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Gremi d’Instal·ladors de Girona
Revista gratuïta · Quart trimestre 2019

L’INSTAL·LADOR
El Gremi planifica
un ampli programa
de formació per
aquest 2020

Formació, digitalització
i internacionalització,
prioritats de Jaume
Fàbrega, nou president
de la Cambra

El Gremi
aconsegueix
un nou increment
d’afiliacions

Q de qualitat per
a ICFred, Tricam i
Electricitat Albert
Fajula

L’INSTAL·LADOR
EDITORIAL

La importància de la comunicació entre
els agremiats i el nostre Gremi
Des de fa uns anys ençà estem copsant a través dels nostres agremiats
la necessitat de millorar la comunicació entre empreses agremiades i
el mateix Gremi, de cares a simplificar processos i poder ser el màxim
d’eficaços davant les demandes i necessitats del dia a dia amb els
nostres instal·ladors.
És per aquest motiu que l’any 2018 vam crear la nova comissió de
Comunicació per intentar millorar aquesta relació entre empreses i arribar
a prestigiar la nostra professió davant dels nostres clients finals (creant
marca Gremi), i reconeixent el nostre esforç en quant a la formació contínua
per seguir complint totes les obligacions que marquen les normatives.
Estem treballant per incloure a totes les empreses instal·ladores de les
comarques gironines perquè pertanyin al nostre Gremi, per tal d’assegurar
que els clients gironins tinguin totes les garanties de poder escollir a
qualsevol empresa i gaudir de la professionalitat i qualitat del seu servei.
Des d’aquesta editorial us demano que ens ajudeu a millorar els nostres
serveis assistint a les jornades a comarques, contestant les enquestes que
us enviem puntualment, assistint a l’assemblea anual i sobretot fent-nos
arribar les vostres necessitats tant a nivell administratiu, tècnic o formatiu.
Algunes de les activitats de la Comissió són seguir anant als actes
institucionals per fer visible el Gremi. Seguim apostant per les jornades
a comarques i poder rebre de primera mà el feedback amb vosaltres de
qualsevol necessitat. Estem fent campanyes de publicitat al client final
a través dels diaris. Estem a les xarxes socials seguint els esdeveniments
que ens poden interessar i informant de les nostres activitats. Seguim
distribuint la revista en paper com a resum trimestral de les novetats,
tant a nivell tècnic com a diferents cursos i formacions. Però sobretot
hem de seguir insistint amb “la comunicació oberta i fluïda” entre
agremiats i el Gremi per poder donar tots els serveis que puguem
necessitar i que encara no donem, per no haver d’anar a
altres institucions o empreses per tenir-los.
Per acabar i com a responsable d’aquesta comissió
de Comunicació assumeixo que segur que hi ha molt
marge de millora per part nostra i per això us demano
novament la vostra “participació activa” i que no us
oblideu que és “el vostre Gremi” i que és “casa vostra”.
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Necessites
el millor servei?
Empreses col·laboradores al servei de les
empreses agremiades
El Gremi d’Instal·ladors us recomana les següents empreses que
col·laboren com a proveïdores de serveis als instal·ladors. En els propers
números d’aquesta revista us informarem dels fabricants i proveïdors
de materials i aparells per a les vostres instal·lacions.

www.infocat.consulting

www.cisinformatica.cat

www.hcg.es

www.reale.es

www.comput.cat

www.laborex.cat

www.myc.es

www.iglesies.com

www.instecat.com

www.plg.cat

www.ecotic.es

www.it9.es

www.boada.cat

www.programacionintegral.es

www.helpointserveis.com

GREMI

04 L’INSTAL·LADOR

Entrevista a

Jaume Fàbrega
President de la
Cambra de Comerç de Girona
Quins reptes us plantegeu en el
vostre mandat com a president
de la Cambra?
Tal com vam dir en el discurs
d’investidura, hi ha uns
quants punts clau. Un d’ells
és la internacionalització de
l’economia gironina, un altre la
digitalització de les empreses,
ja que estem en una quarta
revolució industrial i, finalment,
una tercera qüestió fonamental,
és la que es va plantejar com a
tema estrella en l’últim plenari,
que és la formació.

2. Quines són les perspectives
del teixit econòmic gironí?
L’economia gironina és resistent,
i les empreses gironines, malgrat
processos de desacceleració
que hi han, són resistents. És
així perquè ja abans han fet els
deures, i un dels deures és la
internacionalització, i això s’anirà
recollint en els propers anys.
Quan una empresa decideix
internacionalitzar o exportar,
els resultats no són immediats,
però sí que ho són a mitjà
termini. I per tant, totes aquestes
empreses que han decidit de
veure el món com el seu mercat,
segur que colliran els fruits en
els propers anys.

3. Quin és el paper de la
Cambra de Comerç?
La Cambra és la casa de totes les
empreses. Té per llei atorgar la
representació oficial i corporativa
de totes les empreses i ha de
defensar els interessos generals

de l’economia. La preocupació
més important de la Cambra
és que hi hagi més empreses
i que aquestes siguin més
competitives, accedeixin a més
mercats, venguin més, siguin
més productives, etc. Per tant
la missió, a trets generals, de la
Cambra és la dinamització del
teixit empresarial gironí.

4. Quina importància doneu
a la formació en el bon
funcionament de les empreses?
Una de les converses més
recurrents quan parles amb
persones amb responsabilitats en
les empreses és que manifesten
la manca de perfils adequats
per emprendre nous projectes i
per incorporar a l’empresa. Ens
trobem que tenim gent que
busca feina i empreses que no
troben la gent adequada, per això
hi ha el TreballemGi per exemple.
Hem de fer un esforç important
quant a la formació i, sobretot, fer
posar les piles a l’administració i
a tots, en general, per potenciar
la formació dual, molt més. Hi ha
països en què l’atur juvenil s’està
reduint perquè tenen una política
referent en aquesta problemàtica,
han tornat a instaurar la figura de
l’aprenent.
Ara mateix ens trobem que hi
ha un dèficit molt important
de perfils tècnics, hi ha tot el
tema dels perfils STIM, que la
indústria i el món empresarial en
general necessiten. A més a més,
hi haurà una lluita important
del talent mundial. Hem de
ser capaços de generar talent,
atraure talent i de retenir talent.

5. Quina relació de col·laboració
pot tenir la Cambra amb
institucions com el Gremi
d’Instal·ladors?
Amb el Gremi d’Instal·ladors,
històricament hi hagut
col·laboracions molt directes.
De fet durant molts períodes, el
president del Gremi ha format
part de la Cambra.
Hi ha molts àmbits en què es
produirà una gran revolució. Això
vol dir que hem de treballar molt
junts per superar aquests grans
volts que venen.
En qualsevol cas, els agremiats
han de saber que la Cambra de
Comerç també és la seva casa.

