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EDITORIAL 
La seguretat, una 
evolució constant  
D’uns anys ençà, la seguretat en el treball ha anat pujant en l’escala de 
valors i prioritats de les empreses, fins al punt de convertir-se en un dels 
grans factors a considerar. El que en un inici va ser conscienciació dels 
empresaris i treballadors quant a la forma de treballar i les eines i epis a 
utilitzar, ha anat avançat a alguna cosa molt més global i complexa.

Per una banda, la cultura del treball segur, que ha permès deixar enrere 
actituds de risc, ha anat arrelant en el conjunt de la societat, i per tant 
òbviament també en el nostre sector. La formació, la informació i la 
inversió en epis i en maquinària han estat claus. La societat en general, 
inclosos, evidentment, els empresaris, els treballadors i els clients saben 
valorar molt positivament aquest canvi, assenyalant que aquest és el 
camí a seguir.

Per una altra banda, però, tenim la part documental. Primerament, la 
pròpia que ens marca la legislació i, després, la que la interpretació o 
l’exigència que cadascuna de les parts implicades pot generar. És aquí on 
en ocasions acabem creant tot un aparat burocràtic que, paradoxalment, 
no sempre porta al treball segur. De vegades es tendeix a caure en els 
documents innecessàriament llargs i tècnicament massa complexos, en 
les exigències que van molt més enllà del previst en les diferents lleis o 
en les interpretacions extremes. Per això sempre hem d’intentar oferir 
un punt de vista racional, pràctic i útil, amb la mirada posada en els 
objectius a assolir. 

En aquest context, des de fa uns anys s’hi van afegint els portals de 
gestió de la CAE. Podrien ser un veritable camí cap a la homogeneïtzació 
documental i haurien de servir per facilitar la gestió, però de moment 
el camí només acaba de començar i, ben al contrari, encara estem molt 
lluny d’assolir una situació òptima.

Tampoc podem oblidar altres línies pensades per a una gestió global, com 
la implantació d’una ISO 45001 o, en el cas del sector químic, el certificat 
de Fedequim. Són opcions que cada cop arriben a més empreses i que 
segur que en els propers anys s’estendran a tots els nivells. S’ha fet 
moltíssima feina, segur, però en el futur haurem de seguir treballant, 
oferint visió d’empresa i recordant que el gran objectiu de la previsió de 
riscos és evitar els accidents. I per fer-ho s’haurà de buscar el millor camí.

Narcís Cat 
Vicepresident del Gremi



L’INSTAL·LADOR
GREMI

03

Índex
03
GREMI

10
PROFESSIÓ

20
FORMACIÓ

34
ENTRETENIMENTS

Necessites
el millor servei?
Empreses col·laboradores del Gremi al servei 
de les empreses instal·ladores 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.boada.cat www.helpointserveis.comwww.programacionintegral.es

www.hcg.eswww.plg.cat www.ecotic.es

 www.laborex.catwww.reale.es www.comput.cat
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Nou creixement 
d’afiliats al Gremi
El 2020 ha estat novament un any 
de creixement per al Gremi quant 
al nombre d’agremiats, ja que s’hi 
han adherit cinquanta-sis noves 
empreses i professionals. Aquest és 
el tercer any consecutiu d’increment 
d’adhesions i suposa la consolidació 
d’una tendència a l’alça.

Volem fer un agraïment als 
instal·ladors pel seu compromís, 
tant els que s’han donat d’alta 
com els que han mantingut la 
seva adhesió, i alhora animar-los 
a utilitzar els serveis, assessories 
i l’àmplia oferta de formació que 
el Gremi posa a la seva disposició.

AJUNTAMENT  
DE LES PLANES D'HOSTOLES 
Les Planes d’Hostoles

ARINSTAL, SC 
Figueres

AUTOMATISMOS GIRONA, SL 
Palol de Revardit

AVELLANA RENOVABLES, SLU 
Cornellà del Terri

BALLESTEROS CAMACHO, 
FRANCISCO 
Torelló

BARCELÓ FIGUERAS, ALBERT 
Sords

BENITO GOMEZ, CÉSAR 
Palafrugell

BUSTINS SERRA, GABRIEL 
Bescanó

CEBRIA LLISTOSELLA, JOAN 
Verges

CEBRIA LLISTOSELLA, JOAQUIM 
Verges

DAVID LLOMBART, SL 
Puigcerdà

DE LA TORRE DONJO, MATIAS 
L'Escala

» DEPALOL MULTIMEDIA, SL 
Figueres

ECO INSTAL BAIX EMPORDÀ, SL 
Calonge

ECOLIUM ENERGIA, SA 
Viladamat

ENERGIA VERDE  
CONSULTING, SL 
Figueres

FERRER VILA, DANIEL 
Gaserans

FOTOVOL SOLAR, SL  
Forallac

FREDCLIMA GRAELLS, SL 
Torroella de Montgrí

GARCIA ALVAREZ, CRISTIAN 
Roses

INSIRTEC, SL  
Platja d'Aro

INSTAL FRED SOLER, SL 
Garriguella

GIRONA: C/Barcelona, 47  |  Tel. 972 20 52 00  |  email: boada@boada.cat  |  www.boada.cat
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
GERHARD, SL  
Sant Cebrià de Vallalta

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
I SANITÀRIES 2016, SL  
Tordera

INSTALPRO BANYOLES, SL 
Banyoles

ISRM GIRONA 2020, SLU  
Canet d'Adri

JOSUE PEREZ TIERNO  
Girona

LAMPISTERIA CALELLA, SL 
Palafrugell

MARQUEZ CORDOBA, JAVIER 
Palamós

MASFRED, SL  
Blanes

MOLAS SAROLA, PERE  
Banyoles

MULTISERVICIOS LUSO, SLU 
Vidreres

NIEVES PIZZANI, FERNANDA 
MARLENE  
Malgrat de Mar

OLIVES PARALS, JOSEP MARIA 
Palafrugell

ORTIZ CRUZ, ÁLVARO 
Palamós

PLANAS JUANOLA, XAVIER 
Besalú

PROTECNIA INGENIEROS, S.A. 
Salt

PUIG CASTELLAR NOU OBRES I 
SERVEIS, SL  
Barcelona

REGS MOLÍ 2.2, SL  
Verges

REVOSOLAR, SL  
La Pera

RODRIGUEZ GIL, ROBERTO 
Palamós

RODRIGUEZ, SERGIO RAÚL 
Platja d'Aro

RUEDA GARCÍA, JOSEP MARIA 
Palafrugell

RUEDA RODRIGUEZ, EMILIO 
Girona

SANCHEZ COBOS, MANUEL JESÚS 
Ripoll

SERVEIS ESPECIALITZATS 
CATALUNYA INDUSTRIAL, SL 
Vilablareix

SOLÀ PASTORET, JORDI 
Camprodon

SOLARCASA ENERGY, SL 
Llagostera

SOTO PEREA, MIGUEL ANGEL 
La Molina

TECNICS4, SLU  
Porqueres

TULSA HERNANDEZ, DAVID 
Caldes de Malavella

U&P L AMPISTERIA  
Palamós

VALERO GARCIA, OSCAR  
Maià de Montcal

VALLS LLEONART, JORDI 
Cassà de la Selva

VELASCO GUERRA, EDUARDO 
Santa Cristina d'Aro

VIRGILI MIRÓ, FERRIOL 
Argelaguer
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Nous convenis del Gremi amb 
Salvador Escoda SA i Grup 
Agrienergia
El Gremi signa acords amb dues empreses proveïdores de productes i serveis per als instal·ladors

Salvador Escoda, SA 
Salvador Escoda, SA és 
una empresa dedicada al 
subministrament de productes 
per a instal·lacions d'aire 
condicionat, ventilació, calefacció, 
aigua, energies renovables, 
gas, electricitat, refrigeració i 
aïllaments.

