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EDITORIAL
M’agradaria fer un petit resum del que representa el Gremi i 
del que podem fer entre tots per a un Gremi millor.

El Gremi és l’entitat que representa el nostre col·lectiu en 
el sector de les instal·lacions, que és cada dia més extens. 
La finalitat és defensar la nostra professió i els nostres 
interessos professionals.

Ens ajuda a progressar, a innovar i a complir les expectatives 
de l’agremiat i, a més, és l’interlocutor entre l’administració 
i l’instal·lador. Per altra banda, ens manté informats de 
tots els canvis de normatives, que no són pocs, i amb això 
donem confiança i tranquil·litat al nostre client.

És per això que cal anar units i que convindria poder compartir 
el nostre temps i les nostres experiències per fer un Gremi 
més l’abast de tothom.
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En quines 
marques confies?
Empreses col·laboradores del gremi al servei 
de les empreses instal·ladores agremiades

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

www.multitubo.es www.simonelectric.com www.cilit.com

www.bobinadoscastel.com www.repsol.com www.valvulasarco.com

www.garatgeplana.comwww.jung.de/es www.baxi.es

www.testo.eswww.schneider-electric.es www.solerpalau.es

www.thermor.eswww.vaillant.es www.junkers.es

www.bender-es.com/es www.fenieenergia.es
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Lampisteria Avinguda SL, 
primera empresa que implanta
l’ISO 9001 mitjançant el Gremi

» La primera empresa 
instal·ladora agremiada que 
s’ha acollit al nou servei 
d’ajuda a la tramitació de 
l’ISO 9001 que el Gremi ha 
posat recentment a disposició 
dels associats és Lampisteria 
Avinguda SL, de Palamós.

El nou servei permet a les 
empreses instal·ladores 
agremiades obtenir la certificació 
de gestió de qualitat, en 
col·laboració amb CONAIF 
i la plataforma Acompalia, 
una consultoria en línia amb 
suport presencial per facilitar 
l’assessorament i l’auditoria tant 
interna com externa. Pel que fa a 
l’empresa certificadora, en aquest 
cas ha estat Rina Iberia SLU.

Cal recordar que el passat 12 de 
desembre de 2018 va finalitzar 
el període d’adaptació al nou 
Reglament de protecció contra 
incendis (RIPCI), que fa obligatòria 

l’ISO 9001 per a empreses 
instal·ladores i mantenidores de 
sistemes de protecció contra 
incendis.

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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El Gremi tanca un any 
de creixement d’afiliats

» Prop de seixanta noves 
empreses i professionals s’han 
adherit al Gremi durant l’any 
2018. Això suposa un creixement 
significatiu i la consolidació del 
retorn a una tendència a l’alça 
en el nombre d’agremiats, que 
va quedar interrompuda pels 
anys de crisi.

Volem agrair-los a tots el pas 
que han fet, que enforteix 
el nostre col·lectiu, i alhora 
animar-los a utilitzar els serveis, 
assessories i oferta de formació 
que el Gremi posa a la seva 
disposició.

A.F. Instal·lacions, SC
Olot

Baeta Sánchez, Oscar
Colera

Begur Clima Fontaneria i 
Serveis, SL
Palafrugell

Belmonte, Leonardo Julián
Lloret de Mar

Bouaa, Mohamed
Sant Feliu de Guíxols

Carles Puig, Francesc 
Bescanó

Casabo Torrent, Jaume
Pals

Celimendiz Castells, Oscar 
Malgrat de Mar

Cornellà Sala, Òscar
Girona

Cortés Martín Sastre, SL
Tordera

Costa Fortet, Josep Maria 
Empuriabrava

Daver Refrigeració, SL
Girona

Dicoar, SL
Sant Joan de les Abadesses

Eco Simtec Isogrup, SL
La Cellera de Ter

Elèctrica Lloret, SL
Lloret de Mar

Electricitat Quim, SL
Olot

Enric Ventós Silvestre
Sant Pere Pescador

Explotacions Turístiques 
Cypsela, SA
Pals

Fernández Manjón, José Miguel 
L’Escala

Frigola Ramió, Genís
Torroella de Montgrí

Fuentes Sánchez, Felix
Llívia

García Díaz, Rafael
Palamós

Garcia Vilà, Carles
Cassà de La Selva

Giralte Jimenez, Javier
Roses

Girolichter, SL
Caldes de Malavella

Godoy Martos, Pablo
Olot

Imse Barcelona 2014, SL
Girona

Instal Berrozpe, SL
Blanes

Instal. y Manteni. en Sistemas 
Contraincendios, SL
Terrassa

Instal.Lacions Bescanó, SL
Bescanó

Instal.Lacions I Serveis La 
Bisbal, SL
La Bisbal d’Empordà

Instalribas Serveis I 
Manteniments, SL
Platja d’Aro

Jaume Santiago, Eladi
Cadaqués

José Bertran Comas, SL
Ripoll

Lamanfoc 2018, SL
Girona

Massalle Solanellas, Carles
Sant Feliu de Guíxols

Megavolt, SC
L’Escala

Oferil López, Joan
Olot

Olot Instal·lacions, SLU
Olot

Peña Perdomo, Guillermo 
Diego
Calonge

Planas Agustí, Narcís
Torroella de Montgrí

Polvillo Fortes, Joel
Quart

Pont Cuni, Oscar
Palafrugell

Pont Piferrer Instal·lacions, SL
Sant Jordi Desvalls

Prowatt Global, SL
Celrà

Pulgarin Simon, Sergi
Anglès

Rodriguez Tabernero, David
Palafrugell

Rubio Costa, Joel
Sant Joan les Fonts

Sánchez Hosteleria y 
Representaciones, SL
Girona

Segurifoc, SL
Vilablareix

Servisat Baix Empordà, SL
Sils

Sitelcat Girona, SL
Salt

Trifasic Cerdanya, SL
Puigcerdà

Urbia Instermediación 
Ingenieria y Servicios, SA
Palma

Viñas Comamala, Sergi
L’Escala

Volkov Zabolotnikov, Andrey
Sarrià de Ter

Watts At Home Energia, SL
Celrà
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SEI, 
Suministros, Electricos 
Industriales, SL
60 anys

Ens podeu resumir la
història de la vostra empresa?

