUALADA

Saltoki segueix ampliant la seva presència a Catalunya
59 centres Saltoki (23 a Catalunya)

a la teva disposició, amb tots el nostres serveis 

LA MAJOR AMPLITUD DE GAMMA 
I DISPONIBILITAT D’ESTOC

RÀPID SERVEI DE LLIURAMENT 
EN RUTA EN MENYS DE 24H

ASSESSORAMENT TÈCNIC

HORARI ININTERROMPUT

EL MÉS MODERN AUTOSERVEI



Open GES xperience Barcelona 2018
bat rècord amb 5.322 assistents

PROFESSIÓ

El certamen, que ha comptat 
amb ponències magistrals 
com les de Víctor Küppers, 
Fernando Romay o Araceli 
Segarra, i màster practice a 
càrrec d‘Schneider, Siemens 
o Daikin, entre altres marques, 
registra la millor convocatòria 
de les seves sis edicions.

Open GES xperience, el congrés 
tecnològic de referència del sector 
elèctric que organitza anualment 
el Grup Electro Stocks i que 
enguany es va organitzar al Palau 
de Congressos de Catalunya el 
17 de maig, va registrar una xifra 
rècord de participació, amb 5.322 
assistents, la més elevada de les sis 
edicions que s’han celebrat fins ara.

L’esdeveniment va comptar, 
així mateix, amb un alt nivell 
d’assistència a les conferències 
tècniques que es van presentar, 
amb una mitjana de més de 175 
delegats en cada una. La ponència 
“Digitalitza el teu quadre elèctric i el 
teu dia a dia en 30 minuts” va ser 
la més concorreguda, amb més de 
250 assistents, depassant el límit 
d’aforament de la sala on es va dur 
a terme.

Van ser-hi presents marques de 
referència del sector com Philips, 

Simon, Schneider Electric o 
Prysmian Group. En un espai firal 
habilitat per a l’ocasió, format per 
85 estands, els instal·ladors van 
tenir l’oportunitat de conèixer les 
últimes novetats dels principals 
fabricants.

L’acte va comptar amb la 
participació de la presentadora 
de televisió i actriu Kira Miró, 
encarregada de conduir l’obertura 
dels diferents actes, i de 
l’humorista Leo Harlem, que va 
amenitzar la sessió de tancament.

Ricard Vilella, CEO de Grup Electro 
Stocks, i Josep Figueras, director 
de Màrqueting de la mateixa 
companyia, van ser els encarregats 
d’inaugurar el certamen. En el 
transcurs de la seva intervenció, 
Vilella va destacar: “Després del 
treball dut a terme en les cinc 
edicions anteriors de l’Open GES, 
s’ha aconseguit convertir-lo en 
l’esdeveniment de referència del 
sector de la distribució elèctrica, de 
manera que, ara més que mai, el 
nostre objectiu és seguir esforçant-
nos per continuar aportant valor 
no només als nostres clients i 
col·laboradors, sinó al conjunt del 
sector”. Per la seva part, Figueras 
va assenyalar: “Des Grup Electro 
Stocks estem més que satisfets 
amb les xifres d’assistència 
registrades aquest any i en fem 
una valoració molt positiva, ja que 
ha estat tot un èxit aconseguir 
brindar al professional de la 
instal·lació elèctrica coneixement 
i entreteniment en una única 
jornada”.

En el marc de de la convenció 
també es va celebrar la segona 
edició dels Innovation Awards 
iElektro, que Grup Electro 

Stocks organitza conjuntament 
amb iElektro, amb l’objectiu de 
reconèixer l’aposta del sector 
per la innovació. Les empreses 
guardonades van ser Schneider 
Electric, premi a l’”Empresa més 
innovadora”; DOMO ELECTRA, 
en la categoria “Millor projecte 
online”; SIMON, premiada com 
a “Millor estratègia de marca”; 
Philips, en la categoria “Millor 
projecte d’eficiència energètica”, 
i, finalment, MASALÓ de la 
Garrotxa, amb el guardó al 
“Millor instal·lador”. MASALÓ 
va ser reconeguda per la seva 
oferta de serveis aplicada a la 
indústria del procés i control i 
per la millora de la productivitat 
dels processos i l’eficiència 
energètica de les instal·lacions.