6. Quins reptes creu que té el
sector de la instal·lació en el
marc de l’economia gironina?
Hi ha dos grans temes, el digital
i l’energètic. Tots dos toquen de
ple en el món de la instal·lació.
Arran de la sostenibilitat tindrà
lloc un gran repte que ens
implica a tots. Hem de tenir clar
que s’ha d’evolucionar, amb
quinze anys les coses han canviat
molt. I ens els propers cinc anys
canviaran, més i més ràpid.
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El Gremi aconsegueix
un nou increment
d’afiliacions
a tots el pas
» Agraïm
que han fet, ja que això

Francisco Fernandez Curos
Girona

Perales Molina, Víctor
Banyoles

enforteix el col·lectiu,
alhora que els animem
a utilitzar els serveis,
assessories i oferta de
formació que el Gremi posa
a la seva disposició.

Giusi Alimentació, SLU
L’Escala

Prades Sabaté, Roger
Castelló d’Empúries

Grup Instalbasic SL
Palafrugell

Puig Aguilar, SL
Vilafant

Hostelfred Grup, SL
Tordera

Quality Solar & Sosteniblee SL
Tordera

9 Quality Reformes Integrals, SL
Santa Cristina d’Aro

Instal·lacions Almohaya SL
Olot

Quatre Instal·ladors Lloret SL
Lloret de Març

Abatelli, Sebastian
Olot

Instal·lacions Cutrina SL
Tona

Quintana Avalos, Ivan
Blanes

Almanza Aroca, Alex
Olot

Instalaciones Malgrat Laefred 2022 SL
Malgrat de Mar

Ramon Gonzalez Jimenez
Girona

Alonso Manuel Pozo Diaz
Lloret de Mar

Jormat Electricitat Industrial SL
Banyoles

Ramos Marquez, Jose Manuel
Figueres

Arissa Marti, Ermenter
Caldes de Malavella

Josep i Roger Zorita SCP
Viladrau

Recanvis i Subministraments Vila, SLU
Cassà de la Selva

Barba Galan, David
Banyoles

L’Endoll Instal·lacions SL
Palamós

REELVI, SL
Vilablareix

Bernad Sanchez, Josep
Palamós

Machado Deulofeu, Ferran
Lloret de Mar

Reinstalservi SL
Terrassa

Caballero Morales, German
Olot

Man Elektrikpro SL
Olot

Rent Camper Girona SL
Celrà

Carreras Vivancos, David
Vilablareix

Marcel Borrella Masmartí
L’Armentera

Sacoto Acosta, Mario Rodrigo
L’Escala

Chapur Hernández, Jose Virgilio
Girona

Martinez Delgado, Imanol
Blanes

Sanahuja Sanchez, Carles
Olot

DG Instal·lacions Ente
Banyoles

Massegú Molina, David
Palafolls

Doskfred, SL
La Canya

Mecalec Solucions SL
Sant Hilari Sacalm

Serveis i Gestions
Empresarials de la Selva SL
Vidreres

Dris Mohamed Mohamed
Llagostera

MJ Instal·lacions Osor, SL
La Cellera de Ter

Elèctrica Blandense, SL
Blanes

Molina Sebe, Juan Ignacio
La Pobla de Segur

Electricidad Insmont SL
Puigcerdà

Moriana López, Adrian
Blanes

Esiner – Estudis Integrals
d’Enginyeria SL
Llers

Muntatges Electrics
Qthor, SL
Vilafant

ESS Solar Renewable Energy for all SL
L’Estartit

Nellen Cabrera, Juan
Torroella de Montgrí

Excavaciones y Pinturas, SAU
Banyoles

Nova Insair Climatització SL
Vidreres

Fernandez Oller, Diego
Castelló d’Empúries

Novillo Lupión, Sergio
Llançà

Soto Martin, Miguel Angel
Sant Feliu de Guíxols
TECBA Infraestructures SL
Torroella de Montgrí
Vega Ferrer, Jordi
Torroella de Montgrí
Xavier Mariscal Pons
Girona
Yespes Salarich, Eduard
Torelló

GREMI

06 L’INSTAL·LADOR

Helpoint ofereix serveis de
recursos humans als agremiats
HELPOINT ofereix
» L’empresa
serveis de recursos humans
als agremiats, gràcies al
conveni signat recentment.
Compta amb quinze anys
d’experiència com a empresa
especialitzada en la selecció
d’oficis i gestió de personal
domèstic.
Ofereix un servei de proximitat
i responsabilitat en l’àmbit
empresarial per a la selecció de
professionals qualificats, gestió
de plans de recol·locació, servei
de comunicació empresarial,
externalització del departament

de recursos humans amb
l’estudi i anàlisis organitzacional.
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.
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Entrevista a

Alicia Fernandez

Un exemple d’emprenedoria

FERNANDEZ GOMEZ,
ALICIA
Any de fundació: 2002
Av. Coronel Estrada, 313
Local 1. Hostalric
ferrasyalicia@gmail.com
Activitats: Instal·lacions
elèctriques i fontaneria.

Ens podeu resumir la història de
la vostra empresa?
Per circumstàncies de la vida,
vàrem decidir fer un canvi, vam
deixar les nostres feines i vam
anar a viure a una altre comunitat
autònoma... Al cap de dos mesos,
vàrem tornar a Catalunya i ens
tocava tornar a començar.
A en Ferrás li alabaven els anys
d’experiència al sector i a mi, la
il·lusió de començar a una nova
professió.
Molt a l’inici, vaig caure en què
necessitàvem carnets d’instal·ladors
que acreditessin la nostra feina
si no volíem únicament realitzar
reparacions. Així doncs, vaig
prendre la decisió de formar-me
adequadament per allò que volia.
Vaig cursar un grau mitjà i un grau
superior de sistemes electrotècnics
i automatitzats.
A l’actualitat, la nostra empresa
es dedica a petites instal·lacions,