L’empresa neix a Olot el 1958 
de la mà de la família Pigem. A 
principis de 2016 agafa el relleu 
Jaume Vergés, actual propietari 
de SEI. Des dels inicis la nostra 
principal activitat han estat les 
instal·lacions i el manteniment 
elèctric industrial. Amb els 
anys hem anat ampliant els 
serveis. Així, fa 25 anys vam 
començar l’automatització de 
minicentrals hidroelèctriques 
i als anys 90 ens iniciem en 
el camp de l’alta tensió. A SEI 
ens definim com un equip 
de professionals amb una 
àmplia experiència en el 
sector, gaudim amb la nostra 
feina i creiem que això es 
reflecteix en els bons resultats 
obtinguts. A SEI afrontem els 
nostres projectes amb frescor, 
optimisme i professionalitat. 
El nostre objectiu és satisfer 
les necessitats dels nostres 
clients mitjançant un personal 
qualificat i especialitzat per a 
cada funció i seguint un rigorós 
sistema de seguretat i control.

SEI, SUMINISTROS 
ELECTRICOS 
INDUSTRIALES, SL

Any de fundació: 1958

Av. Girona, 15
17800 Olot
seiolot@seiolot.com

Activitats: Empresa de serveis 
dedicada a instal·lacions i 
muntatges elèctrics, avaries, 
reparacions i manteniments 
elèctrics industrials tant de 
baixa com d’alta tensió.

Expliqueu-nos alguna anècdota 
que us hagi succeït

Durant tots aquests anys de 
trajectòria hi ha moltes anècdotes 
per explicar, per això se’ns fa difícil 
triar-ne una. Dic, i crec que no 
m’equivoco, que cada una de les 
persones que formen part de SEI 
té la seva pròpia anècdota, i que 
totes juntes fan la nostra empresa 
única i especial, si més no per a 
nosaltres.

Com veieu el futur del sector de 
la instal·lació?

Tots els sectors evolucionen i el 
nostre no n’és una excepció. Les 
noves tecnologies hi tenen un 
paper molt  important, així doncs 
creiem que el futur passa per una 
constant formació per assumir 
tots els reptes que se’ns presentin.

Què creieu que és el millor i el 
pitjor de disposar d’empresa 
pròpia?

El pitjor, com tot, és no disposar 
del temps necessari per fer 
aquelles coses que a un més li 

agraden, i el millor, la satisfacció 
de saber que les coses es fan bé 
i haver consolidat la gran família 
que és SEI en aquests moments.

Recomanaríeu al vostre fill 
o filla que es dediqués a fer 
d’instal·lador?

Ho recomanaria a qualsevol jove, 
crec que un ofici no només és una 
feina sinó que és una experiència 
i un enriquiment  personal que 
ens fa créixer no només com a 
professionals sinó també com a 
persones.

Quant fa que esteu agremiats? 
Com valoreu la vostra relació 
amb el Gremi?

Fa una pila d’anys que estem 
agremiats, i la relació sempre ha 
estat bona i eficaç.
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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

Noves empreses 
certifiquen la 
qualitat dels seus 
serveis amb el Gremi

» El segell “Q de qualitat” 
es concedeix a les 
empreses agremiades 
que assoleixen els 
criteris establerts pel 
Gremi, que tenen a veure 
amb el compliment de 
la normativa vigent, 
les bones pràctiques 
professionals i la 
cobertura de riscos, entre 
altres aspectes.

A aquestes empreses el Gremi 
els concedeix el certificat «Q 
de qualitat», que es pot utilitzar 
en les factures, albarans, 
pressupostos, web, etc., així 
com un adhesiu amb la marca 
distintiva per situar en els 
vehicles d’empresa.

A més a més, en el cercador 
d’instal·ladors del web del 
Gremi també s’identifiquen 
les empreses que disposen 
d’aquesta certificació.
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IRM Girona 5-7 SL és una societat 
creada el 2015 com a resultat de la 
fusió de dues empreses amb més 
de quinze anys d’experiència. Els 
serveis que ofereix són d’electricitat, 
fontaneria, calefacció, climatització, 
telecomunicacions, gas, energies 
renovables, gasos tèrmics i medicinals i 
revisions de quiròfans segons REBT.

Frinco és una empresa amb més de 
trenta anys d’experiència en el món del 
fred industrial i comercial. L’estructura 
de Frinco permet a l’empresa realitzar 
grans instal·lacions frigorífiques dins 
del territori nacional, amb els millors 
dissenys de control i una eficient gestió 
informàtica.

Green Elèctric Energies 
Renovables, amb seu a la Bisbal 
d’Empordà, és una empresa formada 
en el sector de les energies renovables 
amb una alta experiència. Disposa d’un 
equip d’enginyeria propi, muntadors 
especialitzats i un servei tècnic 
postvenda. Gestiona tots els tràmits de 
legalització i realització de projectes 
clau en mà.

IMEG Instal·lacions Muntatges 
Elèctrics, de Sant Dalmai, es dedica a 
la prestació de serveis i a la realització 
d’instal·lacions i muntatges elèctrics, 
principalment de baixa tensió, i també 
d’energia solar fotovoltaica.

Cerdanya Instal·ladora és una 
empresa ubicada a la Cerdanya 
amb una història que es remunta al 
1991. Disposa dels mitjans tècnics i 
professionals necessaris per a l’execució 
d’instal·lacions de fontaneria, calefacció 
i climatització. Realitza treballs tant 
per a promocions noves en complexos 
residencials, com per a particulars, així 
com per a l’Administració pública.

L’INSTAL·LADOR 09
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>Locals de pública concurrència.

