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Conveni del metall 2018
El passat dia 24 de juliol les patronals del metall i els sindicats vàrem signar 
el Conveni Col·lectiu del Metall per a la província de Girona. Per part de 
la patronal, el metall gironí estava representat per Metall Girona, CORVE 
i el Gremi d’Instal·ladors, i per part de les organitzacions sindicals, per la 
Federació CCOO d’Indústria i la Federació de la Indústria, Construcció i Agro 
d‘UGT de les Comarques Gironines.

Les negociacions varen durar quatre mesos i totes les reunions es varen fer 
a les aules del nostre Gremi.

Es varen tractar diversos punts. Alguns es varen desestimar i d’altres es varen 
incorporar de nou en el conveni, com el de la massa salarial desagregada, el 
del col·lectiu LGTBI i el de les víctimes de violència de gènere. I també s’han 
retocat la clàusula de subrogació i la de llicències per motius familiars.

Sens dubte, el punt més important va ser l’econòmic. La patronal CEOE va 
pactar a Madrid un augment anual del 2% durant tres anys, amb un 1% de 
variable anual. És a dir, que podia arribar al 9% total ens els tres anys de 
durada (2018-2020).

A Girona, nosaltres el vàrem tancar en un 2,5% d’augment anual durant els 
tres anys. O sigui, en un 7,5% en total, amb un clàusula de revisió segons 
l’IPC dels tres anys i amb un topall del 0,75%, a aplicar en el proper conveni.

També es va aprovar una clàusula de compensació i absorció, aplicables en 
els dos últims anys. Cal tenir en compte, que s’ha pactat expressament que 
l’any 2018, de manera excepcional, es deixin en suspens la compensació 
i l’absorció.

En data 24 de setembre s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona (BOPG), el Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries 
siderometal·lúrgiques de la província de Girona. El conveni s’ha d’aplicar 
amb caràcter retroactiu des del gener d’aquest any 2018. El termini per 
aplicar-lo és de 30 dies a partir de la data de la seva publicació en el BOPG.

Per tant, s’ha de tenir en compte que, d’acord amb el que s’estableix en 
l’articulat del conveni, els endarreriments salarials que es derivin de les 
taules publicades, s’han de fer efectius com a màxim en la nòmina del mes 
d’octubre.

Aquest conveni serà vigent durant els anys 2018, 2019 i 2020.

S’ha aconseguit, en definitiva, un bon conveni amb un tracte econòmic que 
com a mínim, un cop acabades les negociacions, ha satisfet totes les parts.

Tot i així, la nostra intenció continua centrada a negociar un conveni propi 
per als instal·ladors de Girona o de Catalunya, ja que cada vegada són més 
diferents els interessos entre els nostres sectors.
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On compres el 
material?
Empreses col·laboradores al servei 
de les empreses agremiades

El Gremi d’Instal·ladors us recomana les següents empreses 
que col·laboren com a proveïdors de material per a les 
vostres instal·lacions. En els propers números d’aquesta 
revista us informarem de proveïdors de serveis i fabricants 
de material i aparells del sector.

www.mapelsl.com
Tel. 972 58 12 14

www.gersal.com
Tel. 972 401 552

www.mapelsl.com
Tel. 972 58 12 14

www.sanielec.com
Tel. 972 23 70 11

www.saltoki.com
Tel. 972 23 22 22

www.comercialjocor.com
Tel. 972 31 67 62

www.sumras.es
Tel. 972 98 53 39

www.industrialgines.com
Tel. 972 41 36 00

www.planafabrega.com
Tel. 972 23 71 61

www.grupoelectrostocks.com
Tel. 972 22 00 42

www.grupoelectrostocks.com
Tel. 972 22 00 42

www.abcgrup.com
Tel. 972 23 01 02

www.supplaid.com
Tel. 972 01 01 15

www.conmasa.cat
Tel. 93 798 55 62
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Noves jornades del 
Gremi a les comarques 
de Girona

» En els últims anys el Gremi 
ha visitat de forma periòdica 
les diferents comarques 
gironines, amb la voluntat 
d’apropar-se a les empreses 
agremiades i d’adaptar els 
serveis que s’ofereixen a 
les necessitats reals del 
col·lectiu.

Els temes previstos per a la 
següent ronda de jornades 
són de caràcter tècnic, 
com les novetats en gasos 
fluorats, les instal·lacions 
de clima amb el gas R32, 
l’actualització electrònica 
de les dades del RASIC, les 
ampliacions de potència 
contractada, la segregació 
de locals o habitatges, el 

RITSIC i la protecció de dades, 
les diferències dels carnets 
d’instal·lacions de gas A, 
B i C i el llibre de registre 
d’instal·lacions frigorífiques.

A les trobades també s’hi 
tracta la necessitat de 
contractar aprenents i oficials, 
la gestió d’incidències i 
problemes amb ENDESA, 
la venda de llum i gas per a 
les empreses agremiades, el 
conveni del metall 2018-2020, 
la reclamació d’impagats dels 
clients, l’accés directe al web 
des del mòbil, els resultats 
econòmics del Gremi en 
l’Assemblea, l’oferta pública de 
Nedgia i les últimes novetats 
tècniques del sector.

PUIGCERDÀ, dijous 4 d’octubre
Hotel del Prado
www.hoteldelprado.cat

RIPOLL, dijous 18 d’octubre
Hotel Solana del Ter
www.solanadelter.com

OLOT, dijous 15 de novembre
Hotel La Perla
www.hotellaperlaolot.com

FIGUERES, dijous 22 de novembre
Hotel Figueres Parc
www.hotelfigueresparc.com

PLATJA D’ARO, dijous 29 de 
novembre
Park Hotel San Jorge
www.parkhotelsanjorge.com

Amb la col·laboració de Nedgia

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
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Nou conveni col·lectiu 
del Metall de Girona

» El passat 24 de juliol de 
2018 es va signar el Conveni 
col·lectiu d’indústries 
siderometal·lúrgiques de la 
província de Girona per als 
anys 2018, 2019 i 2020.