manteniment industrial i
urgències. Personalment, de totes
les branques que toquem, el que
més m’agrada és que cada dia
la visc com una aventura... A les
urgències, mai sabem el que ens
trobarem; i solucionar-les, més
d’una vegada és tot un repte!
Expliqueu-nos alguna anècdota
o curiositat que us hagi passat al
llarg dels anys d’experiència.
Quan et dediques a petites
instal·lacions i reparacions, vius
anècdotes constantment, donat
que tens tracte amb molta gent
diferent. Ser dona en aquesta
professió et dona infinitat
d’anècdotes. Haig d’aclarir que el
95% són positives i el 5% restant,
crec que són independents del
sexe que tinguis.
És habitual, en les reparacions
i urgències que realitzem, que
siguin les dones les que facin
un espai a la seva professió per
atendre’ns, i és reconfortant veure
la seva reacció positiva al veure’m
entrar per la porta. Per una altra
banda, el primer dia a una obra,
m’adono que el personal que hi
treballa pensa que simplement
hi vaig per portar material a en
Ferrás. A mesura que passen els
dies i veuen que també col·laboro
a la feina, la situació es normalitza
definitivament.
Si haig d’esmentar una anècdota
amb molt de carinyo, va ser a
l’institut quan jo tenia 51 anys. Ha
estat de les poques vegades que
he sentit que havia de demostrar
més que la resta pel fet de ser
dona. Estàvem esperant notes
d’un treball d’una assignatura i li
vaig comentar a un company (21
anys), que estava preocupada per
la correcció del professor. El meu
company em va contestar: “No et
preocupis Alicia, jo et defensaré
com si fos el teu pare”. En aquell
moment em vaig adonar que els

límits ens els posem nosaltres
mateixos. He d’afegir que tot va
anar bé.
Què creieu que és el millor i el
pitjor de disposar d’empresa
pròpia?
Considero que el millor és poder
treballar i continuar aprenent
de la professió que t’agrada.
Personalment, crec que el pitjor
de disposar d’empresa pròpia és la
part administrativa. M’he adonat
que hauríem de saber-ne tant com
de la nostra pròpia professió per
evitar trobar-nos amb sorpreses
desagradables. En moltes
ocasions, necessitaríem que el
dia tingués més de 24 hores, però
amb el pas del temps aprens que
és qüestió d’organització i que,
finalment, tot es va equilibrant.
A part de la feina, a què dediqueu
la resta del temps? Teniu aficions
o practiqueu algun esport o
altres activitats de lleure?
Dediquem molt de temps a la
feina, però sempre, fins i tot els
dies més complicats, trobem
el moment per poder passejar
amb en Max (el nostre gos). Així
doncs, passejar per la muntanya,
descobrir poblets i paisatges i
les reunions amb amics i família,
ocupen el nostre temps lliure.
Quan fa que esteu agremiats?
Com valoreu la vostra relació amb
el Gremi?
Des del dia que ens vam donar
d’alta de l’empresa, estem
agremiats. Considero que és
un importantíssim suport,
soluciona els meus dubtes i em
sento molt recolzada. A més a
més, els cursos i jornades que
es fan són molt interessants
i necessaris per entendre i
informar-se constantment de
noves normatives i avenços que es
puguin donar en el sector.
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Fòrum professional

Aquesta secció és un recull de respostes que l’Assessoria Tècnica
del Gremi ha donat a algunes de les qüestions plantejades pels
agremiats via telefònica, per mail o presencialment en el Gremi.
La companyia distribuïdora
m’insta a canviar la ubicació
del comptador elèctric d’una
instal·lació existent, estic
obligat a fer-ho?
Segons l’apartat 4, sobre
ubicació i sistemes
d’instal·lació, del Reglament de
BT–ITC 16, «per homogeneïtzar
aquestes instal·lacions
l’empresa subministradora,
de comú acord amb la
propietat, triarà d’entre
les solucions proposades
la que millor s’ajusti al
subministrament sol·licitat. En
cas de discrepància ho resoldrà
l’organisme competent de
l’Administració. S’admetran
altres solucions tals com a
comptadors individuals en
habitatges o locals, quan
s’incorporin al sistema noves
tècniques de telegestió.»
Per saber el procediment que
s’ha de dur a terme per fer
una alta en segona ocupació,
ampliació o reforma es pot
consultar la nova “nota
aclaridora” de la Generalitat,
modificada el febrer d’aquest
any, que està disponible a la web
del Gremi.

Quan es fa una instal·lació de
calefacció, cal legalitzar-la?
Sí, cal fer el certificat
d’instal·lacions tèrmiques, i
en cas que la caldera superi
els 20kw, cal presentar via
electrònica la declaració
responsable a través del
portal Canal Empresa de la
Generalitat per obtenir el
número d’inscripció de RITE.
Aquest número cal indicar-lo al
certificat de gas, en cas que la
instal·lació funcioni amb gas.

En instal·lacions frigorífiques,
s’han de comunicar les fugues?
Com s’han de comunicar les
fuites de gasos refrigerants?
Les fugues reiterades en algun
punt de la instal·lació que hagi
presentat fuga amb anterioritat
o les fugues significatives o
recàrregues de refrigerant
més grans del 5% de la càrrega
total des de l’última revisió
cal comunicar-les a l’autoritat
competent.
Les comunicacions de les fuites
de gasos refrigerants fluorats es
poden entrar telemàticament per
petició genèrica adreçada a la
Subdirecció General de Seguretat
Industrial, a les quals s’adjuntaran
els informes amb el format propi
de cada empresa instal·ladora o
mantenidora, però incloent-hi
tota la informació requerida a
l’article 2.5.3.5 de la IF-17.

També cal fer-ho constar en el
llibre de registre de la instal·lació
frigorífica.

En instal·lacions que disposen
d’ascensor puc contractar amb
maxímetre?
Sí, ja que es considera
un subministrament
ininterrompible. Cal indicar en el
butlletí de reconeixement si es
tracta d’una reforma o ampliació,
i en el certificat elèctric si
es tracta d’una instal·lació
nova, per exemple de serveis
generals. També s’ha d’indicar
que el sistema compta amb un
ascensor i la potència que té.

