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EDITORIAL 
Davant nostre,  
un futur brillant
Amb el darrer trimestre de l’any, arriba una època d’increment de treball per a 
moltes de les nostres empreses. Després, es plantegen nous reptes i assoliments 
per a cadascuna de les empreses. A la majoria, els equips humans que ens acom-
panyen en el nostre dia a dia ens permetran assolir gran part d’aquests reptes. 

Aquí hi entra un factor molt important, la formació dels nostres treballadors i la
nostra, perfectament coberta des del Gremi. S’hi ofereixen tot tipus de formacions, 
adaptant-se a les necessitats de cadascuna de les nostres empreses i dels nostres 
treballadors. És a dir, si s’incorpora una nova disponibilitat de negoci, des del Gremi
s’atén la nostra demanda, es dissenya i s’adapta el curs de formació adient a 
l’activitat proposada. 

D’aquesta manera, formant-nos, aconseguirem, entre tots, no perdre el fil dels 
canvis de les necessitats industrials i domèstiques del present i del futur del món 
de les instal·lacions. I podrem oferir un servei de qualitat a la societat. 

Podem dir que, tot i que d’aquests darrers vint-i-quatre mesos, catorze han estat
de pandèmia i no hem deixat de treballar, excepte el període del confinament, 
les empreses instal·ladores ara tenim més feina que en èpoques anteriors a la 
gran crisi econòmica que vam patir. Les reformes dels habitatges, les obres noves, 
les remodelacions d’indústries, d’hotels i les instal·lacions fotovoltaiques d’auto-
consum, ens ocupen gran part del nostre temps professional. Tenir molta feina 
en aquesta època és molt important per a les empreses instal·ladores, però també 
hem de pensar en la planificació del futur. 

La formació dels treballadors és un eix important per a poder-nos adaptar a les 
diferents etapes vitals de les nostres empreses per poder ser competitius i donar 
un molt bon servei a la societat.

Com a professor del Gremi, us puc explicar que és una experiència molt gratificant 
poder transmetre els coneixements i experiència que he adquirit en aquest 
sector als treballadors que venen a formar-s’hi. És important per a mi veure 
com van aprenent, com funcionen i reparen les instal·lacions, com fan la feina 
ben feta, amb responsabilitat i professionalitat. Els alumnes aprenen i és una 
gran satisfacció. També he de dir que el meu aprenentatge com a professor i els 
valors i emocions que em transmeten els alumnes és molt gratificant.

En aquest article editorial no us parlo dels projectes que han d’esdevenir el proper 
2022 a Formació, doncs encara no estan del tot definits, però sí que us animo per 
tal que la Formació del vostre personal sigui un pilar fonamental i prioritari per 
aquests propers anys.

Joan Lopez Loubat
Professor i membre de la Junta Directiva

18
FORMACIÓ

14
PROFESSIÓ
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En quines 
marques confies?
Empreses col·laboradores del Gremi al servei 
de les empreses instal·ladores agremiades

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

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

www.junkers.eswww.repsol.com www.valvulasarco.com

www.vaillant.eswww.jung.de/es www.baxi.es

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

www.fenieenergia.es www.eltako.com www.agrienergia.com
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Mor Pere Rodríguez, 
el president que va 
portar la modernitat  
al Gremi

» Pere Rodríguez Muñoz va morir 
el passat 25 de juny, a l’edat de 
69 anys. Del seu mandat com a 
president del Gremi, en destaca 
la construcció de la nova seu i 
l’aposta per la formació.

Pere Rodríguez i Muñoz va ser 
president del Gremi entre els 
anys 1991 i 2010, vint anys que van 
marcar un canvi d’època, i en què 
va poder liderar els moviments 
necessaris per modernitzar 
l’organització i el sector.

Pere Rodríguez va començar la 
seva trajectòria laboral el 1965, 
com a aprenent, en una empresa 
tèxtil. Després de treballar en 
diferents empreses del sector 
industrial i de l’alimentació, el 
1975 va començar el seu camí en 
el món de les instal·lacions, amb 
l’empresa Instalaciones Pedro 
Rodríguez, embrió del que el 
1985 es va convertir en Projectes,
Instal·lacions i Caldereria, PRICSA. 

Rodríguez es va començar a 
involucrar amb el Gremi l’any 
1978, tot formant part de la 
comissió de gas, juntament amb 
quatre companys més, i partici-
pant en la signatura de convenis 
amb Gas Girona, en un primer 
moment, i amb Gas Natural més 
tard. El 1991, en va ser escollit 
president, i des de llavors va im-
pulsar la modernització i projecció 
de la institució, fent del Gremi 
una entitat de referència dins 
del sector empresarial gironí. 

En acabar el seu mandat, el
balanç del seu pas pel Gremi va 
ser molt positiu. Va deixar un 
dels primers gremis de l’Estat 
en nombre d’associats –1.100 

empreses–, situant la formació 
com a aposta principal i dotant-lo 
d’unes instal·lacions modernes 
i posades al dia, amb una sala 
d’actes molt ben equipada que, 
malgrat el pas dels anys, es manté 
amb les millors prestacions. 

La nova seu del Gremi, inaugu-
rada l’any 2005, va suposar un 
punt d’inflexió en la dinàmica 
de l’agrupació. Es passava a una 
seu amb 2.400 metres quadrats 
al servei de l’agremiat, que van 
permetre ampliar els serveis que 
s’hi oferien.

Però, lluny de cenyir-se només al 
Gremi gironí, també va treballar 
com a representant del sector 
de la instal·lació amb la resta de 
les agrupacions empresarials de 
les comarques gironines. També, 
amb les associacions del sector de 
les instal·lacions a escala nacional 
i estatal: FERCA, Conaif, FENIE, 
FOEG, Cambra de Comerç, Foment 
del Treball i altres organitzacions, 
van formar part del seu dia a dia 
durant tots aquells anys. 