El nou conveni preveu uns 
increments del 2,5% anual, que 
es mantindrà durant la seva 
vigència. També inclou una 
clàusula de revisió salarial per 
la qual si al final del conveni la 
taxa d’IPC acumulada supera 
l’increment total pactat del 
7,5% es procedirà a fer la revisió 
tècnica de la diferència, amb un 
topall del 0,75%, sobre les taules 
del 2020 i aplicable a partir de 
l’1 de gener de 2021. Aquesta 
revisió no tindrà efectes 
retroactius.

Es manté la clàusula de 
compensació i absorció. 
No obstant això, es pacta 
expressament que aquest any 
2018 no es podrà ni compensar ni 
absorbir.

Els representants legals dels 
treballadors de les empreses de 
més de 10 treballadors tindran 
dret a ser informats anualment, 
dins del primer trimestre de cada 
any, respecte a la massa salarial 
desagregada corresponent 
a l’any anterior, per tal de 
corregir les eventuals situacions 
de discriminació per raó de 
sexe. En cas que es detectin 
discriminacions per raó de sexe 
s’ informarà a la direcció de 
l’empresa, i de manera conjunta 
s’estudiaran les mesures a aplicar 
per tal d’eliminar les situacions 
de discriminació.

En el col·lectiu LGTBI en cas de 
naixement d’un fill, per adopció 
o acolliment, el treballador o 
treballadora no beneficiari de la 

prestació de maternitat tindrà dret 
a la suspensió del contracte durant 
5 setmanes ininterrompudes 
ampliables en cas de part, 
adopció o acolliment múltiple 
en dos mesos més per cada fill 
a partir del segon. A les parelles 
de fet degudament inscrites en 
el corresponent Registre o, en 
el seu defecte, amb document 
públic o oficial que ho acrediti, 
amb independència de la seva 
orientació i/o diversitat sexual, se’ls 
reconeixerà els mateixos drets, 
permisos i llicències retribuïts que 
als cònjuges.

Respecte a la regulació de 
les víctimes de violència 
de gènere, s’aplicarà allò 
establert a la LO 1/2004, de 28 

de desembre, de mesures de 
protecció integral contra la 
violència de gènere. Igualment, 
la treballadora víctima de 
violència de gènere tindrà els 
drets previstos a l’Estatut dels 
treballadors. 

En els supòsits de llicències per 
matrimoni, naixement o mort 
d’un familiar quan el fet causant 
succeeixi un dia no laborable, 
s’iniciarà la llicència el primer dia 
laborable següent.

El text íntegre del Conveni es 
troba publicat a la web del Gremi 
i es pot descarregar lliurement.

L’INSTAL·LADOR 05
GREMI



Randstad presta 
l’assessoria de Recursos 
Humans

Nou certificat 
d’habilitació 
professional de 
protecció contra 
incendis

»

»

Gràcies al conveni signat 
recentment, l’assessoria 
de recursos humans que 
s’ofereix des del Gremi la 
prestarà l’empresa Randstad, 
que té seu a Girona i oficines 
a Blanes, Calonge, Figueres i 
Olot.

Randstad està especialitzada 
en serveis de recursos humans 
per a treballs temporals i 
permanents, incloent-hi 
professionals i directius.

Entre les solucions que aporta 
Randstad s’hi troben el treball 
temporal, la selecció de 
professionals, la subcontractació 
(outsourcing), els serveis de 
formació a l’empresa (inhouse), 
i altres de relacionades amb els 
recursos humans.

La Generalitat de Catalunya ha 
habilitat un nou tràmit, que es 
pot sol·licitar exclusivament 
de forma telemàtica, per 
aconseguir el certificat 
d’habilitació professional de 
protecció contra incendis. 
Aquest certificat acredita 
la competència com a 
instal·lador i mantenidor de 
sistemes de protecció contra 
incendis i es pot aconseguir 
per dues vies:

Per concertar cita amb 
l’assessoria de recursos humans 
del Gremi podeu fer-ho 
mitjançant el correu electrònic 
rrhh@elgremi.cat o el telèfon 
directe 872 590 191.

> Acreditant una experiència 
professional de 348 dies 
treballats (abans del 12/12/2017) 
en empreses inscrites 
al Registre d’empreses 
instal·ladores i/o mantenidores 
de sistemes de protecció 
contra incendis corresponent

> Mitjançant titulació universitària

Està previst que més endavant 
la Generalitat obri una tercera 
via, que constarà d’una 
formació seguida d’un examen 
d’avaluació de coneixements.

El Gremi pot actuar com a 
intermediari en la gestió de 
tramitacions als agremiats que 
ho necessitin.
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S’han de registrar 
les operacions de 
manteniment que es duen 
a terme en les instal·lacions 
frigorífiques?

Sí. Pel que fa a l’execució de 
l’obra, l’empresa frigorista 
és responsable de registrar 
en el llibre registre totes les 
intervencions frigorífiques 
en la instal·lació. I pel que 
fa al manteniment de les 
instal·lacions frigorífiques, 
és responsable que el llibre 
de registre de la instal·lació 
estigui correctament 
emplenat i actualitzat, amb 
les anotacions de totes les 
intervencions degudament 
signades i segellades. També 
ha de conservar correctament 
actualitzat el llibre de registre 
de gestió de refrigerants, 
de conformitat amb el que 
especifica la instrucció tècnica 
complementària IF-17.

És obligació del titular mantenir 
al dia el llibre registre de la 
instal·lació frigorífica, manual 
o informatitzat, en el qual han 
de constar els aparells instal·lats 
(marca i model), la procedència 
dels aparells (UE, EEE o altres), 
l’empresa frigorista executora de 
la instal·lació, la data de la primera 
inspecció i de les inspeccions 
periòdiques i les revisions 
obligatòries i voluntàries, així com 
les reparacions efectuades, amb 
el detall de l’empresa frigorista 
que les va efectuar i la data de 
finalització.