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS
Tels. 872 590 193 / 972 213 566

XARXA SALTOKI EXCLUSIVA
PER AL PROFESSIONAL

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

a la teva disposició, amb tots el nostres serveis
RÀPID SERVEI DE LLIURAMENT
EN RUTA EN MENYS DE 24H

LA MAJOR AMPLITUD DE GAMMA
I DISPONIBILITAT D’ESTOC

GESTIÓ DE COMANDES:
Tel. 900 11 11 88
pedidos@saltoki.com

ASSESSORAMENT TÈCNIC
HORARI ININTERROMPUT

SALTOKI
GIRONA
Polígon Mas Xirgu.
Plaça de Salt, s/n.
17005 Girona
Tel: 972 23 22 22
Fax: 972 40 25 73
E-mail: girona@saltoki.es

GIRONA

CORNELLÀ

BARCELONA

BARBERÀ

GRANOLLERS

LLEIDA

BADALONA

ABRERA

GAVÁ

SABADELL

VILAFRANCA

EL VENDRELL

VILANOVA

IGUALADA

VALLS

VIC

MANRESA

BLANES

PINEDA
DE MAR

MATARÓ

REUS

TARRAGONA

TORTOSA
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Obtenen la Q
de Qualitat del Gremi:
> Instal·lació i Control
del Fred SLU (ICFred)
> Lampisteria Tricam SL
> Electricitat
Albert Fajula SLU
empreses: Instal·lació i
» Les
Control de Fred SLU (ICF),

Lampisteria Tricam SL i
Electricitat Albert Fajula,
han obtingut la «Q de
Qualitat» que el Gremi
concedeix a les empreses
agremiades que assoleixen
els criteris establerts
respecte al compliment
de la normativa vigent,
les bones pràctiques
professionals i la cobertura
de riscos, entre d’altres
aspectes.
El segell distintiu que acredita
l’obtenció del certificat es pot
utilitzar en factures, albarans,
pressupostos, web, etc. També
hi ha un adhesiu amb la marca
distintiva per situar en els
vehicles d’empresa.
ICFred és una empresa familiar
creada el 2012, amb plena
vocació de servei. Té la seu a
Celrà i compta amb un equip
de persones consolidat amb un
bagatge de més de vint anys
de servei en instal·lacions de
clima, fred industrial i comercial
i hostaleria a les comarques
gironines, del Maresme i altres.
L’empresa blanenca Lampisteria
Tricam S.L es dedica des
del 2007 a les instal·lacions
elèctriques i lampistaria en
general, i en particular a
les instal·lacions d’energies
renovables.

Electricitat Albert Fajula és una
empresa garrotxina dedicada
a les instal·lacions elèctriques i
està situada a Les Preses.
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El Gremi visita totes les
comarques gironines
durant el 2019

trobades, a què
» Aquestes
assisteixen instal·ladors de la

comarca, permeten aproparse a les empreses agremiades
del territori, informar
sobre les últimes novetats
tècniques del sector, i
plantejar consultes o dubtes
sobre temes d’actualitat.

Banyoles

6 de maig de 2020

Blanes

18 de juny de 2020

Figueres

21 de novembre de 2020

Durant aquest any els temes
que s’han tractat amb
més assiduïtat han estat la
nova normativa de fred, les
tramitacions amb Endesa, la
normativa sobre autoconsum,
el vehicle elèctric, els canvis
de normativa sobre els equips
amb R-32, la normativa de les
instal·lacions contra incendis,

Roses

23 de maig de 2020

Ripoll

30 d’octubre de 2020

Puigcerdà

28 de novembre de 2020

l’obligatorietat del registre de
la jornada laboral i la normativa
sobre garanties de serveis.
Valorem positivament
l’assistència de més de 160
empreses agremiades per
la proximitat i contacte
directe de l’instal·lador amb el
departament tècnic del Gremi.

Palamós

12 de juny de 2020

Olot

14 de novembre de 2020

Girona

11 de desembre de 2020
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El Gremi signa nous
convenis de col·laboració

El Gremi ha signat dos nous convenis de col·laboració, mitjançant els quals les empreses
signatàries adrecen als agremiats els seus productes i serveis

HELPOINT és una consultoria

amb més de 15 anys d’experiència
en selecció i gestió de RECURSOS
HUMANS. Una agència de
col·locació especialitzada en
selecció d’oficis i professionals
qualificats. També aposten per a
la millora de la conciliació laboral familiar a mode de benefici social
per als treballadors, a cost zero
per a l’empresa, per disposar de
personal de servei domèstic. A més,
d’estar acreditats com empresa de
recol·locació, una opció professional
pel pla d’acomiadament de
treballadors.

C/ Josep Umbert 2, 2n 1a
08402 Granollers (Barcelona)
Tel: 931 702 190
info@helpointserveis.com
https://www.helpointserveis.com/

Signen:
Neus Roura de HELPOINT i Ernest Roglans, president del Gremi

AIGNEP produeix una gamma
completa de productes sota la
seva pròpia marca en el sector
de la pneumàtica, tant de components com de xarxes d’aire
comprimit. Va néixer el 1976 a
Bione (Brescia) com a empresa
tercista de ràcords per a la indústria termosanitària, aprofitant la
presència d’un districte industrial
especialitzat en aixetes.

La innovació i la qualitat són els
pilars fonamentals de l’empresa.
Tota la producció es realitza a Itàlia
i es distribueix per tot el món.
A Girona el distribuïdor del
seu producte és Servicom, una
empresa amb quasi 50 anys
d’història dins del sector de
l’aire comprimit i la maquinària
industrial en general.

Carles Casals d’AIGNEP
Eduard Nonó de Servicom Girona 95 IM, SLU
El conveni és d’AIGNEP, el distribuïdor del seu producte és SERVICOM

Pol. Ind. El Tortuguer «Can Prat»
Naus 23 i 24
08291 Monistrol de Montserrat
Tel: 93 828 47 36
aignep.es@aignep.com
https://www.aignep.com/esl

Ctra. Sant Feliu de Guíxols, 19
17004 Girona
Tel: 972 414 350
servicom@servicomgirona.com
https://www.servicomgirona.com/
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FERROLI és una empresa

multinacional fundada el 1955 a
San Bonifacio (Verona). Es dedica
a la fabricació i comercialització
de solucions per a calefacció
i climatització, tan en l’àmbit
domèstic com industrial. Compta
amb unitats productives a Europa
i Àsia, amb una creixent presència
als mercats europeu, asiàtic i
americà. A Espanya va començar
a ser-hi present l’any 1965, i des
de llavors fins avui ha invertit en
recursos humans, tecnologia i
coneixement, de manera que
s’ha convertit en un referent del
sector nacional de la calefacció, la
climatització i l’energia solar.

Polígon Industrial Barberà del Vallés
Ptge. d’Arquímedes, 8
08210 Barcelona
Tel: 937 290 864
barna@ferroli.es
https://www.ferroli.com/es

Signen: Signa Benito Cantalejo, Director Nacional de Vendes de Ferroli i
Ernest Roglans, president del Gremi

Al 2020 no li demanem res.
Tot el que ens passi de bo
serà fruit del nostre esforç.
Supplaid us desitja bones festes i
un any 2020 carregat de bons projectes.