>Locals amb risc d’incendi o 
explosió de la classe I, excepte 
garatges de menys de 25 
places.

>Locals molls amb potència 
instal·lada superior a 25 kW. 

>Piscines amb potència 
instal·lada superior a 10 kW.

>Quiròfans i sales d’intervenció.

>Instal·lacions d’enllumenat 
exterior amb potència 
instal·lada superior a 5 KW.

Seran objecte d’inspecció 
periòdica, cada 5 anys, totes 
les instal·lacions elèctriques en 
baixa tensió que van necessitar 
inspecció inicial, i cada 10 
anys, les comunes d’edificis 
d’habitatges de potència 
instal·lada superior a 100 kW.

Una cuina del sector de la 
restauració, ha de tenir una sala 
de fred?

La normativa vigent que regula 
el sector de la restauració està 
recollida en el Reglament (CE) 
852/2004, de 29 d’abril, relatiu 
a la higiene dels productes 
alimentaris, i al Reial decret 
3484/2000, de 29 de desembre, 
pel qual s’estableixen les normes 
d’higiene per a l’elaboració, 
distribució i comerç de menjars 
preparats (modificat pel 
Reial decret 135/2010, de 12 de 
febrer, pel qual es deroguen 
disposicions relatives als criteris 
microbiològics dels productes 
alimentaris).

Les instal·lacions i els equips de 
la cuina, així com les condicions 
higièniques, de manipulació 
i d’elaboració de productes 
alimentaris han de complir la 
normativa esmentada.

La normativa aplicable als 
menjadors no obliga a treballar i 
manipular els aliments en locals 
refrigerats o en sales a una 
temperatura específica. 

No obstant això, cal garantir la 
seguretat dels productes que 
s’elaboren i se serveixen.

En conseqüència, cal 
evitar que es treballi a 
temperatures que puguin 
contribuir a la multiplicació de 
microorganismes patògens o 
a la formació de toxines en les 
diverses fases.

Cal facilitar a la Generalitat les 
dades de l’empresa per tal de 
rebre notificacions?

Les empreses que ja estaven 
donades d’alta al RASIC (Registre 
d’Agents de la Seguretat 
Industrial de Catalunya) fins 
ara rebien les comunicacions 
d’Indústria per carta postal.

A partir d’ara l’Administració 
pública es comunicarà només 
per via electrònica; per tant, ja 
no enviarà més cartes postals.

No contestar un requeriment 
de l’Administració en el termini 
indicat comporta una sanció de 
1.000 euros i l’enviament d’un 
nou requeriment.

És per això que aconsellem 
revisar les dades de contacte, 
correu electrònic i/o mòbil, de la 
inscripció al RASIC.

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

En el cas d’activació de 
comptadors digitals trifàsics, 
si una sola fase supera la 
intensitat nominal que es té 
contractada, salta el comptador 
(per exemple, contractats 7.5A 
i una fase supera els 5.19kW en 
trifàsic)?

El comptador salta per potència, 
no per intensitat nominal per fase.

Quines instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió estan subjectes 
a inspecció inicial?

Són objecte d’inspecció, un cop 
executades les instal·lacions, 
ampliacions o modificacions 
d’importància i prèviament 
a ser documentades davant 
l’òrgan competent mitjançant 
declaració responsable, les 
següents instal·lacions:

>Instal·lacions industrials que 
requereixin projecte, amb una 
potència instal·lada superior a 
100 kW.

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS

DE GIRONA
Directe 872 590 193

Centraleta 972 213 566
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El Gremi signa nous convenis 
amb empreses col·laboradores
El Gremi ha signat dos nous convenis amb empreses col·laboradores que ofereixen 
productes i serveis adreçats als agremiats

CONMASA Grup
neix l’any 1966 a Premià de 
Mar com una empresa familiar 
dedicada a la venda d’articles 
de sanejament, fontaneria i 
material elèctric per a l’instal·lador 
professional. De ser un petit 
magatzem avui ja és una empresa 
consolidada líder en el sector 
de la distribució de material de 
sanejament, elèctric, fontaneria, 
calefacció, climatització, reg i 
energies alternatives.

 C/ Miramar, 15
 08338 Premià de Dalt
 Tel. 93 798 55 62
 conmasa@conmasa.cat
 www.conmasa.cat

Watts At Home 
Energia, SL és una empresa 
dedicada al disseny, muntatge, 
manteniment i seguiment 
d’instal·lacions d’energies 
renovables per a particulars, 
empreses, sector públic i de gran 
escala.

 Ctra. de Palamós, 46, baixos, local 2
 17460 Celrà
 Tel. 972 09 01 58
 info@wattsathome.com
 www.wattsathome.com

Artur Masiques, gerent de Conmasa i Ernest Roglans,
president del Gremi

Jordi Manich Codina i Albert Juan Casademont, gerents de l’empresa, 
signen el conveni amb Ernest Roglans, president del Gremi
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La biomassa,
calefacció i
ACS sostenible, 
a l’alça
Mateu Nierga SL instal·la una 
caldera de biomassa per a 
l’Ajuntament de Besalú amb el 
suport del programa Beenergi 
de la Diputació de Girona
El programa Beenergi de la 
Diputació de Girona, un projecte 
europeu que es va iniciar l’any 
2015, ha permès fins a dia 
d’avui dur a terme 140 
actuacions en edificis 
públics de 93 municipis 
diferents, fet que ha 
representat una 
inversió de 34,36 
milions d’euros 
en energia 
sostenible.

Les actuacions són, 
principalment, de dos tipus 
diferents. Per una banda hi ha 
les de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat 
públic, i de l’altra les de 
substitució de calderes de 
combustibles fòssils per calderes 
de biomassa forestal en edificis 
públics.