Sobre Grup Electro Stocks
Grup Electro Stocks és una 
cadena de distribució de material 
elèctric, automatització, clima i 
fontaneria per a professionals, 
que en l’actualitat disposa d’una 
xarxa de vendes composta 
per 67 centres repartits per tot 
Espanya sota les marques Electro 
Stocks i Kilovatio, convertides 
durant més de trenta-cinc anys 
en destacades referències en el 
món de la distribució majorista. 
La seva especial vocació d’actuar 
com a nexe d’unió entre els 
fabricants i els instal·ladors i la 
seva determinació a mantenir en 
el centre de l’activitat els clients, 
als quals ofereix una amplíssima 
varietat de productes i suport 
tècnic d’alt nivell, li han permès 
esdevenir una de les principals 
firmes del sector. La companyia 
compta amb una clientela 
integrada per més de 25.000 
instal·ladors a tot el país.
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PROFESSIÓ

Els riscos psicosocials són 
aquells aspectes del treball 
relacionats amb l’organització, 
el contingut i la realització de 
tasques que poden causar 
trastorns de salut com ara 
estrès, ansietat, depressió, 
malalties cardiovasculars, úlcera 
d’estómac o contractures i mal 
d’esquena, per esmentar-ne 
alguns sobre els quals hi ha més 
estudis. Òbviament, els riscos 
psicosocials poden comportar 
efectes negatius per a l’empresa 
(absentisme, baixa productivitat, 
mala qualitat de la feina, etc.).

El coneixement científic 
assenyala els següents riscos 
psicosocials:

• L’excés d’exigències 
psicològiques (haver de 
treballar massa de pressa 
o de forma irregular, haver 
d’amagar els sentiments, callar 
l’opinió, etc.).

• La falta de control sobre els 
continguts i les condicions 
de treball (no poder decidir 
la forma de fer les pròpies 
tasques, no poder aplicar les 
pròpies habilitats, etc.).

• La falta de suport en el treball 
(treballar massa aïlladament, 
no comptar amb el suport 
dels superiors jeràrquics, la 
competitivitat entre companys, 
la manca d’informació 
necessària i a temps, etc.).

• La manca de compensacions 
(falta de respecte, inseguretat 
contractual, no valoració de la 
feina feta, etc.).

• La doble presència (les 
exigències laborals afecten 
a les relacions en l’àmbit 
domèstic i/o familiar).

• El baix capital social (tracte 
injust o manca confiança entre 
la Direcció i la plantilla, etc.).

Aquests riscos psicosocials són 
difícils de mesurar i es fa molt 
complex establir les relacions de 
causa-efecte que tenen respecte 
a la salut. La seva avaluació se sol 
fer mitjançant mètodes basats en 
qüestionaris individuals tipus test.

Per tal de complir estrictament 
amb la Llei de prevenció de 
riscos laborals (31/1995) s’ha 
de realitzar l’avaluació de 
riscos psicosocials mitjançant 
un mètode reconegut.

Les empreses que estiguin 
interessades a realitzar 
l’avaluació de riscos 
psicosocials i/o que  necessitin 
més informació respecte a 
aquesta questió es poden posar 
en contacte amb PREVENCIÓ 
LABORAL GREMI SLU al 
tel. 872 590 156 i demanar 
per Miquel Àngel Garcia Ros 
(divendres d’11 h a 14 h). 

Riscos psicosocials
a les empreses instal·ladores

Assessoria
Prevenció Laboral Gremi SLU
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Basada en el protocol obert 
KNX, la nova domòtica Plug-
and-Play de Jung facilita 
l’automatització de les 
instal·lacions elèctriques 
d’habitatges, habitacions 
d’hotel, oficines i comerços, 
mitjançant una solució a la 
mida de cada necessitat. A 
més, és de molt fàcil definició 
i instal·lació, ja que posa 
a l’abast de constructors, 
arquitectes, interioristes 
i integradors les eines 
necessàries per traslladar a la 
instal·lació, amb tota simplicitat, 
els requeriments del client, ja 
sigui obra nova o rehabilitació, 
sense importar les dimensions, 
l’ús i la tipologia de l’edificació. 