C. Bescanó, 7
17007 GIRONA

T. 972 01 01 15
girona@supplaid.com

supplaid.com
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Primeres empreses
que obtenen el
certificat ISO,
obligatori en el RIPCI,
mitjançant el Gremi
primeres empreses
» Les
agremiades que obtenen

el certificat ISO mitjançant
el Gremi, són LAMANFOC
2018, SL i Instalaciones y
mantenimientos
en sistemas
contraincendios, SL
(SIDETEX).
Cal recordar que el 12 de
desembre de 2017 va entrar
en vigor el nou Reglament
de protecció contra incendis
(RIPCI) que requereix que

totes les empreses instal·ladores
i de manteniment han de
disposar d’un sistema ISO 9001
implantat i certificat.
La data límit per adaptar-se als
canvis era el 12 de desembre de
2018. En aquell moment el gremi
va atorgar a la primera empresa
el servei que permet obtenir
la certificació de la gestió de
qualitat.

CONAIF i a través de la
plataforma Acompalia, que
ofereix un sistema online, amb
suport presencial, per facilitar
l’assessorament i l’auditoria tant
interna com externa.

El gremi proporciona, aquest
servei en col·laboració amb

 











  

Assegurances de
RESPONSABILITAT CIVIL
ideals per als instal·ladors

ASSESSORS dʼAssegurances
del Gremi dʼInstal·ladors de Girona

M y JM BOADA AGENTS DʼASSEGURANCES S.L. - Agència Exclusiva dʼAssegurances de REALE S.A.
Inscrita al 

GIRONA: C/Barcelona, 47 | Tel. 972 20 52 00 | email: boada@boada.cat | www.boada.cat
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La il·luminació
dinàmica
Per què i per a què la
il·luminació dinàmica digital?

La tira led digital,
què és?

La il·luminació digital, també
denominada il·luminació dinàmica,
molt coneguda en el món de la
imatge, apareix també amb força
en el món de la il·luminació com
a un nou producte que permet
integrar llum i moviment per crear
efectes lumínics en tota mena
d’espais. És la forma d’il·luminació
amb la qual, gràcies a la creativitat
i la innovació en els dissenys de
fabricació, com les tires led digital
i la instal·lació i programació
lumíniques, aconseguirem
ressaltar i donar espectacularitat a
zones que vulguin ser destacades
per crear ambients amb llum
i moviment, deixant de banda
els ambients estàtics. La gran
flexibilitat d’aquesta tècnica
permet adaptar la llum als
productes i espais en funció de
les estacions, hores del dia, etc.,
i també és una bona manera de
crear il·luminacions corporatives
que permetin al client reconèixer
ràpidament una marca o un
establiment.

La tira led digital, menys
coneguda que la tira RGW o
la tunable white, permet crear
efectes de llum i moviment
gràcies a un sistema digital de
control amb un bus estàndard
de comunicació digital SPI
(Serial Peripheral Interface) o
directament amb DMX (Digital
Multiplex) que controlen les tires
per píxels. Un píxel pot ser un
grup de díodes LED o bé un sol
díode. Les tires més habituals amb
sistema SPI de control són de 5
VDC o 12 VDC – 1 píxel d’un díode o
les de 24 VDC – 1 píxel de sis díodes
LED. Amb sistema DMX les tires
més comunes són les de 5 VDC -1
píxel d’un díode o les de 12 VDC
i 24 VDC – 1 píxel de tres díodes
LED. En el mercat tenim multitud
de controladors amb sistema
SPI o DMX, per poder fer des de
programacions molt senzilles
per a ambients domèstics fins a
programacions més complexes
per a retail, oficines o indústries,
entre d’altres.

Principal diferència de les tires
led digital i altres tires led
Contenen controladors digitals
(drivers) que permeten controlar
cada díode o grup de díodes
per separat, motiu pel qual
els senyals es transmeten al
controlador a través del bus
digital SPI o DMX. Aquest
controlador pot ser programable
o portar els efectes prèviament
programats en una targeta SD.
Els programes de control els
llegeix el controlador, el qual
envia els senyals corresponents a
la tira de LED digital mitjançant
el protocol Ethernet.
“Tot el que tens a la ment pot
fer-se realitat. Imaginació i
experiència van de bracet”

MAPEL+TAGISA
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Nova programació:
planifica la teva
formació
Us informem en titulars del programa formatiu
previst que impartirem properament. És important
seguir el calendari actualitzat dels cursos, dates i
horaris a www.elgremi.cat, i als perfils corporatius del
Gremi (Twitter i Facebook).

Per a l’obtenció de carnets i acreditacions de les
competències professionals
Instal·lador elèctric (IE) en baixa tensió. Categoria especialista · 28/01/2020
Instal·lador de GAS IG categoria C (IGC) · Consultar dates
Instal·lador de GAS IG categoria B (IGB) · Consultar dates
Instal·lador - Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (ITE) · Consultar dates

Informàtica
Excel. Nivell inicial · Consultar dates
Excel. Nivell mitjà · Consultar dates
Excel. Nivell avançat · Consultar dates

Oficials
Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi · 12/03/2020
Actualització del Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi · 21/04/2020
Assessor energètic Feníe Energía · Consultar dates

Pràctics
Automatismes elèctrics · 13/01/2020
Iniciació a la refrigeració · 21/01/2020
Cremadors de Gasoil i Gas · 05/02/2020
Electricitat bàsica · Consultar dates
Climatització amb bomba de calor · Consultar dates
Instal·lació d’aire condicionat · Consultar dates

Reciclatge
Sistemes de climatització eficients: aerotèrmia combinada amb energia solar
fotovoltaica · Consultar dates
Xarxes informàtiques · Consultar dates
Xarxes informàtiques. Nivell avançat · Consultar dates
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Monogràfics
Curs impresos de Baixa Tensió. Confecció de memòries elèctriques i esquemes unifilars.
Programa Excel · Consultar dates
Aplicació del nou reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis · Consultar dates
Com elaborar certificats ITE · Consultar dates
Nova ICT, del coure a la fibra òptica · Consultar dates

“Aprofiteu-vos-en també de les jornades tècniques que
impartim cada mes”
MULTITUBO: Disseny, instal·lació i experiències amb terra refrigerant · 12/12/2019

Contacteu-nos
si teniu cap
dubte o
petició
El Centre de
Formació us desitja
el millor per al nou
any 2020!

972 41 26 15

formacio@elgremi.cat
www.elgremi.cat
facebook.com/elgremi
@GIGFormacio

També us podeu informar
del calendari de formació
en el codi QR
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Adaptació,
actualització,
aprenentatge
i reciclatge
Formació impartida per mantenir i assolir els
reptes de la professió amb garanties.