Una de les instal·lacions 
d’aquesta segona línia l’ha dut 
a terme l’empresa agremiada 
Mateu Nierga SL, de Fornells de 
la Selva. Després de guanyar el 
concurs públic de l’Ajuntament 
de Besalú, la nova caldera de 
biomassa donarà servei de 
calefacció i ACS tant al pavelló 
i als vestuaris esportius com a 

»
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l’institut d’aquest municipi, amb 
una explotació prevista de deu 
anys i una inversió de 325.000 
euros. La connexió entre la 
caldera i els equipaments a què 
dona serveis es fa mitjançant una 
xarxa de calor amb 350 metres 
de canonades enterrades.

La caldera, de 200 kW de 
potència, està pensada per 
funcionar amb estella forestal, 
cosa que permet donar sortida 
a les restes de biomassa de 
la comarca. Si és necessari, 
tanmateix, també pot utilitzar 
pellet.

Mateu Nierga SL també s’ocupa 
del manteniment preventiu 
i correctiu de la caldera, de 
la garantia  i de la venda 
energètica, alhora que n’ha 
finançat el preu. Tot el control 
s’ha automatitzat i es pot 
visualitzar i dirigir remotament.

Des de la posada en 
funcionament s’han generat 
500.000 kWh de calor, que 
representen un estalvi de 130 
tones de CO2.

La biomassa, una aposta
per la sostenibilitat

L’objectiu del programa és 
implantar un cercle virtuós 
de producció d’energia. El 
procés comença amb una 
tala controlada d’arbres 
als boscos per obtenir la 
biomassa necessària per fer de 
combustible de les calderes, les 
quals proporcionaran calefacció 
i aigua calenta sanitària. La 
renovació del parc de calderes 
municipals permet deixar 

d’utilitzar les de gasoil i, per 
tant, evitar l’ús de combustibles 
fòssils. Cal recordar que la crema 
de biomassa té un balanç zero 
d’emissions de CO2.

Per tant, la necessitat d’obtenir 
biomassa forestal dona als 
residus vegetals una utilitat 
pràctica i incentiva la gestió 
forestal, la prevenció d’incendis, 
l’estalvi de la factura energètica 
i la creació de llocs de treball 
vinculats a l’explotació dels 
residus. En aquest sentit, el 
programa Beenergy ha permès 
crear divuit llocs de treball i fer 
un ús forestal de 6.738 hectàrees 
de bosc.

La biomassa forestal és una 
energia renovable, que té 
un impacte directe i positiu 
sobre el territori: actua com a 
agent dinamitzador del sector 
forestal, genera llocs de treball, 
potencia cadenes de consum 
local i, sobretot, ajuda a donar 
viabilitat econòmica a actuacions 
de prevenció d’incendis o 
d’adaptació al canvi climàtic. Les 
comarques gironines són un lloc 
idoni per implementar aquesta 
tecnologia, ja que compten amb 
una superfície forestal de 317.771 
hectàrees, que representen el 60 % 
del territori.

Un estalvi garantit

El projecte Beenergi ha 
promogut els contractes de 
rendiment energètic amb estalvi 
garantit, que inclouen tant la 
gestió i el manteniment de les 
instal·lacions com les inversions 
que cal executar per millorar-ne 
l’eficiència energètica.

En aquest tipus de contractes, 
l’ajuntament paga una quota 
anual a una microempresa o 
empresa de serveis energètics, 
Mateu Nierga SL en el cas de 
Besalú. L’empresa assumeix 

la gestió integral de les 
instal·lacions i garanteix un 
percentatge d’estalvi energètic 
anual, que es comprova 
per mitjà d’informes de 
mesura i verificació. En cas 
d’incompliment de l’estalvi, 
l’ajuntament pot penalitzar 
econòmicament l’empresa 
adjudicatària per tal de 
rescabalar-se de l’energia no 
estalviada. Si, ben al contrari, 
l’estalvi energètic és superior 
al garantit, es reparteix entre 
l’ajuntament i l’empresa, de 
manera que aquesta sempre té 
l’incentiu d’aconseguir el màxim 
estalvi possible.
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Quan necessitis ajuda, 
volem ser la teva primera opció.

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

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

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

truca al  

918 87 28 96 

www.baxi.es
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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 (IGC) · 21/02/2019
 Instal·lador de GAS IG categoria A (IGA) · 04/03/2019
 Instal·lador de GAS IG categoria B (IGB) · 30/09/2019
 Carnet d’Instal·lador - Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE) · 06/11/2019
 Instal·lador de GAS IG categoria B (IGB) · posseïdor IGC 02/12/2019

Oficials

 Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi · Consultar dates
 Actualització del curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi · 13/03/2019

Pràctics

 Automatismes elèctrics · Consultar dates
 Cremadors de Gasoil i Gas · 04/02/2019
 Iniciació a la refrigeració · Consultar dates
 Electricitat bàsica d’instal·lacions interiors · Consultar dates
 Pràctic de climatització amb bomba de calor · Consultar dates

Reciclatge

 Sistemes de climatització eficients: aerotèrmia combinada amb energia solar fotovoltaica · 
Consultar dates

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

 Xarxes informàtiques · Consultar dates
 Xarxes informàtiques. Nivell avançat · Consultar dates

Monogràfic

 Nova ICT, del coure a la fibra òptica · 31/01/2019

En agenda 2019
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”

 El carburant autogas. Una altra manera d’estalviar i millorar la rendibilitat de la teva 
empresa · Consultar dates. A càrrec de Repsol.

 Tractament correctiu i preventiu de l’aigua en circuits de calefacció i ACS · Consultar dates.
 A càrrec de CILLIT.
 Remodelació d’espais amb el control de la il·luminació · Consultar dates. A càrrec de Simon.
 Implantació de les xarxes socials a l’empresa i gestió de la imatge corporativa · 27/02/2019.
 A càrrec d’Iglésies Associats.

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 i obtenir les acreditacions necessàries 
per exercir la professió.

L’aprenentatge continuat
Xarxes informàtiques

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.