El titular ha de conservar, a 
disposició de l’administració 
competent, el llibre de registre 
del sistema de refrigeració, que 
ha d’estar degudament posat 
al dia per l’empresa frigorista 
responsable del manteniment 
de la instal·lació.

Quin és el tràmit per 
legalitzar una instal·lació 
tèrmica?

Les instal·lacions tèrmiques 
en edificis només poden ser 
executades per les empreses 
inscrites en l’àmbit corresponent 
del Registre d’Agents de 
la Seguretat Industrial de 
Catalunya (RASIC).

En el cas que la instal·lació tingui 
una potència igual o superior 
a 20 kW en calor, o superior 
a 12 kW en fred, o que sigui 
d’energia solar, el titular o el seu 
representant legal ha d’efectuar 
el tràmit de declaració 
responsable de la instal·lació per 
tal d’inscriure-la al RITSIC.

Abans de la posada en 
servei d’una ampliació d’una 
instal·lació, o d’una reforma 
que l’afecti substancialment, 

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

Quina documentació s’ha 
d’utilitzar a l’hora d’emetre 
certificats d’instal·lació, 
d’inspecció i de revisió?

Els documents que s’han 
d’utilitzar són els que hi ha 
disponibles al web de la 
Generalitat, ja que són els 
oficials i vigents en cada 
moment.
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l’empresa instal·ladora i 
mantenidora ha de lliurar al 
titular un certificat que acrediti 
que la instal·lació reuneix les 
condicions tècniques requerides 
en el Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis.

L’instal·lador ha de lliurar al 
titular el projecte o memòria 
de la instal·lació, el certificat 
de fi d’obra i proves realitzades 
que acrediti que la instal·lació 
reuneix les condicions tècniques 
requerides pel Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis i els corresponents 
certificats CE de la maquinària 
instal·lada.

També s’ha de signar un 
contracte de manteniment de 
la instal·lació si la potència útil 
nominal o la potència tèrmica 
nominal és superior a 70 kW 
tèrmics.

Amb la documentació anterior 
en poder del titular de la 

instal·lació o el seu representant 
legal s’ha de tramitar la 
declaració responsable per via 
telemàtica.

Quin tràmit en l’àmbit de 
medi ambient s’ha de fer per 
donar de baixa un dipòsit 
de gasoil que ja no es farà 
servir?

Si es tracta d’un dipòsit de 
tipus industrial, soterrat, s’ha de 
contactar amb el Departament 
d’Indústria per procedir a la 
clausura del dipòsit. En cas 
de tractar-se d’un dipòsit de 
petites dimensions, superficial, 
cal posar-se en contacte amb 
empreses autoritzades per 
gestionar aquests tipus de 
residus. A la web de l’Agència 
de Residus de Catalunya 
es pot consultar la llista de 
gestors de residus autoritzats. 
Al camp “Tipus de gestió” 
s’ha de seleccionar l’opció 

V51- recuperació i regeneració 
d’envasos. Es pot fer la cerca 
per comarca. En cas de 
necessitar més informació es pot 
contactar amb el Departament 
d’Informació i Tramitació 
de l’Agència de Residus de 
Catalunya.

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS

DE GIRONA
Directe 872 590 193

Centraleta 972 213 566
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Randstad i el Gremi signen 
un acord de col·laboració
L’empresa de recursos humans Randstad ha signat un conveni de 
col·laboració amb el Gremi

Randstad és una de les 
empreses de serveis de recursos 
humans i treball temporal més 
grans del món. Va ser fundada 
el 1960 als Països Baixos, i 
actualment té presència en una 
quarantena de països.

 Carrer d’Emili Grahit, 1
 17002 Girona
 Tel. 972 41 11 52
 www.randstad.es M. Angeles Tejada, directora general de Public Affairs de Randstad i 

Ernest Roglans, president del Gremi

Reducció dels imports de les 
pòlisses de responsabilitat civil 
per a instal·ladors

» Els professionals i les empreses 
que intervenen en la instal·lació, 
el manteniment, la reparació 
i l’operació d’instal·lació de 
productes industrials han 
de comptar obligatòriament 
amb una assegurança de 
responsabilitat civil que varia 
segons el tipus d’activitat. A 
continuació destaquem alguns 
dels imports més habituals per a 
la cobertura de les pòlisses per a 
l’any 2018. La relació completa la 
podreu trobar a la web del Gremi.

Empresa instal·ladora i 
mantenidora d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (REITE):  

300.000 €

Empresa instal·ladora de baixa 
tensió de categoria bàsica 
(IBTB):  

600.000 €

Empresa instal·ladora de baixa 
tensió de categoria especialista 
(IBTE):

900.000 €

L’INSTAL·LADOR10
GREMI



establiments d’ús 
, cal 

presentar, davant l’òrgan competent, 
abans de la posada en funcionament de les 
instal·lacions contra incendis, un 
l’empresa instal·ladora, emès per un tècnic 

designat per la mateixa 
empresa. 

la instal·lació s’ha realitzat de conformitat 
amb el que estableix aquest reglament i 
d’acord amb el projecte o documentació 
tècnica.

El nou Ripci indica que cal tenir subscrit 
un contracte de manteniment amb una 
empresa mantenidora degudament 
habilitada.

Les empreses instal·ladores i empreses 
mantenidores d’instal·lacions de protecció 
contra incendis, tal com s’indica en el capítol 

següents requisits:

• Disposar de la documentació que 

• 
(enginyers i tècnics acreditats).

• Subscriure una assegurança de 

mínima de 800.000 euros, sense 

responsabilitat. 

• 

acreditada. 

L’incompliment dels requisits exigits, 

arribar a comportar el cessament de 
.

Plana Fàbrega us pot assessorar 
i ampliar aquesta informació. 
Consulteu-nos.