Des dels seus començaments,  
el 1974, aquest negoci ha crescut 
de manera continuada ampliant 
el catàleg de productes, obrint de 
manera progressiva nous punts 
de servei, arribant a acords de 
distribució amb els fabricants 
líders del sector, apostant per 
productes amb marca pròpia 
i oferint un servei tècnic i total 
garantia. 

Sempre al servei 
del professional

A Saltoki, tot són avantatges

GIRONA

Lliurament en ruta 
en 24 hores

Disponibilitat d’estoc 
immediata

Assessorament tècnic 
als professionals

Les primeres marques 
del sector

  Calefacció, climatització i ACS
  Banys, sanitaris i aixetes
  Ceràmica
  Tractament de l’aigua
  Reg i piscines
 Instal·lacions elèctriques, quadres i proteccions 
  Il·luminació, detecció i regulació
  Teleco, gestió i control d’edificis
  Càrrega de vehicles elèctrics
  Energies renovables

Pol. Mas Xirgu. Plaça de Salt, s/n.
17005 Girona
girona@saltoki.es
972 23 22 22

Avda. Europa 43, naves 21-22.
17300 Blanes
blanes@saltoki.es
972 34 81 10

Comandes:
900 11 11 88
pedidos@saltoki.com

Recorda que si ets client Saltoki podràs realitzar les teves compres amb les mateixes condicions en 
els nostres 699 punts de venda

www.saltoki.com

Signen: Albert Serrano Solves, president del Gremi d’Instal·ladors, i José 
Aybar Arias, director general de Salvador Escoda SA

Tot això ha portat Salvador Escoda, 
SA a consolidar-se com un dels 
líders de la distribució del mercat 
estatal, i també a aconseguir una 
creixent activitat exportadora a 
Europa, Hispanoamèrica i el nord 
d’Àfrica.

Grup Agrienergia
El Grup Agrienergia són 
productors, distribuïdors i 
comercialitzadors d’energia 
Km0 i 100% renovable, fomenten 
l’ús responsable dels recursos 
energètics locals, acompanyen 
els seus clients en una transició 
energètica eficient, a través 
de nous serveis d’optimització, 
estalvi i eficiència energètica, 
autoconsum i mobilitat 
sostenible, amb un enfocament 
tècnic i proper.

Signen: Pau Teixidor i Romans, Director Comercial d'Agrienergia i Albert 
Serrano Solves, president del Gremi d’Instal·ladors

Avinguda Països Catalans, 140, 

17820 Banyoles, Girona

972 580 058

oficina@agrienergia.com

www.agrienergia.com
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 C/ Falgàs, 11. Polígon Pla   

 d'Abastaments, 17005 Girona 

 934 60 75 56

 www.salvadorescoda.com
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Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS

Tels. 872 590 193 / 972 213 566

Fòrum professional
Aquesta secció és un recull de les respostes que l’Assessoria 
Tècnica del Gremi ha donat a algunes qüestions plantejades al 
fòrum professional de la web del Gremi

Instal·lacions generadores 
d’autoconsum: cal inspecció? 

Donat que aquest tipus 
d’instal·lacions es consideren 
locals mullats, segons el 
reglament de BT RD 842/2002 
“Les instal·lacions de més de 
25 kW cal que passin inspecció 
prèvia per un organisme de 
control abans d’emetre el 
certificat elèctric”.

Instal·lacions tèrmiques: segons 
el Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques actualment està 
prohibit instal·lar escalfadors 
atmosfèrics en habitatges. 
El reglament RITE afecta 
també vehicles d'esbarjo com 
autocaravanes i furgonetes 
“camperitzades”, per saber si 
s'hi pot instal·lar un escalfador 
atmosfèric?

Aquest tipus de vehicles no 
estan inclosos dins de l’àmbit 
d’aplicació del Reial decret 
1027/2007, de 20 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis, modificat pel Reial 
decret 238/2013, de 5 d’abril, pel 
qual es modifiquen determinats 
articles i instruccions tècniques 
del RD 1027/2007. 

No obstant això, atès que des del 
14 d’abril de 2018 està prohibit 
instal·lar en l’interior de locals 
habitats escalfadors atmosfèrics 
de cambra de combustió oberta 
i tir natural, s’entén que per 
similitud amb l’espai interior 
d’ús per a les persones, en 
vehicles d’esbarjo ha de restar 
igualment prohibit, inclús 
amb més exigència, ja que es 
tracta de volums reduïts, amb 
independència de les obertures 

de portes i finestres a l’exterior 
de què puguin disposar

Instal·lacions elèctriques: és 
obligatori col·locar el fil vermell 
de tarifa nocturna elèctrica, per 
a un bloc d’habitatges? Quan va 
sortir el REBT l'any 2002 sí que era 
una novetat i es posava, segons el 
punt 3 de la instrucció ITCBT. 

Sobre l’obligatorietat de 
la instal·lació del fil de 
comandament en les derivacions 
individuals per possibilitar 
l’aplicació de diferents tarifes, us 
informem que:

- L’apartat 3 de la ITC-15-BT del 
RD 842/2002, de 2 d’agost, indica 
que “A més, cada derivació 
individual inclourà el fil de 
comandament per fer possible 
l’aplicació de diferents tarifes...”.

- L’apartat 1 de la ITC-16-
BT del RD 842/2002, de 2 
d’agost, estableix que “Així 
mateix, haurà de disposar del 
cablejat necessari pels circuits 
de comandament i control 
amb l’objectiu de satisfer les 
disposicions tarifàries vigents. 
El cable tindrà les mateixes 
característiques de les indicades 
anteriorment, el seu color 
d’identificació serà el vermell i 
amb una secció d’1,5 mm2” 

D’altra banda, el RD 1053/2014, 
de 12 de desembre de 2014, 
pel qual s’aprova la ITCBT-52 
del Reglament electrotècnic 
de baixa tensió aprovat pel 
RD 842/2002, de 2 d’agost, i es 
modifiquen altres instruccions 
tècniques complementàries del 
mateix text, en l’apartat 1 de la 
disposició final cinquena sobre 
la modificació de la ITC-BT-16 
indica que:

“Quan una centralització 
s’instal·len comptadors 
intel·ligents que incorporin 
la funció de telegestió, les 
derivacions individuals amb 
origen en aquests comptadors no 
requereixen del fil comandament 
especificat en la (ITC) BT-15, 
ja que aquests comptadors 
permeten l’aplicació de diferents 
tarifes sense necessitat del fil de 
comandament”.