Cursos oficials
Actualització del curs oficial de prevenció 
de la Legionel·losi

Formació dirigida als professionals que han fet el Curs Oficial 
de Prevenció de la Legionel·losi (25 hores) i que compleixen 
el termini establert de cinc anys per renovar-ho (primera 
actualització), o bé els que fa 5 anys que van fer la primera 
actualització (segona actualització) i els que fa 5 anys que van 
fer la segona actualització (tercera actualització).

Formació per a l’obtenció de carnets 
i acreditació de les competències 
professionals
Carnet d’Instal·lador - Mantenidor 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 
(ITE)

Inclou el Certificat Personal per a la manipulació d’equips 
amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 
3kg de GF.

3a
edició
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Automatismes elèctrics

 Codi de colors dels conductors.
 Elements de comandament i elements de commutació.
 Esquemes elèctrics i esquema de maniobra.
 El temporitzador.
 El programador horari/setmanal.
 Pràctiques.

Electricitat bàsica d’instal·lacions interiors

 Coneixements bàsics d’electricitat. Simbologia.
 Instal·lacions d’enllaç:
 quadre general de comandament i protecció.
 Grau d’electrificació d’un habitatge.
 Tipus d’esquemes. Esquemes i circuits.

Iniciació a la refrigeració

 Conceptes bàsics.
 Muntatge d’instal·lacions amb compressor hermètic i semi 

hermètic.
 Avaries més habituals.
 Pràctica. 

La formació pràctica

Cremadors de gasoil i gas

 Cremadors. Combustibles. Gas i gasoil.
 Teoria de la combustió. Paràmetres i interpretació.
 Estris de treball i aparells auxiliars.
 Components dels cremadors.
 Reparació dels cremadors, avaries més comunes.
 Proves dels components.
 Regulació dels cremadors.
 Esquemes d’instal·lació.
 Elements complementaris del gasoil i gas.
 Adaptació dels cremadors als diferents generadors de calor.
 Cremadors atmosfèrics.
 Cremadors Premix.

2
edicions
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Jornades tècniques
Impartides per empreses col·laboradores del Gremi, 
gratuïtes per a vosaltres, els nostres agremiats.

Programa de facturació per als 
instal·ladors i l’APP per a la confecció 
d’albarans
Objectius assolits: maneig del programa informàtic FACTUR9 
de la gestió de l’empresa d’una manera fàcil i intuïtiva.

www.it9.es

www.multitubo.es

www.thermor.es

www.bender-es.com/es

www.jung.de/es

Prevenció i control de la Legionel·la en 
canonades multicapa
Objectius assolits: conèixer la problemàtica de la legionel·la  i 
les diferents formes de control i manteniment. Saber què és 
el Multitubo i els seus sistemes de fontaneria i climatització.

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).

Seguretat contra fallades d’aïllament 
elèctric en instal·lacions fotovoltaiques
Objectius assolits: actualització sobre l’aïllament elèctric i 
la capacitat de derivació en les instal·lacions fotovoltaiques, 
esquemes elèctrics, normatives de producte, instal·lació i protecció i 
solucions i dispositius de protecció contra fallades d’aïllament.

Les novetats en electrònica (LB) i la nova 
visió en solucions domòtiques
Objectius assolits: conèixer les novetats en sistemes 
electrònics i sistemes domòtics amb la Solució Domòtica 
EASY de la marca. 
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Evolució
dels cremadors 
de combustibles 
líquids

» Durant la dècada dels anys 
60 es comencen a acoblar 
cremadors a les calderes 
domèstiques i industrials, 
ja que feia pocs anys que 
només les grans indústries 
cremaven fuel. Fins a aquest 
moment havien funcionat 
amb llenya o carbó mineral.

Els primers cremadors de fuel 
domèstic es varen adaptar a 
calderes de llenya ja existents 
per fer calefacció o aigua calenta. 
El funcionament del circuit era 
complicat perquè calia escalfar 
fins i tot la vàlvula de peu del 
dipòsit de combustible, portar-
lo a un dipòsit dida situat sobre 
la caldera que també s’havia 
d’escalfar i, posteriorment, 
accedir, per gravetat, fins al 
cremador. El recorregut havia 
d’incorporar diversos filtres. 
Aquells cremadors funcionaven 
amb compressors de pales, 
sense bomba, i comprimien aire 
i combustible per barrejar-se en 
una boca polvoritzadora especial.
Quan el gasoil va ser assequible 
per a les calefaccions, es varen 
adaptar els mateixos cremadors, 
però sense resistències 
d’escalfament. Encara que el 
rendiment de la combustió era 
molt baix, treien a l’usuari la 
feina d’haver d’estar pendent de 

carregar la caldera de llenya.
Darrere d’aquests van començar 
a sortir al mercat els cremadors 
de gasoil amb bomba 
d’engranatges, que van anar 
millorant amb el temps, així com 
els controls elèctrics 
i de seguretat, fins a 
arribar al dia d’avui, en 
què els components ja 
són tots electrònics i, la 
majoria, digitalitzats.
A Europa els primers 
fabricants van ser 
alemanys, seguits 
d’italians, francesos i 
suecs. A l’altre costat 
de l’oceà dominaven, 
per descomptat, 
els americans. 
Cada empresa es 
fabricava l’aparell 
complet, inclosos els 
components, fins que varen 
sortir indústries dedicades a 
fer components adaptables a 
qualsevol marca.
Així, pocs anys després la majoria 
d’empreses ja es fabricaven o es 
feien fabricar les calderes amb 
la seva marca i varen sortir els 
grups tèrmics tant de, només 
calefacció o calefacció i ACS. 
Actualment queden molt pocs 
fabricants dedicats a fer només 
cremadors. Solen subministrar-
los a fabricants de calderes, que 

hi posen el nom de la seva marca.
Des de fa molt temps, a més a 
més del fuel i del gasoil, ja es 
fabriquen cremadors per a gas, 
mixtos de gas i gasoil, de pellet, 
d’estella, etc.