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



Recordatori sobre 
les operacions de 
gas de què poden 
fer-se càrrec els 
instal·ladors

» En funció de la categoria, els 
instal·ladors poden assumir 
diferents tipus d’operacions 
en instal·lacions de gas:

Categoria A
Antic IG-IV
No té limitacions (excepte per 
soldar canonades de polietilè, 
feina que hauran de dur a terme 
soldadors habilitats).

Categoria B
Antic IG-II i IG-III
Bàsicament, no poden realitzar 
instal·lacions superiors a 5 bars 
(alta pressió), instal·lacions 
enterrades, dipòsits fixos de 
GLP i estacions de servei per 
a vehicles de gas. De la resta 
d’operacions sí que poden fer-
se’n càrrec (treballs de pressió 
mitjana, instal·lacions amb 
projecte de pública concurrència 
sense límit de potència, 
centralització de comptadors, 
bombones de GLP, etc.).

Categoria C
Antic IG-I
El seu àmbit d’instal·lacions 
individuals se circumscriu a 
aquelles instal·lacions que no 
requereixen projecte ni canvi 
de família de gas fins a 0,4 bar 
de pressió màxima d’operació 
(baixa pressió) d’ús domèstic 
i situades exclusivament a 
l’interior dels habitatges.

També cal recordar, respecte 
a les instal·lacions receptores 
de gas que per regla general 
finalitzen a la clau de l’aparell, 
que totes tres categories 
d’instal·ladors estan habilitades 

per a la connexió i 
muntatge d’aparells 
de gas. Això no obstant, 
pel que fa als treballs 
d’adequació d’aquests aparells 
per canvi de família de gas, 
només se’n podrà ocupar el 
servei tècnic del fabricant 
sempre que disposi d’un 
sistema de qualitat certificat, 
o bé instal·ladors de gas de 
categoria A o B amb acreditació 
o certificació específica.

Pel que fa a la posada en servei, 
manteniment i reparació 
d’aparells adaptats a la família 
de gas subministrat, conduïts 
(aparells de tipus B i C) de més 
de 24,4 kW de potencia útil o 
de vitroceràmiques a gas de 
focs coberts, també requereixen 
acreditació del fabricant o 
certificació 
específica.  Per a 
més informació 
cal consultar 
l’apartat taules 
del web del Gremi 
d’Instal·ladors 
de Girona, RD 
919/2006 , RD 560/2010, 
o recórrer al servei 
d’assessoria tècnica del 
Gremi.

Teo Pulido i Sureda
Enginyer industrial

Assessor tècnic del Gremi 
d’Instal·ladors de Girona

Es poden consultar les operacions 
detalladament a l’apartat taules 

del web
http://www.elgremi.cat/taules/gas/
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Recordatori sobre el CAF (codi 
d’activitat de gasos fluorats)

L’impost sobre els gasos fluorats 
d’efecte hivernacle, d’aplicació 
des del 2014, és un tribut de 
naturalesa indirecta que recau 
sobre el consumidor i que grava 
el consum d’aquestes matèries 
atès l’anomenat potencial 
d’escalfament atmosfèric (PEA, o 
PCA, del terme castellà “potencial 
de calentamiento atmosférico”). 
Les empreses instal·ladores són 
contribuents d’aquest impost i 
l’han de pagar quan compren 
gas fluorat. No obstant i això, si 
tenen CAF, poden actuar com a 
revenedors i descarregar-se de la 
repercussió de l’impost.

Què és el CAF i per a què 
serveix?

És el codi d’activitat de gasos 
fluorats (targeta CAF), que 
serveix per quedar exempt de 
pagar l’impost en el moment de 
la compra.

Qui el pot obtenir?

Les empreses que tinguin el 
certificat de manipulació de 

Desembre, únic mes per fer 
les altes i baixes del CAF
Normativa de gasos fluorats

gasos fluorats de qualsevol 
càrrega i que fiscalment 
estiguin donades d’alta en 
un epígraf relacionat amb 
una activitat que n’impliqui 
la manipulació (com per 
exemple l’epígraf 504.3 de l’IAE: 
“Instal·lacions de fred, calor i 
condicionament d’aire”). Les 
empreses habilitades amb el 
certificat per a la manipulació 
de càrregues inferiors a 3 kg 
tindran sempre la condició de 
consumidors finals i hauran de 
pagar l’impost.

Com s’obté?

S’ha de presentar una sol·licitud 
per inscriure’s en el registre 
territorial de l’oficina gestora de 
l’agència tributària pertinent i 
obtenir una targeta acreditativa 
de la inscripció, on constarà el 
CAF.

Quins terminis hi ha?

Les sol·licituds d’alta i baixa en 
el registre s’han de formalitzar 
durant el mes de desembre.
Les empreses noves podran 
donar-se d’alta en el termini 
d’un mes des de la presentació 

de la declaració censal d’alta 
d’activitat a Hisenda.

Quines obligacions tenen les 
empreses amb CAF?

> Dur un registre informatitzat de 
les existències de gasos, amb 
registre d’entrades i sortides.

> Repercutir l’impost en la 
factura, on ha de quedar anotat 
el tipus de gas, la quantitat (kg) 
i l’import.

> Liquidar de forma 
quadrimestral l’impost 
(presentació del model 587 
de l’1 al 20 de gener, maig i 
setembre).

> Declarar anualment les 
compres, vendes o entregues 
de gasos exempts d’impost.