La formació pràctica
Electricitat bàsica
Coneixements bàsics d’electricitat.
Simbologia.
Instal·lació del quadre general de protecció.
Tipus d’esquemes.
Realització d’esquemes i circuits.

Cremadors de gasoil i gas
Cremadors. Combustibles. Gas i Gasoil.
Teoria de la Combustió.
Estris de treball i aparells auxiliars. Components
dels cremadors.
Reparació. Proves. Regulació.
Esquemes d’instal·lació.
Elements complementaris del gasoil i gas.
Adaptació dels cremadors als diferents generadors
de calor.
Cremadors atmosfèrics i cremadors Premix.

Iniciació a la refrigeració
Muntatge d’instal·lacions amb compressor
hermètic i semi hermètic.
Avaries habituals.
Pràctica.
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Formació per a l’obtenció de
carnets i acreditació de les
competències professionals
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.

L’aprenentatge continuat
Xarxes informàtiques. Nivell avançat
Arquitectures de xarxa avançades, seguretat i
tecnologia cloud. Avantatges i inconvenients.

Cursos oficials
Assessor energètic Feníe Energía
Funcionament del mercat energètic:
elèctric i de gas.
Coneixement sobre la interpretació de les factures
d’electricitat i de gas dels clients per assessorar-los
en la contractació de l’energia al millor preu.
Iniciació al món de l’assessoria energètica.

Actualització del curs oficial de
prevenció de la Legionel·losi
Dirigit als professionals que han fet el Curs Oficial de
Prevenció de la Legionel·losi (25 hores) i compleixin el
termini establert de cinc anys per renovar-ho; els que
fa cinc anys que van fer la primera actualització i els
que fa cinc anys que van fer la segona actualització.
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Cursos oficials
Curs oficial de prevenció de la Legionel·losi
Prevenció de l’aparició o reducció de nous casos
de legionel·losi. Coneixement teòrics i pràctic per
aplicar en les instal·lacions els criteris del Reial
Decret 865/2003, que estableix les condicions
higienicosanitàries per la prevenció i el control de
la legionel·losi, el Decret 352/2004, el RD 1027/2007
(RITE), el RD 238/2013 (modifica articles RITE) i altres.
El Centre de Formació agraeix a Aigües de Girona, Salt i Sarrià
de Ter i a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta la
seva col·laboració en les visites organitzades al laboratori i a la
planta potabilitzadora de Montfullà de l’empresa d’aigües i a les
instal·lacions de les torres de refrigeració del centre sanitari.

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

Continuïtat de servei a través de
l’esquema de xarxa aïllada de terra (IT)
Objectius assolits: aprofundir en els sistemes elèctrics aïllats
de terra (què són, diferències amb els sistemes connectats a
terra, normativa i coneixement de la instal·lació).

www.bender.es

Avantatges del sistema multicapa per a
instal·lacions de gas
Objectius assolits: saber els requeriments tècnics, normatius
i estudi de costos, així com els avantatges del sistema
multicapa en les instal·lacions de gas.

www.valvulasarco.com

SIMON 100: mecanismes connectius i
solucions de regulació i recàrrega
Objectius assolits: conèixer la nova sèrie 100 de Simon i els seus
avantatges. És la primera sèrie de mecanismes del mercat que
permet crear una instal·lació domòtica controlada des del mòbil
i mantenir la instal·lació elèctrica convencional.
www.simonelectric.com
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KNX amb el nou software ETS Inside
Objectius assolits: experimentar amb el nou software ETS
Inside, d’una manera fàcil i econòmica, per a instal·lacions
petites. Funcionament, funcionalitats i pràctica.

www.jung.de/es

Combustió
Objectius assolits: conèixer les mesures i instrumentació
claus relacionades amb l’actual normativa sobre les
instal·lacions tèrmiques de calefacció.

www.testo.com

Tractar els circuits de calefacció i terres
radiants
Objectius assolits: anàlisi dels problemes que es produeixen
en els circuits tancats de calefacció i com se solucionen.
Funcionament, manteniment, eficiència energètica,
legislació, neteja i coneixement dels equips.
www.cilit.com

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
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III Conveni col·lectiu
de la indústria, la
tecnologia i el serveis
del metall

(entrada en vigor 01.01.18, BOE de 19.12.19)
Per als treballadors del
sector del metall que
entren en obres de
construcció
Els treballadors hauran de
realitzar una formació de
reciclatge d’una durada de
quatre hores cada quatre
anys, de forma presencial i per
a cada ofici. Quan l’activitat
principal d’un treballador
estigui formada per diverses
activitats vinculades a diferents
oficis, la formació haurà de
tractar tots els riscos i mesures
preventives que s’hi associïn. En
conseqüència, si un treballador

agrupa diferents oficis, entre
principal i secundaris, com per
exemple electricitat, lampisteria i
climatització i aparells elevadors,
segons la comissió paritària
del sector del metall haurà de
fer quatre hores de reciclatge
per a cadascun dels oficis, i
no es permet fer un sol mòdul
de reciclatge que agrupi els
continguts.
Exemple: els treballadors amb la
formació preventiva finalitzada
el 2016, han de fer el primer
reciclatge a finals del 2020;
els que finalitzin la formació
preventiva el 2017, l’han fer a
finals del 2021, mentre que els
que finalitzin la formació el 2018,
l’han de fer a finals del 2022.

Per als treballadors del
sector del metall que
NO entren en obres de
construcció
Els treballadors del sector del
metall que no entren en obres
de construcció han de rebre una
formació mínima en matèria
de prevenció de riscos
laborals. Els directius
i treballadors que
desenvolupen les seves
feines a les oficines
administratives han
de fer una formació
de sis hores, i els
treballadors d’oficis
de l’àrea de producció
i/o manteniment, de
vint hores (12 h de
tronc comú i 8 de part
específica).

Es publiquen nous continguts
formatius de 2n cicle per lloc de
treball de 20 hores i es mantenen
els ja publicats en anteriors
convenis.
S’ha establert un període
d’adaptació de quatre anys
(comptadors des de 1 d’octubre
de 2017) perquè les empreses
puguin acomplir aquests requisits,
a raó de mínim 1/6 part de les
seves plantilles cada semestre.
També s’estableix una formació
de reciclatge que tindrà lloc cada
quatre anys, de quatre hores.

Prevenció Laboral Gremi SLU

Sistemes de seguretat
mediambiental
La necessitat de seguretat és cada cop més rellevant
i el reconeixement de matrícules de vehicles pot ser
la gran solució per a molts municipis, sovint escassos
de recursos policials. Al mateix temps, també pot ser
una gran eina de gestió mediambiental, ja que a
través la matrícula s’identiﬁca el tipus de vehicle,
l'any de fabricació i el combustible i combustible que
utilitza. Tampoc es pot oblidar la utilització d'aquest
servei en el sector privat, ja que permet regular
accessos als vehicles en empreses, ediﬁcis,
urbanitzacions, pàrquings, etc.