Una de les característiques més 
notables d’aquest sistema prêt-
à-porter és la seva simplicitat 
de disseny i implementació, de 
manera que qualsevol empresa 
constructora o instal·ladora, fins 

i tot sense tenir experiència en 
aquests tipus de tecnologies, pot 
domotitzar des d’un habitatge o 
comerç fins a un edifici complet. 
A més, té un important avantatge 
de cara a futures ampliacions o 
actualitzacions, ja que es basa en 
l’estàndard de la indústria KNX, 
un sistema que no pertany a un 
únic fabricant i que per tant és 
molt fiable i estable, ja que no 
pot canviar o desaparèixer de 
la mateixa manera que podria 
esdevenir-se en el cas d’una 
sola empresa de fabricació. Això 
significa, per exemple, que ha 
de ser compatible amb el que 
es presenti en un futur, fet que 
constitueix una gran confiança i 
seguretat en el sistema.

Amb aquest tipus de solucions 
es pot automatitzar il·luminació, 
climatització, persianes, tendals, 
estors, accessos, alarmes 

tècniques (detecció de fuites 
d’aigua, gas, fum), àudio i vídeo, 
etc., i crear espais intel·ligents que 
aportin major confort, eficiència i 
seguretat.

Arriba la domòtica
KNX Plug-and-Play més fàcil i intel·ligent: 
connectar i funcionar

(per ampliar la informació
sobre aquest article accediu al QR

o goo.gl/jHtbDB)

Toni Cuello
Director Comercial de

Jung Electro Ibérica
www.jung.de/es
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La Unió Europea promou el Midcat, 
una nova infraestructura d’interconne-
xió gasista al continent. L’objectiu és 
diversificar les fonts d’abastament de 
gas natural que evitin dinàmiques al-
cistes fruit de circumstàncies particu-
lars dels diferents proveïdors. Malgrat 
l’interès d’Europa, el projecte acumula 
anys de retard, sobretot pel poc interès 
de l’Estat francès, pressionat pel seu 
sector energètic, que veu el Midcat 
com una amenaça.

El pas del Midcat per Catalunya es 
concreta en el projecte STEP (South 
Transit East Pyrenees) i preveu la cons-
trucció d’un gasoducte transfronterer 
de gairebé un metre de diàmetre entre 
Figueres i El Pertús, de 28 km, un altre 
entre Figueres i Hostalric, de 79 km, on 
enllaçaria amb el ja existent, i una nova 
estació de compressió a Martorell.

A l’Estat espanyol el projecte va a càr-
rec d’Enagas i en finalitzar tindrà una 
capacitat de 120 GWh.

Els arguments a favor d’aquesta infra-
estructura gasista són que diversifica-
rà l’aprovisionament i que permetrà 
reaccionar amb més rapidesa davant, 
per exemple, d’eventuals interrupci-
ons de subministrament per gasoduc-

te o incidències d’abastament de gas 
natural liquat (GNL) a les plantes de 
regasificació nacionals.

També s’argumenta que incrementa 
la capacitat d’interconnexió dels ter-
ritoris de la península Ibèrica amb la 
resta d’estats membres, que es troba 
entre les més baixes de la UE, i que 
contribueix a la necessària integració 
de mercats, a la convergència de preu i 
al foment de la competència, aspectes 
que anirien en benefici del consumidor.

El tram que uneix Barcelona amb Hos-
talric ja està construït, mentre que el 
traçat que unirà Hostalric i la frontera 
francesa està definit i les llicències am-
bientals autoritzades.

Entre els arguments contraris a la in-
terconnexió hi ha l’alt impacte ambi-
ental de la construcció, que obliga a 
soterrar a dos metres de fondària un 
tub de més de noranta centímetres de 
diàmetre amb un rasa de construcció 
de trenta metres d’ample. En el cas de 
les comarques gironines, amb molta 
massa boscosa i una geografia acci-
dentada, implica una gran repercussió 
sobre el medi natural, que a més a més 
no s’ha corregit en els llocs per on ja 
ha passat.

Com a tema de fons es planteja el de-
bat sobre el model energètic, ja que 
cal recordar que el Gas Natural és 
una energia fòssil que no s’ajusta als 
acords de París de compromís d’avan-
çar cap un model basat en energies 
renovables.