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

 Instal·lador elèctric en baixa tensió. Categoria especialista · 29/01/2019
 Instal·lador de GAS IG categoria C · Consultar dates
 Instal·lador - Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE) · 07/11/2018
 Instal·lador de GAS IG categoria A · 16/11/2018
 Instal·lador de GAS IG categoria B · 28/11/2018
 Instal·lador de GAS IG categoria B, posseïdor IGC · 04/02/2019

Oficials

 Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi · Consultar dates
 Actualització del curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi · 07/11/2018

Pràctics

 Electricitat bàsica d’instal·lacions interiors · 12/11/2018
 Calefacció amb bomba de calor · Consultar dates
 Cremadors de Gasoil i Gas · 09/10/2018
 Automatismes elèctrics · 08/11/2018
 Iniciació a la refrigeració · 15/11/2018

Reciclatge

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

 Xarxes informàtiques · 08/10/2018
 Sistemes de climatització eficients: aerotèrmia combinada amb energia solar fotovoltaica · 

Consultar dates
 Xarxes informàtiques. Nivell avançat · Consultar dates

Monogràfics

 Nova ICT, del coure a la fibra òptica · 22/11/2018

En agenda:
propera formació
Us informem en titulars del programa previst 
que impartirem properament. Alguns dels 
cursos ja tenen data fixada però d’altres 
no. Per aquest motiu és important seguir la 
programació actualitzada dels cursos, dates 
i horaris a www.elgremi.cat, i als perfils 
corporatius del Gremi (Twitter i Facebook). 
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“Aprofiteu-vos-en també de les jornades tècniques que 
impartim cada mes”

 Presentació del programa  de facturació Factur9 i aplicació mòbil per a la confecció 
d’albarans · 10/10/2018. A càrrec de Software IT9.

 Aerotèrmia, el futur del clima eficient · 17/10/2018. A càrrec de Thermor
 Seguretat contra fallades d’aïllament elèctric en instal·lacions fotovoltaiques · 17/10/2018.
 A càrrec de Bender. 
 Remodelació d’espais amb el control de la il·luminació · 18/10/2018. A càrrec de Simon.
 Tractament correctiu i preventiu de l’aigua en circuits de calefacció i ACS · 18/10/2018.
 A càrrec de CILLIT.
 Implantació de les xarxes socials a l’empresa i gestió de la imatge corporativa · 06/11/2018. 

A càrrec d’Iglésies Associats.
 Prevenció i control de la legionel·la en canonades multicapa · 16/10/2018. A càrrec de 

Multitubo.
 El carburant autogas. Una altra manera d’estalviar i millorar la rentabilitat de la teva 

empresa · Consultar dates. A càrrec de Repsol.
 Visita Espai 100 · 30/11/2018. A càrrec de Simon. Barcelona

També us podeu informar 
del calendari de formació 

en el codi QR 

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
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Adaptació, 
actualització, 
aprenentatge i 
reciclatge
Formació realitzada per assolir amb 
èxit els reptes.

L’aprenentatge continuat
Xarxes informàtiques

Objectiu
Capacitar els alumnes per entregar claus en mà una xarxa 
informàtica funcional i completament diagnosticada. El 
programa ha estat focalitzat en el funcionament de les xarxes 
TCP/IP i dels elements de la xarxa habituals d’una empresa o 
residència digital.

La formació
pràctica

Instal·lació d’aire condicionat

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

Automatismes elèctrics

 Codi de colors dels conductors
 Elements de comandament
 Elements de commutació: el relé i el contactor
 Esquemes elèctrics
 Esquema de maniobra
 El temporitzador
 El programador horari/setmanal
 Pràctiques.
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Nou software per
a instal·lacions domòtiques

Objectius assolits
Adquirir el coneixement necessari per dissenyar, instal·lar i 
programar una instal·lació KNX amb dispositiu d’Schneider 
Electric.

www.schneider-electric.es

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

Monogràfic
Nova ICT, del coure 
a la fibra òptica

Per tenir una visió 
global d’un projecte 
d’Infraestructura Comuna de 
Telecomunicacions (ICT)
 Ràdio televisió terrestre 

i satèl·lit: antenes, 
amplificadors   
(modulars, tota banda i 
selectius) i derivadors.

 Accés a la telefonia i a la 
Banda Ample: cable parells, 
cable de parells  trenats, 
cable caxial i fibra òptica.

 Esquemes i terminologia: 
recintes, arquetes, registres, 
preses, dimensions tubs i 
nombre de preses.

 Domòtica: serveis, sensors i 
actuadors (estàndards).
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Aerotèrmia, 
el futur del clima eficient

Objectius assolits
Obtenir un coneixement global de l’aerotèrmia i saber quins 
són els passos que s’han de seguir en un projecte (consums 
i eficiència, els estudis previs a un projecte, gamma de 
productes i diferències, la bomba de calor per ACS i la 
instal·lació). Conèixer les eines necessàries per estar preparats 
per a la demanda del futur.

www.thermor.es

Programes tècnics: confecció butlletins 
d’electricitat, aigua, gas i climatització

Objectius assolits
Tenir coneixement dels programes informàtics d’IT9 
dissenyats perquè l’instal·lador pugui fer d’una manera 
fàcil i intuïtiva totes les memòries, certificats i butlletins 
d’electricitat, aigua, gas i climatització complint amb totes les 
normatives d’Indústria.

www.it9.es
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El Centre
de Formació
Selecciona professorat

Operador industrial de calderes
Productes petrolífers
Fred
Calefacció
Climatització
Gasos fluorats
Gas
Electricitat
Aigua
Energia solar
Il·luminació
Domòtica
Telecomunicacions
Prevenció Legionel·losi
Fibra òptica

Perfil requerit
Enginyer industrial o tècnic, amb experiència professional 
acreditada en les matèries a impartir. Experiència en 
docència. Autònom a la Seguretat Social. 

Interessats envieu el vostre Currículum Vitae en català 
actualitzat a formacio@elgremi.cat



Legionel·la
» La legionella neumophila és 

un bacteri molt conegut a 
causa dels casos de malaltia 
(legionel·losi) produïts per brots 
que sorgeixen principalment 
a l’estiu. Aquest bacteri habita 
en ambients aquàtics naturals 
(rius, llacs, estanys ...), de la flora 
bacteriana dels quals forma 
part. Des d’aquests reservoris, 
el bacteri pot colonitzar els 
sistemes d’abastament de les 
ciutats i, a través de la xarxa de 
distribució d’aigua, incorporar-se 
als sistemes d’aigua sanitària o a 
altres sistemes que requereixen 
aigua per al seu funcionament.