Instal·lacions de combustibles 
gasosos: modificació 
d’instal·lacions receptores

Sempre que es modifiqui una 
instal·lació receptora, l’empresa 
instal·ladora que realitzi els 
treballs haurà de comunicar 
aquesta circumstància al 
subministrador. A aquests 
efectes, s’entendrà per 
modificació d’una instal·lació 
receptora qualsevol modificació 
de la instal·lació de gas que 
comporti un canvi de material 
o de traçat en una longitud 
superior a 1 metre, així com 
qualsevol ampliació de consum 
o substitució d’aparells per altres 
de diferents característiques 
tècniques. 

El document que cal omplir és el 
certificat individual de gas, i cal 
indicar en l’apartat corresponent 
l’opció “modificat”.
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» El nou reglament de fred (Reial 
decret 552/2019) estableix una 
nova classificació dels refrigerants 
de baixa inflamabilitat -els 
denominats gasos A2L (entre 
ells hi ha el gas R-32)-, cosa que 
permet que es puguin utilitzar 
refrigerants de baix potencial 
d’escalfament atmosfèric i de 
baixa inflamabilitat en equips 
d’aire domèstics. 

El nou reglament permet als 
instal·ladors de RITE instal·lar 
equips que continguin R-32 i a 
frigoristes de nivell 1 instal·lar 
equips amb R-32.

A l’hora d’ instal·lar els equips, 
segons la instrucció IF-04, el 
nou Reial decret estableix un 
procediment (annex 2 IF-04) 
per tal de calcular quina és la 
càrrega màxima de refrigerant 
que es pot instal·lar en funció 
de la inflamabilitat i la toxicitat 
del refrigerant i diversos factors 
(articles 6 i 7 del reglament): 

1. Classificació del refrigerant
2. Categoria del local
3. Classificació segons
    l’emplaçament.

1. Classificació del refrigerant
Per fer els càlculs cal conèixer 
els següents paràmetres del 
refrigerant que es vulgui instal·lar: 

Toxicitat: A o B i el paràmetre 
ATEL/ODEL i límit pràctic

Inflamabilitat: 1,2, 2L o 3 i LII: 
límit inferior d’inflamabilitat 

Aquests valors es troben a la taula 
A de l’annex I instrucció IF-02 del 
RD552/2019.

IF-04: Càlcul de la càrrega 
màxima de refrigerant, 
novetats del nou 
reglament de fred

2. Categoria del local
Per altra banda, cal determinar la 
categoria del local on s’instal·laran 
els equips. Hi ha tres categories:  

a) Categoria A. Accés general. 
Habitacions, recintes o 
construccions en què:
i) Les persones tenen limitada la 
capacitat de moviment.

ii) No es controla el nombre de 
persones presents.

iii) Pot accedir qualsevol persona 
sense que, necessàriament, hagi 
de conèixer les precaucions de 
seguretat requerides.

Exemples: habitacions en general, 
hospitals, tribunals o presons, 
cines i teatres, supermercats, 
escoles, sales de conferències, 
terminals de transport públic, 
hotels, habitatges, restaurants…

b) Categoria B. Accés supervisat. 
Habitacions, recintes o 
construccions amb un aforament 
limitat de persones, algunes 
de les quals han de conèixer 
necessàriament les precaucions 
generals de seguretat requerides 
de l'establiment, principalment la 
ubicació de sortides d'emergència 
i zones de pas. 

Exemples: oficines d’empreses o 
professionals, laboratoris, locals de 
fabricació en general i locals en 
què treballen persones.

c) Categoria C. Accés autoritzat.
Habitacions, recintes o 
construccions als quals 
només tenen accés persones 
autoritzades, que coneguin 
les precaucions de seguretat 

CATEGORIA A
ACCÉS GENERAL

(No és necessari conèixer 
les precaucions de seguretat)

CATEGORIA B
ACCÉS SUPERVISAT

(Algunes persones han de conèixer les 
precaucions de seguretat)

CATEGORIA C
ACCÉS AUTORITZAT

(Totes les persones han de conèixer 
les precaucions de seguretat)

CINEM
A

CINEM
A

HOSPITALS CINEMES

ESCOLES RESTAURANTS

LABORATORIS

OFICINES
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generals i específiques de 
l'establiment, principalment 
la ubicació de sortides 
d'emergència i zones 
de pas, i en els quals es 
duen a terme activitats de 
fabricació, processament o 
emmagatzematge de materials o 
productes.

Exemples: plantes de fabricació, 
per exemple, de productes 
químics, alimentació, begudes, 
gel, gelats, refineries, cambres 
frigorífiques, indústries làcties, 
escorxadors, zones no obertes al 
públic de supermercats.

3. Classificació sobre 
l’emplaçament:
Tipus 1: totes les parts que 
contenen refrigerant es troben en 
un espai ocupat per persones.

Tipus 2: els compressors, recipients 
i condensadors es troben en una 
sala de màquines no ocupada per 
persones o a l’aire lliure. 

Tipus 3: totes les parts que 
contenen refrigerant es troben en 
una sala de màquines no ocupada 
per persones o a l’aire lliure.

Tipus 4: Totes les parts que 
contenen refrigerant es troben 
a l’interior d’una envolupant 
ventilada.

PROCEDIMENT DE CÀLCUL 
(Segons annex 2 IF-04):
Un cop explicats els conceptes, 
a continuació s’expliquen els 
passos a seguir per tal de calcular 
la càrrega màxima del refrigerant. 
Passos que cal seguir:

1. Determinar la categoria 
del local (A, B o C) i el tipus 
d’emplaçament de l’aparell (1, 2, 
3 o 4).

2. Determinar la classe toxicitat 
del refrigerant (A/B) i el límit de 
toxicitat dels valors ATEL/ODL o el 

límit pràctic (taula A de l’annex 1 
IF-02).

3. Calcular la càrrega màxima per 
al sistema de refrigeració basada 
en la toxicitat, com la més gran 
de:

i. Càrrega màxima a partir de la
taula A de l'apèndix 1 d'aquesta
IF-04.

ii. 20 m3 multiplicats per la
càrrega màxima per a toxicitat
amb sistemes de refrigeració
segellats hermèticament.

iii. 150 g per a sistemes de
refrigeració segellats    
hermèticament que utilitzin
refrigerants de la classe de
toxicitat A. 

4. Determinar la classe 
d’inflamabilitat del refrigerant 
(1, 2, 2L, 3) i el límit 
d’inflamabilitat (LII en la taula A 
de annex 1 IF-02).

5. Determinar la càrrega 
màxima de refrigerant utilitzat 
en el sistema basada en la 
inflamabilitat, com la més gran de:

i. Càrrega màxima a partir de la
taula B de l'apèndix 1 d'aquesta    

    IF.

ii. m1 x 1,5 per a sistemes
de refrigeració segellats
hermèticament, utilitzant la
categoria d'inflamabilitat 2L.

iii. m1 per a sistemes de      
    refrigeració segellats

hermèticament, utilitzant la
categoria d'inflamabilitat 2 i 3.
iv. 150 g per a sistemes
de refrigeració segellats
hermèticament.

6. Aplicar la càrrega més petita 
de refrigerant obtinguda amb els 
supòsits 3 i 5. Per detewrminar la 
càrrega màxima de refrigerant 
amb refrigerants de la categoria 
d'inflamabilitat 1, no és aplicable.

TAULES CÀLCUL PER TOXICITAT
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EXEMPLE PRÀCTIC  
Unitat de climatització per 
conductes amb una càrrega 
d'R-32 de 8,5 kg.