Les comarques gironines són un cor-
redor de comunicacions viàries (A2 
i AP7), ferroviàries (regionals i TAV), i 
darrerament també energètiques (MAT 
i, ara, Midcat). Per tant, els ajuntaments 
afectats i els moviments ecologistes 
demanen que es valori bé la necessi-
tat d’una infraestructura d’aquest tipus 
en unes comarques que ja pateixen un 
excés d’impacte ambiental i paisat-
gístic. Encara més quan el propi Estat 
francès ha demostrat molt poc interès 
en la interconnexió.

El gasoducte Midcat,
una nova infraestructura que travessa
les comarques gironines
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ENTRETENIMENTS

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

Busca les 7 diferències

Sudoku Sopa de lletres

Joc de lògica

GASOS

REFRIGERANT

FRIGORIFIC

TERMIC

FLUORATS

MANTENIMENT

REVISIONS

MANIPULACIO

Busca en aquesta sopa de lletres les següents paraules:

La caixa d’eines

En una caixa d’eines hi ha sis claus angleses. Si sis instal·ladors n’agafen una cada un, com pot ser que a la caixa hi 
hagi una clau anglesa?

 A A B M G A O N Q T R O W P X

 F N T K O I C A L U P I N A M

 H S O J Q Z A W R L Y Y R G U

 H J C I F I R O G I R F K W R

 E T N A R E G I R F E R Q W F

 T T H O N P S C W O B H M C B

 E S A B H C W O P D U N F I F

 R W Z A E R O K H P P G L M C

 T N E M I N E T N A M G U R U

 S A H L K T J O P G B Ñ O E L

 G P C N N A Z I I G Y T R T Z

 L S N O I S I V E R O Y A M W

 B F Q A Q P J G A S O S T H W

 S Y A J U U T W Y I X I S S D

 O Z H D R K I S M Z U B B P C
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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 |  872 590 191

 ASSESSORIA | JURÍDICA

              hores concertades | 872 590 191

 ASSESSORIA | PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)

  hores concertades | 872 590 191

 ASSESSORIA |  INFORMÀTICA DE SOFTWARE  

  hores concertades | 872 590 191

 ASSESSORIA |  INFORMÀTICA DE HARDWARE  

  hores concertades | 872 590 191 

 ASSESSORIA | TÈCNICA

 Carles Pastor hores concertades | 872 590 193

 Teo Pulido hores concertades | 872 590 193

 Gremi 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.

Horari de Nadal: del 24 de desembre al 5 de gener  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 Comunicació

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



Ara és el millor moment per comprar la teva Vito.
Conquesta VITO FURGÓ 109 CDI Compacte.

al mes en 36 quotes139 €*

Entrada:
Quota Final:
TIN:
TAE:

 5.130,35 €
9.768,84 €**

4,70 %
5,90 % 

Una marca Daimler

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 altres no poden i supera totes les expectatives, fins i tot les 
teves.

* Exemple de lísing amb les facilitats del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial 
Services Espanya, EFC, SA -av. Brussel·les, 30 28108 Madrid-, per a una VITO Furgó Compacte 109 
CDI. PVP 18.293,70 € (transport, preentrega i impost de matriculació no inclosos), vàlid per a 
ofertes realitzades fins a 30/09/2018, sol·licituds aprovades fins al 15/10/2018 i contractes 
activats fins al 30/11/2018. El client tindrà un termini de 14 dies hàbils per exercir el seu dret de 
desistiment. Permanència mínima del finançament de 24 mesos. Import a finançar 13.163,35 €. Per 
139,00 € al mes en 36 quotes i una quota final de 9.768,84 € **, entrada 5.130,35 €, TIN 4,70%, 
comissió d'obertura 329,08 € (2,50%). TAE 5,90%. Import total degut 15.101,92€. Preu total a 
terminis 20.232,27 €. Exemple calculat per a 25.000 km / any. (Cap dels imports reflectits inclou 
l’IVA). ** Hi ha 3 possibilitats per a la darrera quota: canviar el vehicle, retornar-lo (sempre que es 
compleixin les condicions del contracte) o adquirir-lo pagant-ne 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 Ofi cial Mercedes-Benz.
Av. Catalunya, 2.
17253 MONT-RAS.
Tel.: 972 30 78 70.

www.garatgeplana.mercedes-benz.es
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