Pel que fa a la formació, durant la
presidència de Pere Rodríguez, es
va convertir en una de les pedres
angulars del Gremi. El 2002 es va 
crear l’àrea de Formació, i des 
llavors es va apostar amb decisió 
pel reciclatge i la millora contínua
dels professionals agremiats, 
amb una àmplia oferta de cursos. 

Finalment, l’any 2010 Pere 
Rodríguez, va prendre la decisió 
de dedicar-se plenament a l’em-
presa familiar, Pricsa, i deixar 
la presidència del Gremi. El va 
rellevar Ernest Roglans, que fins 
llavors n’era el vicepresident.

Pin d’Or 2011
El Pin d’Or es va instituir l’any 
2011, per valorar i reconèixer la 
tasca de persones que hagin 
contribuït a fer més gran el 
Gremi d’Instal·ladors. No hi va 
haver cap dubte que el primer 
que es concedís havia de ser per 
en Pere Rodríguez, en senyal 
d’agraïment als seus vint anys de 
dedicació.

En el moment de la inauguració 
de la nova seu, Pere Rodríguez 
reconeixia que era “una gran 
satisfacció, ja que era el resultat 
d’un treball col·lectiu, d’un pro-
jecte compartit durant molts 
anys, entre tots els instal·ladors 
agremiats”. I seguia dient: “ante-
riorment el Gremi havia estat en 
tres seus, molt més petites. Calia, 
en aquesta etapa que obrim ara, 
una seu més àmplia que englobés
un projecte global, encapçalat 
per la formació”. Preguntat per 
la seva visió del Gremi, el llavors 
president afirmava que “ens 
agrada mirar sempre endavant i, 
com més amunt, millor. Han pas-
sat més de cinquanta anys des 
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que els instal·ladors ens vam unir 
per defensar els nostres interessos. 
Hem viscut sota la dictadura, 
hem avançat en democràcia i 
hem estat testimonis de diverses
transformacions històriques 
(administrativa, fiscal, laboral i 
tecnològica), que en cap cas ens 
han acotat el cap i ens han 
motivat prou per adaptar-nos a la 
conjuntura i continuar treballant”.

Pricsa, el projecte empresarial 
de Pere Rodríguez
L’empresa d’instal·lacions, amb 
seu a Domeny, va arribar a 
ocupar gairebé un centenar de 
treballadors, amb una facturació 
de 6 milions d’euros anuals. 
Projectes, instal·lacions i calde-
reria SA, Pricsa, treballava en 
diferents camps: electricitat, 
fontaneria, gas, calefacció, aire 
condicionat, telecomunicacions, 
domòtica i energies renovables. 

Va arribar a situar-se entre les 
cinc empreses més importants 
del sector a les comarques 
gironines. Rodríguez es mostrava 
convençut que, per resistir la 
crisi del 2008, calia treballar amb 
més qualitat i, per això, a banda 

d’aconseguir la certificació ISO 
9001, Pricsa va ser la primera 
empresa d’àmbit estatal que 
certificava i garantia la qualitat 
de les instal·lacions en habitat-
ges, mitjançant una auditoria 
externa.
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El Gremi aposta
per l’autoconsum 
d’energia fotovoltaica

» El passat 8 de juny, en la reunió 
de l’Assemblea General ordinària, 
es va aprovar fer una inversió 
per a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques per autoconsum a 
la coberta de la seu del Gremi.

Es va obrir a totes les empreses 
instal·ladores agremiades 
la possibilitat de presentar 
proposta/pressupost per a la 
instal·lació i el subministrament 
de tot el material, així com 
també la redacció del projecte i 
la legalització de la instal·lació. 

A dia d’avui, la planta fotovoltaica
d’autoconsum ja està finalitzada, 
compta amb una potència 
instal·lada de 18 kWp i 12 Kw 
nominals. Té un total de 40 
mòduls tipus JAM72X20 MR 
450W Hfc,  instal·lats amb una 
inclinació de 8º i una orientació 
de -87º i 93º respecte el sud, 
col·locats de forma horitzontal a 

la coberta inclinada mitjançant 
estructura formada per uns 
suports d’acer. Aquesta 
estructura és fixada amb cargols 
autotaladrants al panell sandvitx. 

S’ha realitzat la instal·lació 
elèctrica de corrent continu, amb 
el corresponent cablejat solar, 
tubs i canals per protegir-lo,
i les caixes de connexió estanques 
amb fusibles de protecció. La 
instal·lació elèctrica de corrent 
alterna inclou dos inversors model 
Huawei sun2000 6KTL-M1, de 6 
kW cada un, un quadre elèctric 
amb les proteccions tèrmiques, 
diferencials i sobretensions de la 
instal·lació fotovoltaica, amb el 
corresponent cablejat de corrent 
alterna fins a connectar amb el 
punt d’injecció interior. 

S’ha inclòs la monitorització i 
programació de la instal·lació 
mitjançant un gestor d’energia 

dinàmic per controlar el consum 
i la producció solar, més el 
sistema de monitorització amb 
accés a una APP i web on poder 
visualitzar les dades des de 
qualsevol dispositiu electrònic.
També s’han previst dues 
bateries tipus Huawei Luna Pack, 
de 15 kWh cada una.

Durant tota l’execució de la 
instal·lació, s’han utilitzat totes 
les mesures de seguretat per 
a treballs en alçada, amb el 
corresponent pla de seguretat 
i salut i direcció d’obres. S’ha 
legalitzat i registrat la instal·lació 
i es preveu sol·licitar els ajuts 
corresponents.