Destinat a un restaurant amb 
una superfície de 75 m2 i una 
altura de 2,5 m.

Estudi de classificació:
a) Categoria de toxicitat del   
     refrigerant A.
b) Categoria d'inflamabilitat 2L.
c) Classificació del local: categoria A.

Tipus d'emplaçament: 
tipus 2, amb el compressor i el 
condensador a l'exterior.

El límit de càrrega màxima basat 
en la toxicitat és el corresponent 
a la casella A2 de la taula A de 
la IF-04. El límit de toxicitat 
(ATEL/ODL), d'acord amb la 
taula A de l'apèndix 1 de la IF-
02, és de 0,30 kg/m3, per la qual 
cosa la càrrega admissible de 
refrigerant, per la toxicitat, ha  
de ser de:

Límit de càrrega per toxicitat = 
0,30 x 75 x 2,5 = 56,25 kg

A continuació s'ha de calcular el 
límit de càrrega màxima basat 
en la  inflamabilitat, segons els 
criteris de la casella A2 (confort 
humà) de la taula B de la IF-
04. En aquest cas, correspon 
aplicar-hi l'apèndix 3 perquè es 
tracta  d'una bomba de calor 
per al confort humà. Quan la 
càrrega d'un refrigerant amb 
inflamabilitat de categoria 
2L supera el valor m1 x 1,5, la 
màxima càrrega de refrigerant 
admissible al local s'ha de 
calcular amb la formula (1), per 
la qual cosa primerament s'ha 
de calcular m1.

TAULES CÀLCUL PER INFLAMABILITAT

En aquest cas, m1 x 1,5 és inferior 
a la càrrega de la unitat, per 
la qual cosa s'hi ha d'aplicar la 
fórmula següent:

- mmax és la càrrega màxima 
permesa en el recinte en kg.

- A és l'àrea del recinte en m2. 
En aquest exemple, 75 m2.

-  LII és el límit inferior 
d'inflamabilitat en kg/m3. 
Per a R-32, 0,307 kg/m3.

- h0 és l'altura d'instal·lació de 
l'aparell en m. En aquest cas, 
com que es tracta d'una unitat 
de sostre, el valor és 2,2.
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Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS

Tels. 872 590 193 / 972 213 566

Apliquem la fòrmula, amb les 
dades que tenim:

Per això la càrrega màxima, a 
causa de la inflamabilitat del 
refrigerant, la ubicació de la 
unitat interior i l'àrea mínima a 
considerar, és de 10,85 kg.

En aquest cas, el límit de càrrega 
per inflamabilitat és inferior al 
límit màxim per toxicitat, per 
la qual cosa el límit màxim de 
càrrega de la instal·lació és de 
10,85 kg d'R-32.
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www.aparellador.cat
aparellador@aparellador.cat

972 21 18 54

El vostre projecte 
en bones mans
Qualitat i sostenibilitat en l'edificació

A
PA
RE
LLA
DORS

Us acompanyem en tot el procés
garantint la solució més eficient.

Optimitzem els processos
Solucionem les vostres necessitats

Aparelladors,
experts en edificació

Certificats d'obra

Certificats d'eficiència energètica

Coordinació dels requisits tècnics i legals 
de projectes

Direcció i execució d'obra i instal·lacions

Informes pericials

Llicències d'obertura

Inspecció tècnica d'edificis

Coordinació de seguretat i salut i 
prevenció de riscos...



Les empreses instal·ladores 
agremiades podran comercialitzar 
energia sota la nova marca Conaif 
Energía

» Conaif ha signat un acord amb 
Aldro Energía per comercialitzar 
llum i gas a través de la marca 
Conaif Energía. A partir d’ara 
totes les empreses agremiades 
podran proporcionar als seus 
clients una solució global a les 
seves necessitats d'energia, que 
inclou no només manteniment 
i gestió de sistemes i 
instal·lacions, sinó també 
assessorament i millors tarifes 
per aconseguir una mesura 
òptima d'estalvi energètic.

Els agremiats que s’acullin a 
aquesta possibilitat podran 
oferir diferents tarifes als seus 
clients, per adaptar-se millor a les 
seves necessitats energètiques. 
La tramitació del contracte 
és àgil, fàcil i efectiva des del 
portal de la comercialitzadora. 
La comercialització de Conaif 
Energía permet fidelitzar els 
clients i que deixin de rebre 
ofertes de comercialitzadores 
externes.

Per altra banda, els agremiats 
obtindran més rendibilitat al seu 
negoci mentre estigui actiu el 
contracte amb el client. Conaif 
Enegía garanteix la no intrusió 
directament als clients de 
l’agremiat. 

Per acollir-se a aquesta 
possibilitat no és necessari tenir 
botiga oberta al públic, ni cap 
mena d’inversió inicial. El Gremi 
ofereix el servei de tramitació 
per als seus agremiats. Només 
és necessari estar agremiat i 
la realització d’un curs gratuït 
online d’una hora per conèixer 
com fer la contractació. 

Opcionalment el departament 
tècnic del Gremi també ofereix un 
curs de caràcter més comercial 
sobre el mercat del gas i el mercat 
elèctric, que té una durada de 3 
hores i que es pot fer en línia o 
presencialment. Conaif compta 
en l'actualitat amb una xarxa de 
19.000 empreses instal·ladores 
i més de 150.000 professionals 
instal·ladors que podran 
comercialitzar la seva pròpia 
energia gestionada per Aldro, 
una de les comercialitzadores de 
llum i gas que més creix cada any, 
que suma ja una cartera de més 
de 250.000 clients i 600 milions 
d'euros facturats el 2019.
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Le damos 200 € en la compra de su nuevo analizador de combustión testo 300 Longlife.

• Gran pantalla táctil HD de 5“, con cristal de alta resistencia y lámina protectora intercambiable.

• Menús preconfigurados e intuitivos para todas las mediciones relevantes.

• Envío de resultados de medición por correo electrónico directamente in situ.

• Sensor de O2 de duración extremadamente larga y dilución automática hasta 30.000 ppm de CO  
 (según modelo).

• Equipo con 4 años de garantía ¡Consiga 1 año extra registrándose en nuestra web!

Renueve su analizador
de combustión.

200€

www.testo.com



Substitució de calderes 
de gasoil per bombes de 
calor d’aerotèrmia, un
mercat en creixement

» El mercat de la substitució 
de calderes de gasoil per 
bombes de calor ha començat 
a desenvolupar-se i els propers 
anys creixerà de manera 
exponencial per diverses raons. 
En primer lloc, perquè és una 
cosa que ja està passant a 
Europa, per exemple a França 
l’any 2019 es van muntar més 
de 100.000 bombes de calor 
en substitució de calderes, i 
a Portugal més del 50% de les 
bombes de calor que s’instal·len 
són per substituir calderes. En 
segon lloc, perquè la tendència 
cap a les energies netes està 
portant a l’electrificació del 
sistema energètic. Podem 
posar com a exemple la nova 
reglamentació d’autoconsum 
elèctric, que està impulsant 
l’ús d’energies renovables 
elèctriques d’una manera molt 
important. Cal recordar en 
aquest sentit que l’aerotèrmia 
és un equip que consumeix 
energia renovable de l’aire.