Generen llistes il·limitades, alertes i es
confronten amb bases de dades externes
(llistes de vehicles sospitosos o no autoritzats,
etc.). Poden llegir qualsevol tipus de
matrícules, ﬁns i tot a velocitats superiors a
250 km/h. Només requereixen una connexió
de servei i dades, i són capaços de llegir-les en
angles molt complicats.

Les possibilitats són immenses i tenen un futur
garantit. Els instal·ladors han de conèixer aquests
equips d’última generació, amb una gamma d’accés
econòmica, escalable segon les necessitats, que pot
incorporar-se progressivament a mesura que es va
disposant de pressupost. Poden ser instal·lades ﬁxes
o sobre vehicles policials.
El sistema de captació i reconeixement de matrícules
d’última generació del qual us parlem permet la
captura, anàlisi, confrontació i estudi de patrons
i rutines dels vehicles. Al mateix temps permet
passar els vídeos i fotos captats a qualsevol altre
sistema per a la seva anàlisi, de manera que amplia la
seva eﬁcàcia en la investigació. Són sistemes
compactes d’alta precisió aptes tant per a l’ús policial
regular com per a la recerca. Especialment apreciats
en municipis que no disposen de gaires recursos de
policia local i tenen preocupació per la seguretat. Per
citar-vos algunes prestacions, permeten la connexió
de ﬁns a dues càmeres IP de mercat (ONVIF / RTSP) i
ﬁns a 4 megapíxels de resolució. Disposen d’un
accessori addicional de GPS per situar la posició amb
la captació de la matrícula.

Aquests equips disposen del que anomenem
codi NNT: Neural Network Technology, basat
en les xarxes neuronals humanes, també
anomenades tècniques d’aprenentatge
profund (deep learning). A aquesta tecnologia
se l'ensenya i aprèn per si sola. Les xarxes
neuronals artiﬁcials són un paradigma
d’aprenentatge automàtic inspirat en el
funcionament del cervell biològic.

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

Tel.: 972 23 71 61

pfgirona@planafabrega.com

Podeu contactar amb nosaltres i trobar tots els
nostres productes i serveis a:
www.planafabrega.com
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El nou reglament de
fred, en vigor des de
l’inici de 2020
del 2 de gener de 2020 ha
» Des
entrar en vigor el Reial decret

552/2019, pel qual s’aprova el
Reglament de seguretat per a
instal·lacions frigorífiques i les
seves instruccions tècniques
complementàries (RSIF).
La llei preveu una excepció per a
les noves instal·lacions que utilitzin
refrigerants tipus A2L (amb gas
R-32, R-143a, etc.), en què ja és
vigent des del 25 d’octubre de 2019.
Les empreses que ja estan
donades d’alta no cal que es
registrin de nou a Indústria, però
disposen d’un any per adaptar-se
a la nova normativa. Pel que fa
a les instal·lacions existents, se’ls
aplica el capítol 4 de manteniment,
reparacions, controls i revisions.
Les instal·lacions existents no
inscrites tenen tres anys per ferho, a partir de la data d’entrada
en vigor del decret. Cal recordar
que la no presentació d’aquesta
documentació donarà lloc a
l’aplicació del règim sancionador
previst a la Llei d’indústria (art. 31.2.c
de la Llei 21/1992), que pot suposar
una infracció greu i a una possible
sanció de fins a sis milions d’euros.
El nou reglament crea una nova
via d’habilitació professional
mitjançant entitats acreditades de
certificació.
També s’hi introdueix la nova
categoria de refrigerants 2L, amb
la qual es permeten càrregues
màximes superiors i l’ús d’aquests
en més aplicacions i ubicacions.
Es permet utilitzar-los en aparells
d’aire condicionat, refrigerants
de baix potencial d’escalfament
atmosfèric (R32 i HFO) i de
lleugera inflamabilitat. El titular

queda exempt de disposar d’una
assegurança de responsabilitat
civil de mig milió d’euros.
Els equips que utilitzen fluids A2L
podran ser instal·lats, mantinguts
i desmuntats per empreses
frigoristes de nivell 1, i en cas
d’instal·lacions frigorífiques que
formin part d’una instal·lació
tèrmica inclosa en l’àmbit
d’aplicació del RITE, per empreses
instal·ladores o mantenidores
d’instal·lacions tèrmiques en
edificis, sempre que es compleixin
les condicions que la instal·lació
no tingui sistemes amb una
potència elèctrica instal·lada en els
compressors superior a 30kw, o
que la suma total de les potències
elèctriques instal·lades en els
compressors frigorífics, de tots els

sistemes, no excedeixi de 100kw i
no refredi cap càmera d’atmosfera
artificial. També cal que disposi
dels mitjans tècnics necessàries i
específics en la IF-13 per a aquest
grup de refrigerants.
Instal·lacions en execució a la data
de publicació del nou reglament
–llicència d’obres sol·licitada o
obtinguda o projecte d’execució
ja visat– tindran un termini de dos
anys per executar la instal·lació,
tret que es vulguin acollir
voluntàriament al nou reglament.
Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS
DE GIRONA
Directe 872 590 193
Centraleta 972 213 566

Prohibició de l’ús de refrigerants
A partir de l’1 de gener de 2020, no es podran utilitzar gasos
fluorats d’efecte hivernacle amb un PCA≥2500 per servei o
manteniment d’equips de refrigeració que continguin una càrrega
superior a la indicada a la Taula (consultar web Gremi). Excepcions
equipaments militars, aplicacions amb temperatura de producte
<-50 ºC, gasos reciclats o regenerats que es podran fer servir fins a
l’1/01/2030 amb unes certes condicions (veure circular 109).

PROFESSIÓ
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Breus
El Govern destina més de 718.000 euros a la
millora de la planta de tractament biològic
de Santa Coloma de Farners
El Govern ha autoritzat l’Agència
de Residus de Catalunya a
concedir una subvenció al
Consell Comarcal de la Selva
per valor de 718.575 euros per
finançar l’execució de les obres
de millora de funcionament de
la planta de tractament biològic

de Santa Coloma de Farnerse
les obres de millora de la planta
de tractament biològic de Santa
Coloma de Farners, a la comarca
de la Selva. El termini d’execució
de les actuacions objecte de la
subvenció serà com a màxim el
31 d’octubre de 2021.