Gràcies a aquesta actuació, 
el consum elèctric al Gremi a 
través de la xarxa distribuïdora 
comporta un estalvi del 43,57%
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A
PA
RE
LLA
DORS Fes que sigui eficient i  redueix 

la factura energètica.
Confia en nosaltres i farem que el teu habitatge o establiment 
sigui més sostenible.

Els aparelladors ens encarreguem de tota la 
tramitació i realització del projecte.
Gestiona amb nosaltres els ajuts públics disponibles.

·  
10

21

aparellador@aparellador.cat / 972 21 18 54

Necessites un  tècnic?
https://www.aparellador.cat/index.php/cercador-de-tecnic

Vols reduir el 
consum energètic 
del teu habitatge 
o establiment?

Repartiment variable 
de l’energia en 
l’autoconsum compartit

» El Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Reto Demográfico 
ha aprovat l’ordre ministerial 
TED/1247/2021, que permet 
als partícips d’una mateixa 
instal·lació d’autoconsum 
compartit repartir-se de forma 
variable la seva producció, de 
forma que es pugui optimitzar  
la mateixa entre els usuaris, 
especialment quan tenen pautes 
de consum diferent.

D’aquesta manera, es permet 
que el repartiment sigui flexible 
i pugui ser diferent en totes 
i cadascuna de les hores de 

l’any. Aquest repartiment, a més, 
es podrà modificar cada quatre 
mesos, per ajustar-se millor a les 
pautes de consum particulars. 
Es tracta d’una mesura que pot 
ser d’especial interès en aquells 
edificis que combinen locals 
comercials, oficines i habitatges.

Fins ara, la normativa només 
contemplava coeficients de 
repartiment fixes. Des de la 
publicació d’aquesta ordre, 
s’actualitzaran els formats 
de fitxers d’intercanvi 
d’informació entre 
comercialitzadores

i distribuïdores. Les companyies 
elèctriques disposaran de 4 mesos 
per l’adaptació dels sistemes de 
facturació. En tot cas, es manté la 
possibilitat d’utilitzar coeficients 
fixes pels autoconsums col·lectius 
que ho desitgin. 
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Nou taller per a la 
formació en energies 
renovables

» El Gremi ha ampliat el taller 
dedicat a les instal·lacions 
d’energies renovables amb 
l’objectiu d’oferir nous cursos 
en aquest camp.

L’ampliació ha consistit en 
adaptar una zona exterior sobre 
la coberta del Gremi, amb 170 
m2 de coberta amb panell 
sandvitx i passeres transitables. 
També s’ha ampliat el taller 
interior fins a 100 m2 habilitant 
una zona de 30 m2 amb una 
coberta de teula.

Aquestes dues noves zones 
permetran als alumnes 

d’aquests cursos fer pràctiques 
del muntatge de plaques 
fotovoltaiques i altres 
sistemes d’energies 
renovables.

Salvador Escoda SA dona 
purificadors d’aire 
Mundoclima al Gremi

» Salvador Escoda, empresa 
subministradora de productes 
per a instal·lacions de 
climatització, aigua, gas, 
energies renovables i aïllaments, 
ha lliurat sis purificadors 
Mundoclima MU-PUR 600 al 
Gremi d’Instal·ladors de Girona.

Els purificadors d’aire Mundoclima 
MU-PUR Sèrie Excellence inclouen 
una combinació de tecnologies 
capdavanteres en l’àmbit de la 
filtració i purificació de l’aire. 
Porten quatre sistemes de filtració 
diferents, que inclouen filtres 
absoluts HEPA H13, prefiltre, una 
capa de NanoSilver Tecnhology 
(NST) i filtre de carbó actiu (per 
eliminar olors, formaldehid 

i COV’s). A més, disposen de 
ionitzador que, a banda de 
purificar l’aire, el revitalitza donant 
la sensació d’aire pur i elimina 
les càrregues electrostàtiques.

Els purificadors Mundoclima 
són els primers a Espanya 
assajats al laboratori oficial 
espanyol autoritzat i registrat 
a la RLSAA que certifica 
una eficàcia del 99,80% en 
l’eliminació de partícules, 
pol·len, bacteris, fongs i virus. 
El model MU-PUR 600 disposa 
 a més d’un lector de COV’s.

Amb aquesta iniciativa, Salvador 
Escoda i el Gremi d’Instal·ladors 
de Girona s’asseguren de 

garantir un ambient més segur 
amb un aire més pur que 
beneficiï estudiants, docents 
i personal.



L’INSTAL·LADOR 09
GREMI

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 7766 punts de venda

www.saltoki.com
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Fòrum professional
Recull de preguntes i respostes realitzades per agremiats 
sobre les ajudes per autoconsum segons real decret 477/2021

Les estufes de biomassa 
s’inclouen com a 
subvencionables?

Les estufes de biomassa són 
considerades “aparatos de 
calefacción local”, pel qual 
sí que són subvencionables. 
Cal tenir en compte que els 
aparells han de complir amb els 
requisits establerts a l'annex I 
del Reial decret 477/2021 per ser 
considerats elegibles. 

Les ajudes del programa 6, són 

per kw instal·lats o de generació?

Per instal·lacions tipus aerotèr-
mia, geotèrmia i hidrotèrmia, a 
l’annex III, quan parla de la quan-
tia dels ajuts (apartat A2: Costes 
subvencionables y ayudas), diu 
que per aquest tipus d’instal·laci-
ons es considerarà la potencia en 
calefacció. 

A l’apartat de documents 
a justificar, “autorització 
d’explotació” es refereix al RAC? 
(AII.B apartat b)1.) 