També cal tenir en compte 
que actualment ja existeixen 
subvencions en diferents 
comunitats autònomes per a la 
substitució d’una caldera per 
una instal·lació aerotèrmica.
Beneficis per l’usuari:

1. Reducció del cost de la 
factura energètica: actualment 
el funcionament d’una 
aerotèrmia implica ja un 
estalvi econòmic respecte al 
consum de gasoil.  Si, a més a 
més, de cara al futur el gasoil 
de calefacció deixa d’estar 
subvencionat, com passa a la 
resta d’Europa, l’estalvi podrà 
arribar a ser el doble de l’actual.

2. Més confort a l’habitatge: 
la manera de funcionar canvia, 
ja que una caldera de gasoil 
s’acostuma a programar per 
franges horàries, mentre que una 
aerotèrmia té un funcionament 
més continuat, que implica un 
millor control de la humitat.  Per 
tant, l’usuari tindrà més confort 
amb un cost energètic menor.

3. Més espai a l’habitatge: 
s’elimina el dipòsit de gasoil.

4. Eliminació de males olors: 
eliminant la caldera i el dipòsit de 
gasoil eliminem també la fortor 
d’aquest producte.

5. Habitatge més sostenible: 
deixem d’enviar fum a 
l’atmosfera, o sigui, C02. Per 
aquest motiu l’habitatge serà 
molt més sostenible.

Hàbits d’ús de la “nova” instal·lació:
Les calderes de gasoil treballen a 
temperatures d’impulsió de fins 
a 80°C i escalfen molt de pressa, 
però amb un consum energètic 
elevat. La temperatura d’impulsió 

de les bombes de calor és, en 
canvi, molt menor (45-50°C), per 
això el funcionament ha de ser 
més continuat i l’ambient no es 
pot deixar refredar totalment.  
Això no representarà un consum 
energètic més elevat i millorarà 
molt el confort.

Caldrà informar l’usuari que 
els radiadors treballaran a una 
temperatura més baixa i que, per 
tant, quan s’apropi al radiador no el 
notarà massa calent; això, però, no 
representarà pèrdua de confort, ja 
que la temperatura ambient serà la 
correcta. Sí que suposarà, en canvi, 
un important estalvi energètic.
 
Què cal tenir en compte a l’hora 
de substituir una caldera de 
gasoil per una bomba de calor?
1. Utilització dels radiadors 
existents: qualsevol tipus de 
radiador, ja sigui d’alumini 
o de ferro fos, pot funcionar 
correctament amb una bomba 
de calor. El sistema d’instal·lació 
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bitub serà el  més adequat, ja 
que un sistema monotub pot 
portar problemes en funció del 
seu disseny. Tenint en compte 
que habitualment  els habitatges 
han tingut millores d’eficiència 
des del dia de la seva construcció 
(canvi de tancaments...) i que 
antigament els radiadors estaven 
una mica sobredimensionats, 
normalment no caldrà ampliar els 
elements de radiador existents.

2. Modificacions de la instal·lació 
hidràulica: 
- Dipòsit d’inèrcia: cal garantir un

volum mínim de 3 litres per kW  
instal·lat.

- Circulador: tenint en compte
que la bomba de calor treballa
a temperatures més baixes que
en instal·lacions de gasoil i que

el salt tèrmic de treball també
serà menor (8°C), necessitarem
més cabal. Podria ser necessari,
doncs, haver de canviar el
circulador de la instal·lació per 
un de prestacions superiors.

- Neteja de la instal·lació, filtres: 
tenint en compte que els 
passos d’aigua de les bombes 
de calor són molt més estrets, 
ens cal minimitzar el risc de 
taponament. Per tant, cal fer
una neteja a fons de la
instal·lació i instal·lar un filtre per
protegir el nou equip.

- Ubicació de la unitat exterior:
evidentment la unitat s’ha
d’ubicar a l’exterior i cal tenir en
compte que, donat el seu nivell
sonor, ha de tenir una ubicació
que no molesti l’usuari ni els
possibles veïns propers.

Conclusions:
La substitució d’una caldera de 
gasoil per una bomba de calor és 
una solució òptima per als usuaris 
i garanteix el funcionament futur 
de la instal·lació amb un cost 
energètic reduït durant la seva vida 
útil. A més a més, la instal·lació és 
relativament senzilla, normalment 
no requereix ampliar radiadors i 
només caldrà tenir en compte el 
volum d’aigua de la instal·lació i 
que els cabals siguin correctes.

Definitivament, serà un negoci 
molt important en el futur per 
als instal·ladors, que hauran 
d’estar formats per afrontar les 
substitucions de manera correcta.
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Cursos oficials

Assessor energètic Feníe Energía
 Situació actual de Feníe Energia.
 Mercat energètic (visió general de l’energia, 

el mercat elèctric i el mercat de gas).

	 L’eficiència	energètica.
 Casos pràctics amb diferents 
tipologies	d’instal·lacions.

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

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.
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La formació pràctica

Automatismes elèctrics
Ampli programa formatiu sobre la lectura de 
l’esquema	d’un	automatisme	elèctric,	els	circuits	
més habituals per controlar un motor elèctric, així 
com	sobre	les	mesures	elèctriques	(tensió,	intensitat,	
resistència, continuïtat i capacitat) i detecció d’avaries 
en	un	automatisme	elèctric	(esquema	i	tester).

Curs	Oficial	de	Prevenció	de	la	
Legionel·losi
Programa	dirigit	a	prevenir	l’aparició	o	
reducció	de	nous	casos	de	legionel·losi	i	
proporcionar als alumnes els coneixements 
teòrics	i	pràctics	per	aplicar	en	les	instal·lacions	
els criteris assenyalats en el 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	derivats	d’ells.

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	compleixin	el	termini	
establert de cinc anys per renovar-ho (primera 
actualització);	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).

2a
edició

2a
edició

2 cursos
impartits
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Electricitat bàsica
 Coneixements bàsics d’electricitat i 

simbologia.
	 Instal·lació	del	quadre	general	de	protecció.
	 Tipus	d’esquemes.
	 Realització	d’esquemes	i	circuits.

Iniciació a la refrigeració
 Conceptes bàsics.
	 Muntatge	d’una	instal·lacio	amb	compressor	

hermètic i semi hermètic.
    Avaries més habituals.
	 Pràctica.

Cremadors de
gasoil i gas
 Cremadors. Combustibles. Gas i Gasoil.
	 Teoria	de	la	Combustió.	Paràmetres	de	les	

diferents combustions. Interpretació de 
l’analitzador.

 Estris de treball i aparells auxiliars.
 Components dels cremadors. Reparació i 

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.

2a / 3a
edició
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Electricitat bàsica
 Coneixements bàsics d’electricitat i 

simbologia.
	 Instal·lació	del	quadre	general	de	protecció.
	 Tipus	d’esquemes.
	 Realització	d’esquemes	i	circuits.

Iniciació a la refrigeració
 Conceptes bàsics.
	 Muntatge	d’una	instal·lacio	amb	compressor	

hermètic i semi hermètic.
    Avaries més habituals.
	 Pràctica.

Cremadors de
gasoil i gas
 Cremadors. Combustibles. Gas i Gasoil.
	 Teoria	de	la	Combustió.	Paràmetres	de	les	

diferents combustions. Interpretació de 
l’analitzador.

 Estris de treball i aparells auxiliars.
 Components dels cremadors. Reparació i 

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.