El Parlament dona llum verda al
decret-llei de mesures urgents per a
l’emergència climàtica
La nova norma facilita i agilitza
la instal·lació de sistemes
d’autoproducció a les llars i
en entorns urbans, i elimina
restriccions per a la implantació
d’instal·lacions eòliques i
fotovoltaiques. El text estableix
un marc regulador més favorable
per a la implantació d’energia
d’origen eòlic i fotovoltaic a
Catalunya, i soluciona diversos
aspectes de la Llei de canvi
climàtic que havien estat declarats
inconstitucionals. El Govern va
aprovar aquest decret-llei el passat
26 de novembre com una primera
mesura normativa urgent, en
l’actual context d’emergència
climàtica, per seguir avançant en

la mitigació del canvi climàtic i en
la transició cap a un nou model
energètic més net, sostenible i
democràtic.
Amb la voluntat d’afavorir
la implantació de sistemes
d’autoproducció en els edificis
i en l’espai públic de les
ciutats, s’institueix el règim de

comunicació prèvia per a les
instal·lacions fotovoltaiques, que
tampoc comptaran a efectes
de remunta en els edificis
i que es podran ubicar en
parcel·les no edificades. També
se’n facilita la implantació en
sòl no urbanitzable, sempre
que es compleixin uns criteris
ambientals i paisatgístics.

CONSULTORÍA DE RR. HH. PARA EMPRESAS
ESPECIALIZADA EN SELECCIÓN DE OFICIOS
®

T. 93 170 21 90

www.helpointserveis.com

D’INTERÈS

L’INSTAL·LADOR 29

Ordis, un petit
poble que vol ser
energèticament
autosuficient
El poble d’Ordis, amb 382
habitants, fa més de deu anys
va fer una aposta decidida
per la transició energètica,
implementant un pla de
mesures d’eficiència i de
microgeneració a través de
fonts renovables.
Una dècada després, la voluntat
de l’Ajuntament i de la població és
seguir desenvolupant el projecte,
que inicialment va arrancar de
la mà de la Iaeden, una entitat
ecologista alt-empordanesa, amb
la col·laboració de la Diputació
de Girona i La Caixa. En aquell
projecte inicial ja es preveien
mesures que amb els anys
han anat implementant altres
municipis.
El pla d’actuació ha permès
substituir part de l’enllumenat per
un altre que funciona amb leds i
energia solar. També la instal·lació
d’una plantació fotovoltaica

en una parcel·la privada, i un
aerogenerador per al consum
elèctric de l’escola municipal.
Posteriorment, s’ha dut a terme
la rehabilitació energètica de
l’edifici consistorial, per fer-lo
més eficient, i actualment es
troben en estudi la col·locació
d’un macrocompostador per
autogestionar la fracció orgànica
de tot el poble, i la instal·lació de
sostres solars en edificis públics,
com la llar d’infants i l’escola.
Hi ha mesures, com la plantació
solar, que suposen un estalvi
directe de més de vuit mil euros,
que serveixen per rebaixar la
factura elèctrica. La substitució
de les làmpades de vapor de
mercuri per llums LED i els
ajustament de potència també
han generat un estalvi de tres mil
euros anuals.
L’aerogenerador, que va ser
finançat per la Fundació La

Caixa, va suposar una inversió
de vint mil euros i és capaç de
produir un kilowatt, que, malgrat
ser una potència petita, suposa
un estalvi addicional, però també
té un component educatiu i de
sensibilització.
Més enllà de les mesures que
afecten l’Ajuntament, també es
vol que els particulars se sumin
a aquest projecte i puguin posar
plaques fotovoltaiques a les
seves cases.
La gestió de residus també és
un terreny en què es poden
incorporar mesures per fer front
a l’emergència climàtica. La del
macrocompostador mecanitzat,
per exemple, permetrà donar
sortida a la fracció orgànica d’un
centenar de llars. I la voluntat és
implementar mesures sostenibles
en la gestió de boscos, o en el
consum, promovent els productes
de quilòmetre 0.
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Entreteniments
Joc de lògica
El gos de l’instal·lador

Dos instal·ladors decideixen trobar-se, de manera que comencen a anar en bicicleta des de les seves empreses en direcció l’un
cap a l’altre. Tenen previst trobar-se a mig camí. Cadascun d’ells viatja a 10 km/h. Viuen a 100 km de distància. Un d’ells té un gos
i comença a córrer just al moment en que els instal·ladors comencen a pedalar. El gos comença a córrer a 20 km/h entre els dos
amics fins que es troben. Quants quilòmetres corre el gos?
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Busca les 7 diferències

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

JUNTA DIRECTIVA

ASSESSORIA | ASSEGURANCES
De dilluns a dijous de les 9 a les 14h | 872 590 156

President · Ernest Roglans
Vicepresident · Joan Pujolràs
Vicepresident · Narcís Cat
Tresorer · Octavi Gratacós
Secretari · Jordi Vila

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

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)

ASSESSORIA | RECURSOS HUMANS
Hores concertades | 872 590 191

RESPONSABLES D’ÀREA
ASSESSORIA | JURÍDICA
Hores concertades | 872 590 191

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

ASSESSORIA | PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)
Hores concertades | 872 590 191

EDICIÓ
GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
OFICINES I ADMINISTRACIÓ
ASSESSORIA | INFORMÀTICA DE SOFTWARE
Hores concertades | 872 590 191

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

ASSESSORIA | INFORMÀTICA DE HARDWARE
Hores concertades | 872 590 191

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

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 ecològic

Consum mixt 5,7-7,3 (l/100 km) i emissions de C02 150-193 (g/km).

Vito. Aposta pel teu negoci.
La Vito va a totes, estalvia combustible però no potència. Amb una eficiència de consum de 5,7 litres/100 km,
la nova Vito arriba on d’altres no poden i supera totes les expectatives, fins i tot les teves.
Coneix més a www.mercedes-benz.es/vans/es

Concessionari Oficial Mercedes-Benz
Ponent, 22. Pol. Ind. Pont del Príncep. 17469 VILAMALLA. Tel.: 972 525 222. Ctra. N-II Km. 711.
17458 FORNELLS DE LA SELVA. Tel.: 972 476 969. Av. Catalunya, 2. 17253 MONT-RAS. Tel.: 972 307 870.
Av. de l’ Estació, 51. 17300 BLANES. Tel.: 972 358 800. Av. Sant Joan de les Abadesses, 82. 17800 OLOT.
Tel.: 678 918 622. garatgeplana@mercedes-benz.es. www.garatgeplana.mercedes-benz.es