Jordi Grau
Professor 



Seguretat · Telecomunicacions · Material elèctric 

videoporters no podien ser menys. Ara és possible disposar de kits de videoporter capaços 
de desviar les trucades del videoporter al smartphone o tablet, sense importar on et trobi la 
persona, sempre que disposi de connexió a internet. Així s’assegura que no perdrà mai cap 
trucada realitzada a l'habitatge o local. 

plaques per habitatge i quatre monitors, i diversos habitatges, tot des de la mateixa aplicació.

La marca de porters i videoporters Auta distribueix 
aquests kits Auta-free, que a més a més d’habilitar 

videoporter de casa seva, sempre que vulgui des 
d’on vulgui, permeten enregistrar imatges i vídeo 

CCTV.

La placa de carrer és IP65, molt compacta i robusta, 

o per cable UTP RJ45.

Oferiu als vostres clients aquesta opció, ja que és un 
valor afegit que en molts casos pot ser molt apreciat. 
Si teniu dubtes consulteu-nos.

Requisits per a la instal·lació i posada en servei d'instal·lacions contra incendis

El nou RIPCI estableix que en establiments i zones d’ús industrial es requerirà la presentació 
d’un projecte o documentació tècnica, davant els serveis competents, redactat i signat per 

avaluació tècnica de la idoneïtat per al seu ús previst.

Per a la seva posada en servei cal presentar, davant l’òrgan competent abans de la posada en 
funcionament de les mateixes un 

 designat per la mateixa. A més a més cal tenir subscrit un contracte de 
manteniment amb una empresa mantenidora degudament habilitada.

Si teniu dubtes sobre aquests requisits consulteu-nos, recordeu que són d’obligat compliment.

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

Tel.: 972 23 71 61
pfgirona@planafabrega.com
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La nova normativa 
d’autoconsum que 
mira cap al sol

» El 5 d’octubre es va aprovar 
el Reial Decret Llei 15/2018, 
de mesures urgents per a la 
transició energètica i la protecció 
dels consumidors. La llei, 
aprovada d’urgència, ja ha entrat 
en vigor i legisla aspectes com la 
pobresa energètica, la protecció 
del consumidor, l’autoconsum 
elèctric i les mesures per a la 
transició energètica i la mobilitat 
sostenible.

Pel que fa a l’autoconsum, la 
norma introdueix una sèrie 
d’aspectes innovadors, que poden 
ser un revulsiu per als sectors 
de les energies renovables, 
especialment la fotovoltaica 
d’autoconsum.

Cal recordar que l’octubre de 2015 
es va aprovar el RD 900/2015 que 
regulava aspectes administratius i 
tècnics de l’autoconsum energètic, 
que dificultava enormement la 
viabilitat econòmica d’aquestes 
instal·lacions, i que en dificultava 
la seva legalització.

Múltiples partits polítics, 
organitzacions, col·legis tècnics, 
gremis i agrupacions empresarials 
s’hi havien manifestat obertament 
en contra, ja que limitava el 
desenvolupament econòmic 
i la diversificació tecnològica i 
energètica.

Gràcies a l’aprovació del nou RDL 
15/2018 la majoria dels aspectes 
més polèmics de les anteriors 
normatives han estat derogats o 
s’han millorat. En aquest sentit el 
passat 7 de desembre el Govern 
va autoritzar la tramitació urgent 
de les condicions tècniques i 
administratives de l’autoconsum 
d’energia.

Principals canvis i aspectes 
positius de la nova legislació:

1. Desapareixen els càrrecs 
econòmics associats a 
l’autoconsum

 Desapareix l’anomenat “impost 
al sol”, imposat per l’anterior RD 
per a potències contractades 
superiors a 10kW. També es 
deroga l’impost per terme fix, 
que preveia l’opció de gravar 
amb impostos la reducció de la 
potència gràcies a la instal·lació 
de bateries.

2. S’introdueix el principi de 
simplificació administrativa, 
especialment per a les 
instal·lacions de petita potència

 En funció de la gestió 
d’excedents i la potència, no serà 
necessari demanar la connexió 
en xarxa interior a l’empresa 
distribuïdora i les instal·lacions 
es regiran únicament per la 
ICT-BT-40 del REBT. Gràcies 
a aquesta simplificació, serà 
possible, per exemple, realitzar 
instal·lacions monofàsiques 
de més de 5 kW de potència 
nominal.

3. S’elimina l’obligatorietat 
d’instal·lar un segon i tercer 
comptador

 Aquest era un dels punts més 
controvertits i costosos de la 
normativa anterior, que també 
desapareix. A partir d’ara, doncs, 
no serà necessària la seva 
instal·lació.

4. Es deroga la limitació que la 
potència de les instal·lacions 
fotovoltaiques hagi de ser 
menor que la potència 
contractada

 Un consumidor que tingui, per 
exemple, 5.75 kW contractats 

també podrà tenir (sempre que 
disposi de prou superfície) una 
instal·lació fotovoltaica de 8kW.

5. Es parla de possibles escenaris 
d’autoconsum compartit, 
tot i que sense esmentar-ho 
explícitament

6. Es preveu, encara sense 
regulació específica, el terme 
de facturació neta d’excedents 
d’energia en petites 
instal·lacions

 O sigui, restar de forma directa 
de la factura de la llum a un 
valoració de preu de mercat de 
l’energia excedentària.

Un cop analitzats els principals 
aspectes del nou RDL, i a l’espera 
de la nova legislació, que ha 
de sortir durant les pròximes 
setmanes, es pot afirmar que 
després d’uns anys durs l’energia 
fotovoltaica tornarà a “veure el sol” 
en un dels països europeus que 
més en té.

És important, però, deixar-se 
assessorar per aquelles empreses 
amb àmplia experiència i 
coneixements tècnics, així com 
treballar amb marques i fabricants 
d’alt valor afegit, garanties 
extenses i que disposin d’un servei 
de postvenda efectiu.