Les condicions òptimes per al 
creixement i proliferació de la 
legionel·la fins a concentracions 
infectants per a l’ésser humà són:
> Temperatura entre 20 i 45 graus, 

amb una temperatura òptima 
de creixement de 35-37 °C.

> Presència de nutrients com ara 
llots, matèria orgànica, metalls 
de corrosió i amebes formant 
una biocapa.

> Aigües estancades.

Per això, és summament 
important un disseny òptim 
de les instal·lacions i un 
manteniment adequat i 
periòdic. Les instal·lacions amb 
probabilitat de proliferació i 
dispersió de legionel·la són:
> Torres de refrigeració i 

condensadors evaporatius.
> Sistemes d’aigua calenta 

sanitària (ACS) amb 
acumulador i circuit de retorn.

> Sistemes d’aigua climatitzada 
(spas, jacuzzis, piscines, 
banyeres d’hidromassatge...).

> Sistemes d’aigua freda de 
consum humà (AFCH) i ACS 
sense circuit de retorn.

> Aparells de refredament, 
d’humectació o de rentat d’aire 
per polvorització.

> Instal·lacions contra incendis i 
de reg per aspersió.

> Fonts ornamentals.
> Qualsevol altra instal·lació que 

produeixi aigua polvoritzada o 
vaporitzada.

En el RD 865/2003 s’estableixen 
els criteris higienicosanitaris 
per a la prevenció i control de 
la legionel·losi en els diferents 
tipus d’instal·lacions. En aquest 
RD s’estableixen els mètodes de 
desinfecció mitjançant dos tipus de 
tractament: hipercloració i elevació 
de temperatura a 70 °C. Les 
mesures preventives, especificades 
en la mateixa norma, s’aplicaran 
en la fase de disseny de noves 
instal·lacions i en les modificacions 
i reformes de les existents.

Pel que fa a la neteja i 
desinfecció de les instal·lacions 
on pot proliferar la legionel·la, 
s’estableix el següent:
> Les instal·lacions d’AFCH i ACS 

es netejaran i desinfectaran 
com a mínim un cop l’any.

> En torres de refrigeració, la 
neteja i desinfecció es durà a 
terme com a mínim dos cops 
l’any.

> A més a més, en tots dos casos 
anteriors es farà la neteja i la 
desinfecció en les següents 
circumstàncies: en la posada en 
marxa de la instal·lació, després 
d’una parada superior a un 
mes, després d’una reparació o 
modificació estructural, quan 
ho aconselli una revisió general 
i quan ho determini l’autoritat 
competent.

Els procediments a seguir per 
a la desinfecció química amb 
clor o desinfecció tèrmica en 
instal·lacions d’AFCH, ACS i 
torres de refrigeració, així com 
en altres tipus d’instal·lacions, 
s’estableixen en els annexos 3, 4 i 
5 del RD 865/2003.

Els sistemes de canonades que 
s’utilitzin en les instal·lacions han 
de poder resistir els mètodes 
de desinfecció establerts: 
hipercloració i desinfecció 
tèrmica. Les canonades 
multicapa PERT II - Al - PERT 
II resisteixen aquest tipus de 
tractaments i compleixen les 
característiques apropiades per 
prevenir la multiplicació de la 
legionel·la:
> Absència de corrosió.
> Absència d’incrustacions.
> No perjudiquen la qualitat de 

l’aigua potable que transporten 
(RD 140/2003).
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Gràcies!
Gràcies per fer de casa meva un lloc confortable. 
Gràcies per ajudar-me a decidir. Gràcies per escollir la 
millor solució per a les meves necessitats. 
Instal·lador, gràcies a tu, casa meva és el millor lloc 
del món.

A Supplaid oferim solucions integrals 

als instal·ladors professionals des de fa 
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.

C. Bescanó, 7
 17007 GIRONA

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

MARQUES
PRIMERES

Nº1 EL NECESSARI 
PER A 

L’INSTAL·LADOR

TOT

GAS
AIGUA
RENOVABLES
CALEFACCIÓ
CLIMATITZACIÓ
REG
ELECTRICITAT

> Alguns materials PERT II 
acompleixen la classificació 
més exigent de resistència 
al clor “CL5”. Això implica 
una vida útil de la canonada 
superior a 50 anys a 
temperatura de 60 °C i 
nivells de cloració superiors 
als indicats en el RD 
865/2003.

Conclusions
> La proliferació del bacteri fins a 

nivells nocius per a l’ésser humà 
es veu afavorida en instal·lacions 
on pugui existir estancament de 
l’aigua, temperatures entre 20 °C 
i 45 °C i presència de nutrients.

> Per evitar la propagació de la 
legionel·la és necessari un bon 
disseny i manteniment dels 
sistemes, juntament amb un 
control de la temperatura i una 
desinfecció contínua.

> Les canonades PERT II - Al 
- PERT II són resistents als 
tractaments d’hipercloració i 
desinfecció tèrmica establerts 
per a la prevenció de la 
legionel·la en el RD 865/2003.

> La normativa vigent en aquest 
camp és:

· RD 865/2003 - Criteris 
higienicosanitaris per a la 
prevenció i control de la 
legionel·losi.

· RD 140/2003 - Criteris sanitaris 
de la qualitat de l’aigua de 
consum humà.

· RD 3099/1977 - Reglament 
de seguretat per a plantes i 
instal·lacions frigorífiques.

· RD 1751/1998 - Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis i corresponents 
instruccions tècniques 
complementàries.

· Norma UNE 100030 IN - Guia 
per a la prevenció i control de 
la proliferació i disseminació 
de legionel·la en instal·lacions.

Multitubo
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Treballs amb risc de 
caigudes d’altura

» El passat any 2017 en el sector de 
la construcció es van produint 
accidents molt greus, algun fins 
i tot mortal, degut a les caigudes 
d’altura, en especial caigudes des 
de cobertes.