Les instal·lacions d’autoconsum 
requereixen d’autorització 
d’explotació. La sol·licitud 
d’autorització d’explotació 
es tramita a través del Canal 
Empresa. Un cop s’ha autoritzat 
l’explotació de la instal·lació, 
aquesta s’inscriu d’ofici en el RAC.

Les instal·lacions d’autoconsum 
de menys de 100 kW, han 
de presentar una declaració 
responsable de no afecció 
ambiental? A l’apartat AII.
A1 e) fa referència a aquelles 
instal·lacions de més de 100 kW 
que han de fer el pla estratègic, 
però al punt ii.) sembla 

entendre’s que, si l'actuació no 
supera els 100 kW de potència, el 
sol·licitant haurà de presentar una 
declaració responsable d'aquest 
compliment. És així?

D’acord amb el que s’estableix 
l’apartat AII.A1 e) ii, per a les 
instal·lacions inferiors a 100 kW, 
caldrà presentar una declaració 
responsable conforme el projecte 
no causa mal significatiu a cap 
dels objectius mediambientals 
establerts en el Reglament (UE) 
2020/852 del Parlament Europeu 
i del Consell de 18 de juny de 
2020, relatiu a l’establiment d’un 
marc per facilitar les inversions 
sostenibles, i pel que es modifica 
el Reglament (UE) 2019/2088. 

Si hi ha un propietari d’una masia 
(gent gran) i els seus fills són 
els que faran la inversió, poden 
demanar l’ajuda si no són els 
propietaris, però són els titulars 

del comptador? 

Si qui farà la inversió són els fills, 
són ells els que han de demanar 
l’ajuda. La regla general és que 
ha de demanar l’ajuda qui farà la 
inversió i serà el propietari de la 
instal·lació i per tant les factures i 
justificants de pagament aniran 
al seu nom. No hi ha inconve-
nient que el propietari de la casa 
siguin els pares.

Es poden començar a demanar 
permisos d’obra pels programes 
1, 2 i 3? 

Sí que va respondre a una con-
sulta en relació a la sol·licitud 
del punt de connexió, responent 
que aquest es podia considerar 
una actuació preparatòria prèvia 
d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 13.6. Per tant, la interpre-

tació que fa l’ICAEN, tot i que no 
està confirmada per l’IDAE, és 
que la sol·licitud dels permisos 
d’obra té la mateixa consideració.

Sobre sol·licitar el permís d’obres 
previ a fer la petició de la 
subvenció: 

L’IDAE acaba d’incloure al docu-
ment de preguntes freqüents la 
qüestió relativa a la sol·licitud de 
la llicència d’obres: Dins de les 
actuacions preparatòries prèvies 
previstes a l'apartat 6 de l'article 
13, es poden incloure la sol·licitud 
de la llicència d'obra i la sol·licitud 
del punt de connexió del projec-
te? La sol·licitud de la llicència 
d'obres i la sol·licitud del punt de 
connexió es consideren com a 
actuacions preparatòries prèvies, 
no influint en la determinació de 
la data d'inici de l'execució del 
projecte d'inversió, i pot ser ante-
rior a la data de sol·licitud d'ajut 
sense comprometre el caràcter 
incentivador de les ajudes.

En el cas d’una empresa 
estrangera que té una segona 
residència aquí, pot demanar la 
subvenció? 

Sobre les actuacions en el sector 
residencial per part d’empreses 
que realitzen activitat econòmi-
ca per la qual ofereixen béns i/o 
serveis en el mercat, tal com està 
redactat actualment el reial de-
cret 477/2021, una empresa que 
faci activitat econòmica no po-
dria fer una actuació en el sector 
residencial, ja que els programes 
d’incentius 1 o 2 són per actuaci-
ons en el sector serveis o altres 
sector productius. Ens consta 
que l’IDAE té previst modificar 
el reial decret per permetre-ho, 
però caldrà veure com queda el 
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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

En una instal·lació trifàsica amb 
potència superior a 15 kW i 
inferior 43,64 kW, cal que hi hagi 
un ICP instal·lat?

Segons la consulta realitzada a 
Indústria, la resposta és que no 
és necessari col·locar un ICP.

Per poder tramitar un 
nou contracte amb una 
comercialitzadora per posar 
un comptador d’electricitat, 
és suficient si es presenta  el 
document d’acusament de 
rebuda conforme s’ha entregat 
la declaració responsable?

Des del 13 de setembre d’aquest 
any, és obligatori presentar 

el document acreditatiu 
on hi consta el número 
d’inscripció de la instal·lació 
elèctrica a la Generalitat. 
Les comercialitzadores no 
acceptaran l’acusament de 
rebuda per contractar la llum.

Quantes bombones de butà 
de menys de 15 kg es poden 
connectar en un habitatge o 
local per descàrrega o reserva?

Segons la IT ITC-ICG 06 punt 2.2, 
no es permetrà que a l’interior 
de l’habitatge o local hi hagi 
més de dos envasos connectats 
en bateria per descàrrega o 
reserva.
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Instal·lacions Tèrmiques 
i Sanitàries 2016 SL obté la 
Q de Qualitat del Gremi

» ITS Instal·lacions Tèrmiques i 
Sanitàries 2016 SL ha obtingut el 
certificat Q de Qualitat que atorga 
el Gremi. ITS és una empresa amb 
seu a Tordera que fa més de trenta 
anys que es dedica al sector de 
les instal·lacions tèrmiques en 
edificis. Compta amb un equip 
de set professionals acreditats 
per treballar a l’estat espanyol i al 
francès, i carnets de manipulació 
de gasos amb tot tipus de 
càrregues. ITS està especialitzada 
en fontaneria, lampisteria, 
climatització, energia solar 
tèrmica, fototèrmia, fotovoltaica, 
aerotèrmia, tractaments d’aigua 
per òsmosi, gas, gasoil i aspiració 
centralitzada.