2a / 3a
edició

L’INSTAL·LADOR 21
FORMACIÓ

L’aprenentatge continuat

Impresos de baixa tensió. Confecció 
de	memòries	elèctriques	i	esquemes	
unifilars.	Programa	Excel
 Instruccions generals per omplir els documents 

informatitzats i repàs de la documentació 
administrativa	(Certificat	d’Instal·lacions	
Elèctriques	de	BT,	etc.).

 Aclariments a la memòria de càlculs (ELEC 3) i 
descripció dels exemples mostra del programa.

	 Suport	a	la	confecció	d’Esquemes	elèctrics	
unifilars	(ELEC	2).

Esquema elèctric unifilar ELEC 2

C
UR

SOS ONLINE

Jornades 
tècniques 
Impartides 
per empreses 
col·laboradores 
del Gremi
Gratuïtes per a vosaltres, els nostres agremiats, 
en format presencial i virtual.

Instal·lació de bombes de 
calor d’aerotèrmia
Adquirir	els	coneixements	bàsics	per	
a	la	instal·lació	de	bombes	de	calor	
d’aerotèrmia amb el concepte dels 
SISTEMES	BAXI	en	compliment	del	
nou	Codi	Tècnic	de	l’Edificació	i	sobre	
el mercat de la reposició per a la 
substitució de calderes de gasoil per 
bombes de calor d’aerotèrmia.

AEROTÈRMIA
LA CAPACITAT DE TENIR AIRE CONDICIONAT, CALEFACCIÓ I 
AIGUA CALENTA SANITÀRIA AMB UN SOL EQUIP.

TERRA 
RADIANT

FANCOILSBBOOMMBBEESS  
DDEE  CCAALLOORR

ENERGIA SOLAR
TÈRMICA

TERMÒSTATS
WI-FI

VENTILACIÓAIGUA CALENTA
SANITARIA (ACS)

Sistemes de Climatització Sostenible BAXI

REFRIGERANTS
ECOLÒGICS

TECNOLOGIA
EFICIENT

CONNECTIVITAT

JORNADES  DE FORMACIÓ ON-LINE: SISTEMES BAXI.

www.baxi.es

C
UR

SOS ONLINE

2
jornades
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Resistència cloració de 
canonades post Covid-19
Conèixer els paràmetres característics de resistència 
mecànica i de resistència a tractaments de desinfecció de 
diferents	materials	de	canonades	plàstiques.

Terra radiant i posada 
en marxa. Incidències comunes
Oferir	les	pautes	i	coneixement	de	les	bones	pràctiques	en	
la	posada	en	marxa	de	les	instal·lacions	de	terra	radiant,	així	
com saber fer la correcció d’incidències.

Disseny, instal·lació i 
experiències amb terra refrigerant
Ensenyar	les	pautes	d’instal·lació	de	terra	refrigerant		i	la	
solució	dels	problemes	que	puguin	sorgir	en	aquesta,	així	
com donar a conèixer la gama de producte de Multitubo per 
aquest	tipus	d’instal·lació.

www.multitubo.es

C
UR

SOS ONLINE

C
UR

SOS ONLINE

www.eltako.com/es

Sistema Enocean:
la instal·lació amb 
recaptació pròpia d’energia
Conèixer	el	sistema	d’instal·lació	inalàmbric	i	
automàtic,	el	seu	funcionament,	el	control	i	l’eficiència	
de l’“Energi Harvesting”.
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El Centre
de Formació
Selecciona professorat

Operador industrial 
de calderes
Productes petrolífers
Fred
Calefacció
Climatització
Gasos fluorats
Gas
Electricitat

Aigua
Energia solar
Il·luminació
Domòtica
Telecomunicacions
Prevenció Legionel·losi
Fibra òptica

Perfil requerit
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La formació preventiva en el camp 
de les instal·lacions elèctriques

» Els treballadors que realitzen 
activitats, tasques i operacions 
en instal·lacions elèctriques han 
de fer una formació preventiva 
i han de comptar amb la 
capacitació adequada. El RD 
614/2001, de 8 de juny, sobre 
disposicions mínimes per a la 
protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors davant el risc 
elèctric estableix quins són els 
requisits mínims de formació 
i capacitació dels treballador 
que poden suprimir o reposar 
la tensió per fer treballs sense 
tensió, treballs amb tensió o 
treballs en proximitat.

Les operacions i treballs realitzats 
amb risc elèctric requereixen 
l'aplicació d'unes tècniques i 
procediments de treball i una 
formació específica, donada la 
gravetat dels danys que poden 
ocasionar-se (asfíxia, cremades, 
fibril·lació ventricular i fins i tot la 
mort). Només poden fer aquestes 
operacions els treballadors 
autoritzats per l'empresari o 
també han de ser qualificats 
segons les característiques o tipus 
d’instal·lació o la pròpia operació.

Les exigències formatives i 
de capacitació variaran entre 
treballador no autoritzat, 
treballador autoritzat, treballador 
qualificat i cap de treball.

Treballador no autoritzat: serà 
el que realitza treballs sense 
tensió i únicament ha rebut la 
formació bàsica en prevenció 
de riscos laborals ajustada a les 
pràctiques concretes de la feina 
a desenvolupar, així com les 
mesures de prevenció i protecció.

Treballador autoritzat: és aquell 
que ha estat autoritzat per 
l'empresari per fer determinades 
feines amb risc elèctric, partint 

de la seva capacitat per fer-los 
de forma correcta, segons els 
procediments establerts en la 
normativa de referència. A més 
a més ha d’haver rebut formació 
en prevenció de riscos laborals i, 
en el cas d’empreses del sector 
del metall, el segon cicle per 
l’ofici d’electricitat, muntatge 
i manteniment d'instal·lacions 
elèctriques d'alta i baixa tensió 
del vigent conveni col·lectiu.

L’empresari ha d’autoritzar 
per escrit al treballador, 
d’acord amb la seva formació i 
capacitat, dur a terme els tipus 
d’operacions, tipus d’instal·lació 
de baixa o alta tensió i treballs 
corresponents.

Treballador qualificat: és el 
treballador autoritzat que 
posseeix coneixements 
especialitzats en matèria 
d'instal·lacions elèctriques, per 
la seva formació acreditada, 
professional o universitària, o a 
la seva experiència certificada 
de dos o més anys.

Es considera formació 
acreditada en treballs 
elèctrics cicles formatius 
de grau mitjà o superior 
(formació professional, FP) en 
instal·lacions electrotècniques 
i automàtiques. Actualment es 
consideren professionals les 
persones que han fet el procés 
d’avaluació i acreditació de 
competències professionals i 
han obtingut el certificat de 
professionalitat pel Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya (SOC). 
Per a més informació veure el 
vídeo de l’enllaç https://youtu.
be/HAECgTiOLpU )

Pel que fa a l’experiència 
certificada, ha de ser l'empresa 
o empreses en què el 

treballador ha desenvolupat 
els treballs amb instal·lacions 
elèctriques les que emetin 
els certificats corresponents. 
El certificat hauria d'indicar 
el tipus concret d'instal·lació 
o instal·lacions en què el 
treballador desenvolupava les 
seves activitats (i en quines 
no), ja que no pot indicar una 
“experiència general”.