Existeix una normativa específica 
sobre treballs temporals en altura 
(el propi Conveni del Sector de 
la Construcció hi fa referència), 
de manera que els inspectors 
de Treball i Seguretat Social 
n’estan comprovant de forma 
estricta i escrupolosa l’aplicació 
en les obres i imposen sancions 
importants si s’incompleix.

El risc de caigudes d’altura està 
considerat com un risc especial 
(annex II del RD 1627/1997) en 
distàncies iguals o superiors 
a 2 m. En aquest supòsit és 
obligatòria la utilització de 
proteccions col·lectives i/o 
individuals (arnés lligat a una 
línia de vida), amb priorització de 
les col·lectives sempre que sigui 
possible.

Fruit de la nostra experiència en 
inspeccions i accidents de treball, 
a continuació fem un breu resum 
dels aspectes més importants 
que cal recordar i sobre els quals 
cal incidir en relació amb aquesta 
qüestió.

Un dels punts especialment 
sensibles d’aquest tipus de risc 
són les cobertes, ja que poden 
ser l’origen de caigudes tant 
en el seu perímetre, com en els 
forats que hi pugui haver (patis 
interiors, claraboies, etc.) o inclús 
a causa de trencaments.

En el cas de sistemes de 
protecció en el perímetre de la 
coberta per mitjà de baranes, 
cal escollir-los en funció de la 
inclinació de la coberta i de 

l’altura de caiguda, per tal que 
siguin resistents als impactes 
(càrregues dinàmiques). L’ús de 
bastides tubulars és una opció 
molt vàlida quan resulta difícil 
instal·lar baranes.

En els treballs de manteniment 
i reparació de cobertes 
tradicionals de certa antiguitat 
(com les formades per cairats 
i llates de fusta en mal estat), 
així com en els que es fan sobre 
cobertes lleugeres, cal tenir 
també en compte les possibles 
caigudes per esfondrament. 
Les cobertes lleugeres no 
estan dissenyades per suportar 
càrregues. Per això cal que, un 
cop revisades i comprovades les 
estructures de manera rigorosa, 
s’adoptin, a més a més de les 
baranes de protecció perimetrals, 
altres mesures preventives i 
de protecció adequades, com 
xarxes sota la coberta, línies de 
vida, dispositius retràctils i/o 
passarel·les, etc.

Una altra circumstància de 
risc de caigudes d’altura és 
l’ús d’escales de mà. Per evitar 
accidents, cal que aquests tipus 
d’escala es col·loquin amb una 
inclinació d’entre 68o i 75o, 
disposin de sabates antilliscants, 
sobresurtin 1 m per sobre del 
punt d’arribada i estiguin lligades 
a la part superior.

Inspecció de Treball no vol 
que es treballi des d’escales de 
mà. Accepta la seva utilització 
només si el nivell de risc és 
baix, si no cal realitzar esforços 
excessius, si el centre de 
gravetat del cos no sobresurt 
dels muntants de l’escala, i 
si per les característiques de 
l’emplaçament (espais reduïts) 
no és possible la utilització 
d’altres mitjans. Per a treballs 
on el punt d’operació (altura de 
les mans) sigui igual o superior 
a 3,50 m, seria obligatori l’ús 
d’un arnès de seguretat fixat en 
un punt resistent. Es prioritzarà 
la utilització de cistelles, 
plataformes elevadors o bastides.

Aquestes recomanacions són 
certament reconegudes i 
constantment recordades en 
sessions formatives, però és 
important que siguin aplicades 
de forma efectiva, per tal d’evitar 
accidents i les conseqüències tan 
perjudicials que se’n deriven.

Prevenció Laboral Gremi
Assessoria prevenció laboral
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Arriba el final de les bombetes halògenes

Feníe Energía, patrocinador principal de 
la Vuelta per segon any

Instagi crea una guia d’estalvi i eficiència 
energètica en les instal·lacions tèrmiques 
i elèctriques dels habitatges

Des de l’1 de setembre els 
comerços tenen prohibit 
comercialitzar bombetes 
halògenes. Només ho podran fer 
en el cas de tenir-ne en estoc. 
La UE obliga a substituir-les per 
bombetes LED, ja que l’any 2012 
va aprovar una normativa que 
prohibia de manera progressiva 
la venda d’aquelles fonts 
d’il·luminació considerades 
ineficients. La previsió és que 
aquesta mesura ajudi a estalviar 
fins al 60% en el cost del consum 
d’il·luminació.

Feníe Energía ha tornat a 
ser el patrocinador principal 
de la Vuelta per segon any 
consecutiu. La competició, que 
va finalitzar el 16 de setembre, 
comptava amb el suport de 
l’elèctrica dels instal·ladors. 
La comercialitzadora de llum 
i gas patrocina el premi de la 
combativitat, que recompensa 
el ciclista més lluitador en cada 

Instagi, l’Associació Empresarial 
d’Instal·ladors i Mantenidors de 
Gipuzkoa, ha publicat una guia 
titulada Guia d’estalvi i eficiència 
energètica en les instal·lacions 
tèrmiques i elèctriques dels 
habitatges, amb el suport del 
departament de Medi Ambient, 
Planificació Territorial i Habitatge 
del Govern basc.
L’objectiu d’Instagi és que les 

empreses instal·ladores puguin 
informar els seus clients sobre 
les mesures que poden adoptar 
per aconseguir un major 
estalvi i eficiència en les seves 
instal·lacions, alhora que donar 
a conèixer de primera mà a 
l’usuari què pot fer en matèria 
d’eficiència energètica. Consumir 
energia forma part del nostre 
dia a dia, per això hem de ser 

conscients que és un recurs 
limitat i que el seu bon ús depèn, 
en bona part, de les nostres 
decisions, que seran les que 
contribuiran a l’ús eficient i a 
l’estalvi d’energia.

etapa, elegit pels espectadors 
a través de Twitter. El ciclista 
premiat llueix un dorsal verd 

en l’etapa subsegüent, que 
l’identifica com a guanyador 
d’aquesta categoria.