La distinció Q de Qualitat es 
concedeix a les empreses 
agremiades que assoleixen els 
estàndards de compliment de 
la normativa vigent, les bones 
pràctiques professionals i la 
cobertura de riscos, entre altres 
aspectes. L’empresa pot utilitzat 
el distintiu Q de Qualitat en 
factures, albarans, pressupostos i 
llocs web, així com en la seu social 
i vehicles d’empresa. 
A més, el cercador 
d’instal·ladors del 
Gremi identifica 
lesempreses que 
disposen d’aquesta 
certificació.

Se signa el Conveni 
del Metall a la província 
de Girona

» El passat 14 de setembre, 
la patronal Fegmetall i les 
seccions sindicals de CCOO 
d’Indústria, UGT-FICA, van signar 
el Conveni per a la indústria 
siderometal·lúrgica de la 
província de Girona per als anys 
2021 i 2022, en els termes del 
principi d’acord assolit el passat 
20 de juliol. 

En el capítol econòmic, el conveni 
estableix un increment salarial 
d’un 1 % per a l’any 2021, amb 
efectes retroactius a 1 de gener 
de 2021, i d’un 2 % per a l’any 
2022, amb efectes a 1 de gener. 
També s’incorpora una clàusula 

tècnica de revisió salarial, al final 
de la vigència, en cas que la suma 
de l’IPC dels 2 anys superi el 3 %, 
aplicant la diferència a les taules 
a partir de l’1 de gener, amb un 
màxim del 0,75 %.

El conveni preveu que, durant 
l’any 2022, no es podran absorbir 
ni compensar els increments 
salarials acordats. Per últim, s’han 
incorporat en la redacció del 
conveni les matèries de treball 
a distància, desconnexió digital, 
registre de jornada, igualtat 
retributiva i plans d’igualtat, 
entre d’altres, actualitzades amb 
la normativa vigent.
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Nou servei de tramitació 
pels ajuts d’autoconsum

» Des de l’1 d’octubre, el Gremi 
ofereix un nou servei: la 
tramitació de sol·licituds 
d’ajudes regulades pel RD 
477/2021 de foment de projectes 
d’autoconsum.

Les actuacions subvencionables 
han de complir uns requisits 
i es corresponen amb sis 
programes d’incentius segons 
el tipus d’instal·lació. Pel que 
fa als programes 4, 5 i 6, per a 
les instal·lacions d’autoconsum 
iniciades després de l’1 de 
juliol ja es podrà sol·licitar la 
subvenció un cop es publiqui la 
convocatòria. Per contra, respecte 
les instal·lacions dels programes 
1, 2 i 3, primer s’haurà de sol·licitar 
la subvenció, quan la Generalitat 
obri la convocatòria, i després 
iniciar l’actuació.

Els programes d’incentius són:

- Programa d’incentius 1: 
Realització d’instal·lacions 
d’autoconsum, amb fonts 
d’energia renovable, al 
sector serveis, amb o sense 
emmagatzematge.

- Programa d’incentius 2: 
Realització d’instal·lacions 
d’autoconsum, amb fonts 
d’energia renovable en altres 
sectors productius de l’economia, 
amb o sense emmagatzematge.

- Programa d’incentius 3: 
Incorporació d’emmagatzematge 
en instal·lacions d’autoconsum, 
amb fonts d’energia renovable, ja 
existents al sector serveis i altres 
sectors productius.

- Programa d’incentius 4: 
Realització d’instal·lacions 
d’autoconsum, amb fonts 
d’energia renovable, al sector 
residencial, les administracions 
públiques i el tercer sector, amb o 
sense emmagatzematge.

- Programa d’incentius 5: 
Incorporació d’emmagatzematge 
en instal·lacions d’autoconsum, 
amb fonts d’energia renovable, 
ja existents al sector residencial, 
les administracions públiques i el 
tercer sector.

- Programa d’incentius 6: 
Realització d’instal·lacions 
d’energies renovables
tèrmiques al sector 
residencial.
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Per què és tan important 
mesurar el buit en la 
posada en marxa?

» En les tasques de manteniment 
d’un sistema d’aire condicionat o 
bomba de calor, en el qual entra 
aire a alguna zona de la instal·lació, 
és imprescindible assegurar la 
deshumidificació de la instal·lació.

La presència d’aire pot perjudicar 
el rendiment del compressor, en 
elevar la pressió d’alta. A més, 
la humitat pot formar gel en les 
zones fredes de la instal·lació, 
com l’interior dels evaporadors 
o els filtres d’aspiració; pot 
provocar la degradació de l’oli o 
refrigerant, arribant a la formació 
d’àcids corrosius. Amb tot, l’aigua 
incrementa el risc de corrosió de 
l’interior dels circuits. 

Per tant, l’evacuació és un pas 
fonamental abans de posar en 
marxa un sistema de refrigeració 
o aire condicionat, encara que 
abans cal verificar que el circuit 
no té pèrdues.

Per a dur a terme el procés de 
buit, es precisa d’una bomba 
de buit que es connectarà per 
mitjà de mànegues al circuit de 
l’equip i un vacuòmetre que ens 
permeti garantir el nivell de buit 
aconseguit.

Procediment de buit segons 
el RSIF

Segons el Reglament de 
Seguretat per a Instal·lacions 
Frigorífiques (RSIF), està prohibit 
l’ús de refrigerants fluorats en fase 
gasosa per a extreure la humitat, 
per la qual cosa s’haurà d’utilitzar 
el nitrogen sec exempt d’oxigen. 