Albert Juan Casademont
Gerent de Watts At Home 

Energia, SL
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Les solucions intel·ligents, 
la clau per progressar en 
un futur digital

» La internet de les coses 
(Iot), les dades massives o 
big data i la intel·ligència 
artificial, entre d’altres 
tecnologies, han estat 
protagonistes d’una 
disrupció tecnològica 
imparable (el 90% de les 
dades recollides per la IoT 
s’ha generat en els últims 
dos anys i s’espera que, en 
dos anys més, hi hagi al 
món deu cops més objectes 
connectats que persones). 
Això ha generat en les 
empreses la necessitat de 
sumar-se a la transformació 
digital per poder prosperar.

l sector de la instal·lació no n’ha 
estat l’excepció i, si vol respondre 
a les innovacions tecnològiques 
del mercat, la transformació 
digital és un imperatiu. L’aliança 
de petites i mitjanes empreses 
amb les grans organitzacions pot 
ser la clau per esdevenir líders, ja 
que permet a les pimes aprofitar 
la seva flexibilitat i agilitat i 
alhora vèncer les vulnerabilitats 
respecte als canvis tecnològics.

Poder definir què és una llar o 
un edifici intel·ligent no és el 
mateix que ser una part activa 
de la seva instal·lació. Aquest és 
el principal problema amb què 
es troba el sector. Segons un 
estudi recent, tot i que el 90% 
dels professionals sap què és 
una llar intel·ligent i que el 58% 
ha rebut consultes sobre aquest 
tema, només un 37% ha instal·lat 
algun cop solucions intel·ligents 
(i, d’aquests, un 20% veu limitada 
la seva experiència a solucions 
exclusivament de calefacció i 
d’il·luminació). Els electricistes 
han de ser conscients que la 
demanda de solucions per a llars 

intel·ligents creixerà en el futur 
–s’espera que a finals de 2019 les 
llars intel·ligents arribin als trenta 
milions a Europa i que la inversió 
en edificis intel·ligents superi els 
catorze milions d’euros– i que, 
per tant, caldrà donar respostes 
immediates a aquesta necessitat.

Partint de la base que l’objectiu 
de les solucions per a llars 
intel·ligents és simplificar la 
vida quotidiana i satisfer les 
necessitats dels qui hi viuen, els 
beneficis d’aquestes tecnologies 
són innombrables. En són dos 
bons exemples, d’una banda, 
la tranquil·litat que pot aportar 
tenir a l’abast  l’estat de les 
instal·lacions elèctriques durant 
les vint-i-quatre hores del 
dia, i, d’una altra, la que pot 
representar controlar a distància, 
de forma fàcil i accessible, 
l’estalvi d’energia des d’una única 
aplicació, des de qualsevol lloc i 
en qualsevol moment , gràcies 
a tecnologies com els smart 
panel, que recopilen dades en 
temps real i les mostren als 
consumidors per ajudar-los a 
analitzar-les i prendre decisions.

No obstant això, la flexibilitat 
de les eines –que siguin 
compatibles amb solucions 
d’altres fabricants i que es 
puguin adaptar a les necessitats 

dels inquilins– és vital. En 
aquest sentit, plataformes 
IoT d’arquitectura oberta i 
interoperable com EcoStruxure 
i solucions com EcoStruxure 
Facility Expert garanteixen la 
funcionalitat present i futura 
de les instal·lacions, alhora que 
permeten prendre decisions 
fundades en dades, reduir costos 
energètics i millorar l’eficiència 
operativa.

Una última dada, per acabar: 
s’espera que el nombre de 
dispositius connectats en un 
edifici augmenti un 30% al 2020. 
En aquest món dominat pel 
big data i la IoT, els productes 
connectats i les arquitectures 
obertes seran la clau perquè els 
professionals del sector de les 
instal·lacions no perdin el tren 
de la digitalització i, amb ell, 
l’oportunitat de liderar un futur 
intel·ligent.

Departament
Tècnic de Schneider
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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
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Saltoki segueix ampliant la seva presència a Catalunya
61 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



Contractació de la potència elèctrica 
en múltiples de 100W

Creació del Grup de Treball de 
Geotèrmia del Clúster d’Energia 
Eficient de Catalunya

Josep Polanco, nou director 
territorial d’Empresa i Coneixement

Amb l’entrada en vigor del RD 
15/2018, de mesures urgents 
per a la transició energètica, 
el consumidor pot contractar 
la potència en múltiples de 
100W, sempre que la potència 
contractada no superi els 15kW 
i que es disposi d’un comptador 
que permeti la discriminació 
horària i la telegestió.

El passat 28 de setembre va tenir 
lloc a Barcelona la constitució 
del Grup de Treball de Geotèrmia 
del Clúster d’Energia Eficient 
de Catalunya (GTG-CEEC). La 
iniciativa està promoguda per 
diverses empreses que treballen 
en el sector de la geotèrmia 
a Catalunya i compta amb el 
suport de diverses entitats, 
entre les quals l’ICGC, l’Agència 

El Govern va nomenar el 
passat 26 de novembre Josep 
Polanco com a nou director dels 
Serveis Territorials d’Empresa i 
Coneixement a Girona. Polanco 
substitueix Ferran Roquer, que 
va deixar el càrrec quan va ser 
escollit diputat al Parlament 
de Catalunya. En l’anterior 
legislatura Polanco havia estat 

L’objectiu perseguit és 
optimitzar la contractació del 
subministrament elèctric i 
ajudar a reduir-ne la factura. Per 
poder fer el canvi de potència 
contractada, cal dirigir-se a la 
comercialitzadora corresponent.

Catalana de l’Aigua (ACA), 
l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN), el Colgeocat i el Col·legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics i 
de Grau en Mines i Energia 
de Catalunya i Balears, entre 
d’altres.

L’objectiu d’aquest grups de 
treball és donar visibilitat a la 
Geotèrmia com a font d’energia 

director dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament i, abans, 
inspector-coordinador de l’àrea 
d’FP i Tecnologies. En la seva 
incorporació ha estat rebut pel 
delegat del Govern a Girona, Pere 
Vila, i per la resta de membres 
del Consell de Direcció de 
l’Administració Territorial de la 
Generalitat a Girona.

rellevant per a l’assoliment 
dels objectius tant ambientals 
com de transició energètica a 
Catalunya.