Breus
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familiar catalana D’Or Joiers. 
Finalment, el passat 17 de juliol 
es va obrir al públic La Fortalesa 
de Sant Julià de Ramis, que acull 
tant el Sants Metges Hotel com 
el D’Or Museum.

L’hotel Sants Metges té 5 
estrelles, compta amb quinze 
habitacions i acull el restaurant 
Atempo, de Jordi Cruz. L’hotel 
està ubicat a la part més alta de 
l’antiga fortalesa militar i té una 
piscina, un espai de benestar i 
spa, garatge privat i heliport. Les 
habitacions s’identifiquen amb 
noms de gemmes, com ametista, 
àgata, granat, diamant, or, 
maragda, platí, robí, safir... Totes 
elles tenen entre 44 i 52 metres 
quadrats. El preu oscil·la entre 
els 300 i els 400 € la nit, per a 2 
persones, amb l’esmorzar inclòs.

Tant el restaurant Atempo com 
la direcció hotelera tenen la 
garantia i la marca del grup 
català hoteler ABaC Group i el 
segell del xef executiu Jordi Cruz 
–3 estrelles Michelin–.

Pel que fa al D’Or Museum, és 
un museu dedicat a la joieria i 
l’art, que és el fil conductor de 
tot el projecte empresarial. Les 
sales del museu, ubicades en 
els espais de l’antiga fortalesa 
militar, presenten diversitat 
d’individualitats i exposen en 
vitrines joies i objectes que 

l castell de Sant Julià de Ramis 
té una vista privilegiada sobre 
el congost del Ter, Sarrià de Ter 
i Campdorà, al sud, i l’Empordà, 
al nord. La construcció data de 
finals del segle XIX principis 
del XX, però pràcticament no 
va entrar en funcionament 
pels canvis geopolítics i dels 
sistemes bèl·lics. Després de 
la Guerra Civil va servir com a 
dipòsit d’armament i munició. 
A partir de l’any 1963 va ser 
tancat i l’any 1991 el Ministeri de 
Defensa se’l va vendre. Durant 
molts anys va restar abandonat 
i fins i tot va servir per a la cria 
del xampinyó.

En aquests darrers vuit anys 
s’ha pogut veure com s’hi feien 
unes obres per reconvertir l’espai 
en un punt d’interès turístic. El 
projecte arquitectònic ha anat a 
càrrec del despatx Fuses&Viader, 
de Girona. La inversió, de més 
de quinze milions d’euros, ha 
corregut a càrrec de l’empresa 

expliquen l’art de la joieria, 
la gemmologia, l’orfebreria i 
l’argenteria, amb l’objectiu de 
preservar patrimoni i fomentar 
l’art i la cultura. La modernitat 
i tecnologia de la planta baixa 
permeten al visitant interactuar, 
mitjançant les pantalles tàctils, 
per entendre el món de la joia i 
els diferents materials emprats 
al llarg dels anys. En el primer 
pis s’inicia un recorregut per 
diferents sales, on s’exposa la 
trajectòria personal d’Elsa Peretti, 
dissenyadora italiana de Tiffany & 
Co. (Nova York), arrelada des de fa 
anys a Sant Martí Vell. Segueixen 
unes sales d’argenteria, i d’altres 
de dedicades a Amador Braojos 
–orfebre, joier i escultor–, a la 
gemmologia i a l’evolució de 
la joieria. En el segon pis, dues 
sales per a exposicions temporals 
acullen obra de Josep Maria 
Subirachs i de l’escultor Apel·les 
Fenosa. A l’exterior hi ha l’espai 
Quim Hereu, que també forma 
part del contingut del D’Or 
Museum. Un concepte d’art viu 
on el visitant pot interactuar amb 
l’art i l’obra d’aquest pintor d’estil 
estrambòtic.

El restaurant del museu, D’Or 
Restaurant, ofereix un menú 
de 15 euros sota la direcció del 
cuiner Jordi Cruz, i està obert 
a tothom en horaris de 10 a 13 
h com a cafeteria i de 13 a 16 h 
per dinar.

La Fortalesa
de Sant Julià
de Ramis obre
al públic amb
el D’Or Museum 
i l’hotel Sants 
Metges
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Les solucions dels passatemps les trobareu:
http://www.elgremi.cat/solucions-revista/

Sudoko Sopa de lletres
Busca en aquesta sopa de lletres
les següents paraules:

CERTIFICATS / INSPECCIÓ / OPERACIÓ / MANTENIMENT
INTERVENCIÓ / FRIGORISTA / TÈRMICASOPA / MAQUINARIA

La caixa d’eines

Si 5 lampistes poden fer 5 reparacions en 5 hores. Quants lampistes faran falta per fer 100 reparacions en 
100 hores?

Joc de lògica

Busca les 7 diferències

Entreteniments

8
2

7

 G H X L U Z N A N Q K O O I B

 Y N X M P N F B O O H G C P P

 J T L O I C N E V R E T N I D

 F V H P Q Q R M V M X S M U F

 W J W P L T G W A T Q A S P R

 P B V C B G N Q R T N T L F I

 Z A D U X M U Z G T A M G O G

 D B I I O I Q Q E C W C W I O

 S G X O N L Z N I A N N C C R

 C Y D A N A I F I C F D B C I

 I E R V F M I T F I P O J E S

 B I Z X E T U B I M T E B P T

 A L D N R W U L G R R A S S A

 B V T E L T N L U E Q P E N U

 S Q C J A A E C L T N D A I W
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JUNTA DIRECTIVA
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

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

ASSESSORIES
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

EL GREMI ESTÀ ADHERIT A
El Gremi no es fa responsable de les opinions dels 

col·laboradors que signen els articles en aquesta publicació.

Imprès en paper reciclat 100%



Vine al nostre estand de la Fira de Girona des del 27 d' octubre a l' 1 de novembre.