Els sistemes que utilitzin 
halocarbons o hidrocarburs 
amb una càrrega superior a 

20 kg. per càrrega, s’hauran 
d’assecar i evacuar a menys 
de 270 Pa. absoluts. Aquest 
buit es mantindrà com a 
mínim 30 minuts i després es 
trencarà mitjançant nitrogen 
sec. El sistema s’evacuarà una 
altra vegada a menys de 270 
Pa. absoluts. Aquest buit es 
mantindrà com a mínim 6 hores 
i després es trencarà utilitzant el 
refrigerant del sistema.

En sistemes amb halocarbons o 
hidrocarburs amb càrrega inferior 
a 20 kg., la pressió de buit abans 
de recarregar el refrigerant serà 
inferior a 270 Pa. absoluts. El 
termini de temps per a mantenir 
el buit dependrà de la grandària 
i la complexitat del sistema, 
amb un mínim de 60 minuts.
En sistemes amb amoníac o 
CO₂, la pressió de buit abans de 
carregar el refrigerant haurà de 
ser inferior a 675 Pa. absoluts. El 
temps durant el qual haurà de 
mantenir-se el buit dependrà de 
la grandària i la complexitat del 
sistema sent, el mínim, de dues 
hores. Els sistemes d’amoníac 
que utilitzin lubrificants 
miscibles necessitaran un 
tractament especial que podrà 
requerir la instal·lació de filtres 
deshidratadors.

El vacuòmetre per a 
assegurar un correcte 
buidatge de la instal·lació

Per a assegurar-se que es 
compleix amb els valors 
recomanats i comprovar 
l’eficiència de la bomba i la 
tècnica aplicada, es requereix 
l’ús d’un vacuòmetre, que ens 
garantirà la lectura del buit 
aconseguit.

Per a aquesta tasca, cada 
vegada és més habitual 
utilitzar vacuòmetres digitals
 que permeten una supervisió 
remota dels valors mesurats a 
través del telèfon intel·ligent 
i la tauleta, gràcies al Bluetooth. 
A més, són equips d’alta 
precisió, amb possibilitat de 
treballar amb diferents unitats 
de pressió i sense necessitat de 
manteniment. 

Aquests vacuòmetres aporten 
tots els valors que es necessita 
conèixer durant l’evacuació 
segura de bombes de calor o 
instal·lacions de refrigeració; 
compten amb una carcassa 
resistent que repel·leix l’aigua 
i la pols; disposen d’alarma visual 
i pantalla il·luminada.

Central Barcelona
+34 937 539 520

info@testo.es

www.testo.com





EL SISTEMA MÁS COMPACTO DEL MERCADOAerotermia es 
ahorro para tu cliente 
y negocio para ti. 
Y con BAXI, además, 
es confort.
La hora de la Aerotermia ha llegado. Muy pronto,
todos los hogares deberán pasarse a este sistema 
de climatización integral y sostenible que proporciona
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria 
todo en uno.

En los puntos de distribución oficial BAXI encontrarás
los mejores sistemas de Aerotermia, para tu cliente
y también para ti. Porque son los más compactos del
mercado y caben en el mismo espacio que ocupa un
armario de cocina. Y porque cuentas con la garantía 
de calidad e innovación de BAXI, siempre a tu lado 
para ayudarte a hacer crecer tu negocio.

www.baxi.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF-anunci-aerotermia-A4.pdf   1   31/8/21   17:55

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GraficaA4_BF_calderas_contornos.pdf   1   29/9/21   9:43

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GraficaA4_BF_calderas_contornos.pdf   1   29/9/21   9:43

 

IXOS Conmasa Palafrugell
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Per la millora de 
l’ocupabilitat de joves
amb especials dificultats
El Centre de Formació d’El 
Gremi i la Fundació OSCOBE 
han iniciat una col·laboració 
que té com a objectiu 
contribuir a la millora de 
l’ocupabilitat de persones 
amb dificultats especials 
o en situació d’atur, per 
facilitar així la seva inserció 
laboral. Fruit d’aquesta 
aliança, un total de dotze 
joves han acabat el període 
d’aprenentatge del curs 
Muntatge d’estructures 
mecàniques per a plaques 
solars fotovoltaiques, impartit 
pel Gremi i impulsat pel Punt 
de Formació Incorpora (PFI) 
que gestiona l’entitat social 
gironina.
 
La programa formatiu ha 
constat de 250 hores, en 
què els alumnes han adquirit 
competències bàsiques 
i transversals generals, 
a càrrec de la Fundació 
OSCOBE, i els coneixements 
específics sobre el muntatge 
d’estructures mecàniques 
per a plaques solars, a 
càrrec d’El Gremi. Aquesta 
formació tècnica ha inclòs 
l’ancoratge dels suports en 
sostre de teules i de planxa 
Sandwich, l’alineació dels 
suports, muntatge de plaques 
i de suports inclinats amb 
contrapesos.

Els participants també han 
realitzat la formació bàsica 
i de prevenció de riscos 
en alçada. El programa 
contempla pràctiques 
no laborals en empreses 
instal·ladores. 

El Punt de Formació 
Incorpora de la Fundació 
“la Caixa” és un programa 
d’intermediació laboral que 
vol garantir la inserció laboral 
oferint un suport integral, 
tant a les empreses com a les 
persones. A les comarques 
de Girona, el programa 
està present des del 2006 
i actualment dotze entitats 
socials el desenvolupen. En 
el darrer trimestre de 2021, 
s’ha impulsat la inserció 
laboral de 1.013 persones en 
risc d’exclusió social, gràcies 
a la col·laboració de 431 
empreses.

Alumnes en formació a les instal·lacions d’El Gremi.