Cap de treball: persona 
designada per l'empresari 
per assumir la responsabilitat 
efectiva dels treballs. Realitzarà 
la tasca de direcció i vigilància 
dels treballs i haurà de ser un 
treballador qualificat.

El RD 614/2001, de 8 de juny, 
determina, segons si la 
instal·lació és de baixa o alta 
tensió i el tipus de treball, 
quines operacions poden fer 
els treballadors no autoritzats, 
treballadors autoritzats, 
treballadors qualificats o cap 
de treball. Vegeu la taula resum 
que es mostra a continuació.
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T = Treballador amb formació i informació en prevenció de riscos          
       laborals adequada i suficient pel seu lloc de treball, que contempli 
       les mesures de prevenció i protecció davant el risc elèctric.

A = Treballador autoritzat.

Q = Treballador qualificat.

C = Treballador qualificat que designa l'empresari  
       per assumir la responsabilitat efectiva dels treballs. 

R = Presència del recurs preventiu.

D'acord amb els articles 3 i 4 
del  RD 842/2002, de 2 d'agost, 
pel qual s'aprova el Reglament 
electrotècnic per a baixa 
tensió (REBT), les instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió són 
aquelles la tensió nominal de les 
quals és igual o inferior a 1.000 V 
per a corrent alterna (CA) i 1.500 
V per a corrent continu (CC).
Segons la guia tècnica del 
Instituto del RD 614/2001 un 
electricista hauria de ser com a 
mínim treballador qualificat per 
poder desenvolupar les seves 
tasques.

Taula 1. Taula resum dels tipus de treballador mínim per realitzar 
tasques o operacions en instal·lacions elèctriques, segons el RD 
614/2001.
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ESTALVI, CONFORT
I REGULACIÓ
Per Oriol Montsec Fuego

Power

MOSFET

UN SOL DISPOSITIU

QUE ENS PERMET EL

RECONEIXEMENT

AUTOMÀTIC DE LA

CÀRREGA PER TAL DE

REGULAR QUALSEVOL

TIPUS DE LLUMINÀRIA

OFERINT-NOS MOLTA

MÉS POTÈNCIA.

Avui en dia vivim en un món on les tecnologies avancen

constantment, sobre tot en l’àmbit de la il·luminació. Des de

les làmpades d’incandescència, passant per les de baix

consum, fins a la tecnologia LED. Tots aquest canvis han

afectat a la regulació i a la seva manera de fer-la, ja que

sempre intentem buscar l’optimització entre confort i estalvi.

Dins de les diferents formes de regular, com DALI, 0-10V, etc.,

la més estandarditzada és la regulació per tall de fase. Aquest

tipus de regulació ens permet regular la nostra il·luminació a

través de les ones de la corba sinusal de la corrent alterna. Per

aquest tipus de regulació existeixen diferents components

per fer-la funcionar, la més comú és la sortida TRIAC que ens

permet regular al principi de la fase. No obstant, aquest

component té diferents inconvenients com, per exemple, la

potencia màxima que ens permet regular en un sol dispositiu. 

A Eltako, des de el primer regulador, vam decidir

implementar un altre component electrònic per aquest tipus

de regulació, el “Power MOSFET”. Aquest component ens

ofereix més potencia de regulació per dispositiu i també

implementa la funció del reconeixement automàtic de la

càrrega. Aquesta funció ofereix la possibilitat de connectar a

un regulador qualsevol tipus de càrrega com: LED, baix

consum, al·lògenes, transformadors, etc. Tot això per oferir a

l’usuari final la possibilitat de canviar les seves lluminàries

sense necessitat de canviar el regulador.  

Des de Eltako ens preocupem per estar a l’avantguarda de les

noves tecnologies i poder oferir productes adaptats a elles.

Tècnic comercial
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Sistemes de detecció d’incendis
• Analògics 
• Convencional 

Assessorament i formació a l’instal·lador:

 Elements detecció d’incendi

Sistemes d’extinció d’incendis
• Sistemes manuals d’extinció
• Sistemes automàtics d’extinció 
• Tubs i accessoris sistemes d’extinció 
• Senyalització
• Protecció passiva RF
• Control de fums i calor 

Assessorament i formació a l’instal·lador:

 Extintors de pols ABC, automàtics i CO2
 BIEs i proves hidràuliques
 Ruixadors
 Lloc de control
 Grup de pressió 
 Columna seca
 Dipòsit escumògen
 Exutori control i evacuació fums
 Hidrant
 Cilindre extinció automàtica (campanes)
 Extinció automàtica (sistemes d’extinció de gasos)
 Recàrregues i retimbratges d’extintor

   Assessorament a l’instal·lador
   Oficina tècnica-enginyeria

Plana Fàbrega Girona
Santa Eugènia, 202. 17006 - Girona. 972 23 71 61. pfgirona@planafabrega.com
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L’aprofitament 
geotèrmic en projectes 
de climatització
L’energia geotèrmica es pot 
aprofitar en projectes de 
climatització, gràcies al fet que 
l’escorça terrestre es comporta 
com un immens panell solar 
que emmagatzema una part 
de l’energia provinent del Sol 
durant les hores d’insolació. 
Aquesta energia s’emet 
mitjançant radiació i arriba en 
cada latitud a una temperatura 
d’equilibri, que al subsòl és 
pràcticament constant durant 
tot l’any a causa de la seva 
gran inèrcia tèrmica. Podem 
considerar el subsòl, a petites 
profunditats, com una font 
de calor (energia) totalment 
renovable i inesgotable. 

L’aplicació geotèrmica 
consisteix a aprofitar l’energia 
calorífica continguda en 
l’escorça terrestre, usualment 
a profunditats de fins a 100 
metres, mitjançant perforacions, 
o bé a menys profunditat, 
mitjançant bescanviadors 
verticals o horitzontals. El 
bescanvi tèrmic obtingut 
és aprofitat per una bomba 
de calor geotèrmica que  
transfereix l’energia del subsol 
a l’aplicació objecte de l’estudi, 
amb temperatures de fins a 
60°C.

Les bombes de calor són 
reversibles, per la qual cosa a 
l’estiu poden absorbir la calor de 
l'interior de l’habitatge i lliurar-
lo al subsol. Per tant, suposen 
una solució integral quan es vol 
obtenir calefacció i refrigeració, 
a més d’aigua calenta sanitària.

En el cas que exposem a 
continuació es pretén escalfar 
mitjançant una bomba de calor 
geotèrmica uns 200 m2 d’un 

» habitatge on hi ha previst un 
sistema de distribució per terra 
radiant.

Les demandes tèrmiques 
màximes considerades són 
de 15 kW, amb un sistema de 
distribució per calefacció. Es 
preveu també la producció 
d’aigua calenta sanitària 
mitjançant una acumulador 
de 500 litres de capacitat, 
alimentat des del sistema de 
bomba de calor geotèrmica 
sense aportació de plaques 
solars tèrmiques. També es 
preveu generar aigua freda per 
a refrigeració de l’habitatge.