Breus
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El 1931 s’inaugura el traçat original, 
i posteriorment s’edifiquen les 
estacions de Ribes i de Núria. Poc 
després, el cremallera serveix 
per traslladar fins a l’hotel els 
redactors de l’Estatut de Núria.

Malauradament, la Guerra Civil i 
la manca de manteniment van 
anar degradant les instal·lacions, 
que van rebre el cop de gràcia 
amb les inundacions de l’any 
1982. Finalment, la Generalitat 
entra en l’accionariat de 
l’empresa concessionària i el 
cremallera s’integra a la xarxa de 
Ferrocarrils de la Generalitat. És 
a partir d’aquest moment que 
es comença a revitalitzar, amb 
noves inversions, la renovació dels 
combois i la promoció integrada, 
amb una oferta turística orientada 
principalment al públic familiar.

El tren cremallera va evitar que 
es construís una carretera, que 
hauria suposat la massificació de 
la vall, i un impacte irreparable. 
Del projecte, aturat als anys 70, en 

El tren cremallera de Núria és 
un mitjà de transport singular i 
únic de les comarques gironines, 
i pràcticament de tota la 
península, ja que només se’n 
troba un altre a Montserrat. Té un 
recorregut de 12,5 km i supera un 
desnivell de més de mil metres.

La seva principal característica 
és l’engranatge que el subjecta 
a un tercer raïl dentat, que li 
permet ascendir per pendents 
pronunciats. Aquest sistema, molt 
utilitzat en països muntanyosos, 
com els alpins, es va introduir a 
Catalunya de la mà de l’enginyer 
suís Julian Fuchs, que es va acabar 
establint al país.

L’origen del projecte arrenca 
el 1917, ja que es comencen a 
estudiar diferents opcions per 
poder arribar amb comoditat al 
santuari de Núria, del tot aïllat per 
l’orografia del terreny. És el 1924 
quan l’empresa Ferrocarrils de 
Muntanya de Grants Pendents 
(FMGP) valora seriosament la 
possibilitat de construir una línia 
de ferrocarril de Ribes de Freser a 
Núria. Dos anys després el projecte 
rep el vistiplau del Govern, i el 
1928 s’inicien unes obres que van 
implicar un miler de treballadors.

resta la pista forestal que arriba 
fins al paratge de Fontalba, al peu 
del Puigmal.

El tren cremallera sempre ha 
estat una línia electrificada, 
fet que ha suposat un menor 
impacte ecològic per a la vall, 
però alhora un punt feble degut 
a les esllavissades i les allaus. El 
2003, per exemple, es va renovar 
completament la catenària i el 
2008 es va inaugurar el túnel del 
Roc del Dui, que evitava una part 
del traçat molt exposada als riscos 
naturals.

Recentment, FGC ha anunciat 
noves inversions, d’uns deu 
milions d’euros, per renovar 
alguns trams de via i l’adquisició 
d’una nova locomotora i diversos 
vagons. El cremallera de Núria té, 
doncs, un futur assegurat. El més 
de mig milió d’usuaris anuals ho 
acrediten.

El tren 
cremallera
de Núria
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Les solucions dels passatemps les trobareu:
http://www.elgremi.cat/solucions-revista/

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

ENERGIA / BIOMASSA / CALEFACCIÓ / CALDERA / 
COMBUSTIBLE / SOSTENIBLE / FORESTAL / XARXA

Els dos cubs
Un instal·lador té dos cubs sobre la taula de la seva oficina. Cada dia col·loca els dos cubs perquè les 
cares frontals mostrin el número del dia del mes que és. Quins números hi ha a les cares dels cubs per 
poder-ho fer? (És obligatori utilitzar els dos cubs cada dia, i no només un)

Joc de lògica

Busca les 7 diferències

Entreteniments

 I L 4 T S E R O F G U N W C D

 Y A U E T L N I I X V Z W M S

 Y I G R Z B T C E P H C Y M T

 B G Z X R I F C N Q Z A L H S

 F R B N Z T Z A M S P L T Y D

 S E Z D U S V F N R M D L Z M

 O N G A Z U Z E K U D E V L M

 S E A N G B A L R R B R P H K

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

 E Z T A S O R C R N K B C L B

 N H I Q J C H A S S A M O I B

 I B N A X R A X W V C P A K H

 B G W Q Z C C L L S M U D Q H

 L G K Q T K O G X X W W U X Q

 E D K Y G U N P S I Q N L I X
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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 9 a 14 i de 15 a 18h
Horari d’estiu / Nadal: de 8 a 15h
Vacances: primera quinzena 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 15 a 18 h

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%



Ara és el millor moment per comprar la teva Vito.
VITO Furgó Compacta 111 CDI.

al mes en 36 quotes170 €*

Entrada:
Quota Final:
TIN:
TAE:

 5.726,22 €
9.883,22 €**

4,70 %
5,93 % 

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 Financia 
Services Espanya, EFC, SA -av. Brussel·les, 30 28108 Madrid-, per a una VITO Furgó Compacte 111 
CDI. PVP 20.032,08 € (transport, preentrega i impost de matriculació no inclosos), vàlid per a ofertes 
realitzades fins a 31/12/2018, sol·licituds aprovades fins al 15/01/2019 i contractes activats fins al 
28/02/2019. 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 14.305,86 €. Per 170,00 € al 
mes en 36 quotes i una quota final de 9.883,22 € **, entrada 5.726,22 €, TIN 4,70%, comissió 
d'obertura 357,65 € (2,50%). TAE 5,93%. Import total degut 6.360,87€. Preu total a terminis 
22.087,08 €. 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.

El model de la imatge pot ser que no es correspongui amb el model ofert.

(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