»

OSCOBE és una Fundació 
d’interès social constituïda com 
a tal als anys 80. El seu objectiu 
és oferir un futur professional 
a persones en risc d’exclusió 
social, especialment joves. Per 
promoure la seva integració 
social i laboral utilitza una 
metodologia d’itineraris 
formatius i d’orientació i inserció 
laboral que garanteixen la seva 
integració.

Detall de la instal·lació per a la formació del muntatge d’estructures 
mecàniques per a plaques solars fotovoltaiques.  
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Adaptació, 
actualització, 
aprenentatge 
i reciclatge
Formació impartida per mantenir i assolir 
els reptes de la professió amb garanties, 
en format presencial i virtual.

Cursos oficials

PF1 Curs 
complementari 
sobre manipulació 
d’equips amb 
sistemes frigorífics 
de qualsevol càrrega 
de refrigerants 
fluorats

Curs complementari sobre manipulació d’equips amb 
sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants 
fluorats. FP1 i prova teòrica i pràctica FP2

Curs complementari en tecnologies 
alternatives de refrigerants fluorats de
qualsevol càrrega
Formació impartida per a l’obtenció del certificat 
conforme s’ha realitzat i superat favorablement la 
formació complementària en tecnologies alternatives 
per a professionals ja certificats en gasos fluorats, 
d’acord amb els requisits i obligacions establertes en el 
RD 115/2017
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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 a 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.

La formació pràctica

Teòric i pràctic d’automatismes elèctrics
 
Per dotar als alumnes dels coneixements necessaris per llegir l’esquema d’un automatisme 
elèctric i fer els circuits més habituals per controlar un motor elèctric, així com per aprendre 
les mesures elèctriques: tensió, intensitat, resistència, continuïtat i capacitat; i detectar avaries 
en un automatisme elèctric (esquema + tester).

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

Instal·lador elèctric (IE) en baixa 
tensió. Categoria especialista.
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Xarxes informàtiques

 Xarxes cablejades ETHERNET
 Xarxes Wifi
 Dispositius IP
 Xarxes TCP/IP

L’aprenentatge continuat 

Curs de confecció de memòries d’instal·lacions fotovoltaiques, amb 
el programa Excel per dimensionar i facilitar impresos fins a 10 kw

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

Monogràfic

Legalització d’instal·lacions 
fotovoltaiques per autoconsum

 Tràmits per legalitzar una instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum

 Documentació a presentar a la Generalitat, 
 a la distribuïdora i a la comercialitzadora
 Cas pràctic

Tres
convocatòries

Tres
convocatòries
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www.multitubo.es

www.salvadorescoda.com

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

Construcció de conductes de 
climatització
Objectius assolits: conèixer les propietats dels 
panell de llana mineral URSA AIR a través de 
la seva descripció tècnica i la demostració 
pràctica de la construcció de conductes i la 
seva manipulació (conductes rectes, colzes de 
90 i bifurcació).

Càlcul de pressupostos de 
terra radiant Multitubo
Objectius assolits: conèixer la nova eina d’AIS 
KLIMA que permet obtenir una oferta de terra 
radiant, en menys de 5 minuts.
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També us podeu informar 
del calendari de formació 

en el codi QR 

Recorda...
Organitzem cursos de 
formació a demanda dels 
agremiats i de manera 
personalitzada.

Contacta’ns!
La formació és clau per al 
desenvolupament professional 
i la competitivitat.

Uneix-te al nostre 
TELEGRAM!
i rebràs els avisos 
de tots cursos.

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



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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Consells útils 
per a l’instal·lador 

» · Seguretat 
· Contra incendis 
· Telecomunicacions 
· Material elèctric 
· Il·luminació
· Eficiència energètica 

Il·luminació amb control de 
presència 

En les instal·lacions d’il·luminació, 
tingueu present d’oferir 
il·luminació amb control de 
presència. Té molts avantatges 
per a l’usuari final i, a vosaltres, 
us permetrà rendibilitzar l’obra.

El control d’il·luminació ofereix 
més seguretat, l’usuari disposa 
d’il·luminació en el moment que 
realment en precisa.  

És més higiènic, ja que permet 
no tocar els interruptors, evitant 
contagis. També representa 
un estalvi d’energia elèctrica, 
la il·luminació amb control de 
presència és eficient en tots els 
sentits. No dubteu a preguntar-
nos al respecte. 

Normativa contra incendis 

Molts dels que realitzeu 
instal·lacions contra incendis 
us trobeu amb dubtes sobre 
qüestions de normativa. 
Són preguntes referents a 
com interpretar les normes 
d’instal·lació del material contra 
incendis: mesures que cal tenir 
en compte a l’instal·lar els equips, 
alçades, tipus de material, 
cablejat, etc. També hi ha moltes 
preguntes referents al tema de 
les certificacions d’aquest tipus 
d’instal·lacions. 

Quan col·laborem en una 
instal·lació amb vosaltres, Plana 
Fàbrega us pot donar tot aquest

assessorament, podem ajudar-vos
a resoldre totes aquestes 
qüestions legals.

Seguretat perimetral: 
Videoanàlisi intel·ligent 

Segurament, molts dels vostres 
clients estan interessats en la 
seguretat perimetral, aplicable 
especialment a residències amb 
terreny al voltant, indústries 
amb grans superfícies, etc. 
El videoanàlisis integrat amb 
les alarmes d’intrusió és la 
solució a aquesta necessitat, 
són sistemes intel·ligents 
que treballen amb càmeres 
CCTV sobre el perímetre del 
lloc que es protegeix, creant 
diverses instantànies amb un 
requadre al voltant de la causa 
de l’alarma. El videoclip  de 
l’alarma, enregistrat, permet als 
tècnics de la Central Receptora 
d’Alarmes, on està connectat 
el sistema, una verificació 
immediata. 