La generació de calor es 
realitzaria mitjançant una 
bomba de calor geotèrmica, 
instal·lada de forma 
centralitzada en una sala 
de màquines, les quals 
intercanviaran energia amb el 
subsòl. El sistema proposat és 
un sistema de producció de 
calefacció. La sala de màquines 
estaria formada per un sistema 
de 15 kW. Aquest sistema 
estaria format pels següents 
components principals:

- bomba de calor amb 15 kW    
  tèrmics de potencia nominal de  
  sortida (0/35°C) 
- dipòsit d’inèrcia (aigua calenta)  
  de 300 litres de capacitat
- dipòsit d’aigua calenta sanitària  
   (ACS) 137ACV0200 de 500 litres  
   de capacitat

Aquesta bomba de calor 
geotèrmica està preparada 
per treballar a temperatures 
d’aigua de retorn de fins a 
-5°C, i impulsar a la vegada 
aigua calenta a 65°C. Pot 
incloure un sistema de control 

remot via Internet, des d’on es 
poden controlar i canviar tots 
el paràmetres de la màquina, 
visualització d’alarmes, etc., o 
l’opció d’integrar-lo dins d’un 
sistema de comunicació. 
Una altra de les característiques 
és el seu baix nivell sonor, amb 
un pressió sonora màxima de 
55 dB(A).

El col·lector geotèrmic està 
format per un conjunt de 
perforacions verticals de 
100 metres de profunditat. 
Per a aquestes perforacions 
s’introdueixen canonades de 
polietilè d’alta densitat amb una 
U a la part inferior, anomenada 
sonda, que tanca el bucle del 
circuit. La perforació s’omple 
amb morter d’alta conductivitat 
per assegurar un perfecte 
intercanvi tèrmic amb el subsòl.
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Depenent del diàmetre de 
la perforació, el diàmetre i la 
quantitat dels bescanviadors, 
el tipus de terreny, el nombre 
d’hores de funcionament 
anual, etc., obtenim unes 
característiques d’intercanvi 
diferent, i per tant un nombre 
de perforacions i superfície de 
terreny necessària. El captador 
geotèrmic es dimensiona 
per poder treballar amb una 
simultaneïtat del 100% de la 
potència instal·lada (15 kW).

L’eficiència energètica, o 
sigui la relació entre l’energia 
consumida i l’energia lliurada, 
d’aquest sistema de climatització 
utilitzant com a font de calor el 
subsòl és altament favorable, 
i arriba com a mínim al 400% 
escalfant i al 500% refredant (és 
a dir, l’energia lliurada pot arribar 
a ser cinc vegades l’energia 
consumida). 

Quan escalfa, només existeix 
una aportació d’energia elèctrica 
del 25% del total de l’energia 
requerida. Quan refreda, el 
rendiment és de més del doble 
del que tindria una bomba de 
calor tradicional (aire- aigua) 
intercanviant amb l’aire a 40ºC, 
per això en aquest cas existeix 
un estalvi energètic de més del 
50% respecte a un climatitzador 
convencional.

Aquesta característica és 
pràcticament independent de 
les condicions meteorològiques, 
ja que la temperatura de 
la font d’intercanvi (subsòl) 
es manté constant. Això és 
possible perquè no es tracta 
de “generar” calor, sinó de 
transferir-lo del subsòl a 
l’espai a climatitzar. En no 
existir combustió, ens trobem 
davant d’un sistema que no té 
emissions de CO2 i que per tant 
per si mateix és no contaminant.
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Formació

contact@kit4sol.com

Estudi
personalitzat

https://www.kit4sol.com          

972.03.91.12

KIT4SOL

Carrer Llora 8

Pol. industial Domeny

17007 Girona

Tràmits
administratius

Panell solar Estructura Inversor

Bateria Kit complert Parking/Pèrgola

FES-TE COL·LABORADOR
DEL TEU DISTRIBUÏDOR
I  ET FACILITAREM LA VIDA COM A INSTAL·LADOR.

T'ACOMPANYA
PER A QUALSEVOL INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA.

TRUCA'NS A
972.03.91.12
I  DESCOBREIX TOTS ELS AVANTATGES.
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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:

RADIADOR / CALEFACCIÓ / ENERGIA / GEOTÈRMIC / 
ELECTRICITAT / GASOIL / AEROTÈ / EXPERIÈNCIA

El temps de canviar bombetes
Si cinc instal·ladors poden canviar cinc bombetes en cinc minuts, quant trigarà un instal·lador en canviar una bombeta?

Joc de lògica

Busca les 7 diferències

Entreteniments

O D H V E A S O L T G E L T E

P T R A L O I L L T P O S T I

P I A G E R E A E R O T E E T

P T D A C O N S A O U I X L R

R E I I T L E E I F P T P G T

T C A R R E R G N T I S E E A

R I D F I C G R R V N X R A T 

T E O I C T I T A G I L I R E
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JUNTA DIRECTIVA
President · Albert Serrano
Vicepresident · Narcís Cat
Vicepresident · Joan Pujolràs
Tresorer · Octavi Gratacós
Secretari · Enric Bigas

VOCALS DE COMARQUES
Alt Empordà · Joan Burgas
Baix Empordà · Joan López
Cerdanya · David Llombart
Garrotxa · Bartomeu Puig
Gironès · Quicu Coll
La Selva · Sebastià Rodés
Pla de l'Estany · Santi Crous
Ripollès · Josep Ayats
 
VOCALS
Joaquim Triola (Llambilles)
Oscar Segura (Palafrugell)
Xavier Comas (Pont de Molins)
Rafel Guixeras (Vilablareix)
José Luis Vadillo (Torroella de Montgrí)
Pau Frigola (Riudellots de la Selva)
Quim Casassas (Fornells de la Selva)
Xavier Surós (Cassà de la Selva)

EDICIÓ
GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
OFICINES I ADMINISTRACIÓ
Tel. 972 213 566 · 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

El Gremi no es fa responsable de les opinions dels 
col·laboradors que signen els articles en aquesta publicació.

Imprès en paper ecològic

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 | TÈCNICA

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



Les lluminàries SaLuz reprodueixen de forma autònoma el cicle lumínic natural del sol (de 2700k a 6500k). Per 
això prenem com a referència l’horari del matí i el capvespre, relacionant-ho amb un espectre de llum per cada 
moment del dia. Aquesta variació d’espectre s'efectua d’una forma contínua e inapreciable a simple vista. Fora 

del cicle diari, les lluminàries emeten un espectre dissenyat per minimitzar la inhibició de la melatonina. 
A Mapel us assessorarem en tot moment per la implantació del sistema.

Adequació automàtica del ritme circadiari.

Controla el flickering per sota del 8%

Controla la seguretat fotobiològica

Saps què és el ritme circadiari i com afecta la teva vida?

Les persones estem sincronitzades de manera natural amb el sol. Al matí, la intensitat de la llum i la proporció de 
to blau ens ajuda a estar més actius. Al vespre baixa la intensitat i la proporció de blau, proporcionar-nos relaxació 

i preparant-nos per al descans.

by

Pantalla Led Nassel Downlight Hat HR

c/ Sant Andreu 154 | 17846 Mata-Porqueres
Telf. +34 972 58 12 14| info@mapelsl.com | www.mapelsl.com

Des de    MAPEL + TAGISA us presentem:

Lluminàries autònomes i universals. Les lluminàries amb SaLuz són les primeres del mercat que realitzen la 
simulació del ritme circadiari sense necessitat de connectar-se a altres equips. La lluminària incorpora un 

rellotge i un calendari amb la data, l’hora i l’estació de l’any. N’hi ha prou amb connectar-la a la xarxa
elèctrica. 