Un cop s’ha verificat la intrusió, 
el sistema permet activar de 
manera remota dispositius 
dissuasius, bé siguin, llums 
d’emergència, missatges 
pre-gravats, sirenes, etc.  

Per tant, és un sistema altament 
dissuasiu i que minimitza falses 
alarmes. 

Estarem a la vostra disposició 
per ampliar aquesta informació 
i mostrar-vos solucions de 
videoanàlisi.

       972 23 71 61 

       pfgirona@planafabrega.com 

A la nostra nova web trobareu 
tots els nostres productes 
i serveis:
www.planafabrega.com
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Fake news sobre protecció
de dades personals
Últimament, moltes petites 
i mitjanes empreses estan 
reben trucades telefòniques, 
missatges, etc. amb arguments 
referents al compliment de 
la legislació en matèria de 

Protecció de Dades.

Aquestes campanyes solen ser 
molt agressives, amb l’objectiu 
de convèncer el client que està 
incomplint la Llei i que han de 
comprar els seus serveis. 

A continuació, detallem tres dels 
falsos arguments que tenim re-
portats com a més freqüents.

És obligatori fer un curs de pro-
tecció de dades personals
No és veritat, la Llei no obliga a 
fer formació, tot i que sigui acon-
sellable formar els usuaris de la 
mateixa manera que es fa amb 
altres temes com RRHH, comp-
tabilitat, fiscalitat, màrqueting, 
etc. Igualment, no existeix cap 

» subvenció per a la implantació 
de la Llei de Protecció de Dades. 
L’Agencia Española de Protec-
ción de Datos ha avisat del frau 
que implica utilitzar el fons des-
tinat a formació per pagar la im-
plantació de protecció de dades 
a les empreses.

Hem revisat el vostres fitxers 
i no consteu en cap registre. 
És obligatori.
No s’ha de registrar cap fitxer 
enlloc. El requisit de registrar, a 
l’Agencia Española de Protección 
de Datos, els fitxers que tracten 
dades de caràcter personal, va 
deixar d’existir amb la implan-
tació del Reglament General de 
Protecció de Dades el 25 de maig 
del 2018. Per tant, avui en dia, no 
hi ha un registre actiu de fitxers. 

És obligatori que totes les 
empreses tinguin un Delegat 
de Protecció de Dades Personals 
(DPO).

Segons el Reglament Europeu 
de Protecció de Dades Personals 
sols és d’obligat compliment 
l’assignació i registre d’un DPO 
per a les empreses públiques i 
les que gestionen dades sensi-
bles a gran escala. Per tant, les 
empreses instal·ladores no en-
tren en cap d’aquestes categori-
es, i no se’ls hi aplica.

Davant de qualsevol trucada 
d’aquest tipus, aconsellem que 
ens truqueu al Gremi, o bé ho 
podeu fer al nostre proveïdor de 
confiança.

T.902 646 829

lopd@hcg.es
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Veuràs l’energia d’una altra manera

Se simpli�ca la legalització

S’ha derogat
l’impost al sol

Eliminació del segon
comptador, abaratint costos

L’ autoconsum
compartit ja és possible

Gas Eficiència Mobilitat AutoconsumElectricitat
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La candidatura dels 
jocs olímpics d’hivern 
Pirineus-Barcelona 2030

s’han celebrat a grans ciutats, 
connectades amb una zona 
natural muntanyosa: Salt Lake 
City 2002, Torí 2006, Vancouver 
2010, Sotxi 2014, Pyeongyang 
2018. D’altra banda, l’evolució 
dels Jocs d’hivern fa que només 
una gran ciutat pugui assumir els 
actuals requeriments dels Jocs: 
aeroport internacional de gran 
capacitat, allotjaments hotelers 
molt nombrosos i de gran qua-
litat, sistemes de transport po-
tents i diversificats, recintes es-
portius amb gran aforament, etc.

Fins que no es compti amb el 
projecte definitiu de la candida-
tura olímpica, no se sabrà amb 
certesa com queden definides
la seu i subseus i quins esports 
acolliran cada una. Això sí, 
seguint les noves directrius del 
ComitèOlímpic Internacional 
no es volen grans inversions que 
després quedin en desús. Molt 
probablement, per això, els 
esports que no tenen presència 
a casa nostra es puguin com-
petir a La Plagne (França), 
Innsbruck (Àustria) i Sarajevo 
(Bòsnia), per a les proves al tub 
de gel, mentre que el trampolí 
de Courchevel (França) és una 
opció per als salts. Per la seva 

banda, Aragó ofereix Jaca per 
a les proves de curling i biathlon. 
Els esports de gel més habituals, 
com l’hoquei, es desenvoluparien 
a l’àrea urbana de Barcelona, 
aprofitant les instal·lacions 
esportives existents.

Pel que fa als esport de neu, 
les possibilitats tècniques de 
les estacions de La Masella, La 
Molina i Baqueira-Beret podrien
ser suficients per cobrir les 
necessitats d’esquí alpí i surf de 
neu. Les proves d’esquí nòrdic 
també es podran ubicar a les 
estacions catalanes. En aquest 
terreny, Andorra també es postula 
per acollir proves d’esquí alpí.

Les viles olímpiques se situarien 
a cavall entre l’àrea urbana de 
Barcelona, La Molina i la Vall 
d’Aran, que compten amb una 
alta capacitat d’allotjament 
turístic i hoteler. 

En els propers mesos es conei-
xerà la proposta definitiva ca-
talana, que el COI haurà de va-
lorar. De moment ja se sap que 
haurà de competir amb Sappo-
ro (Japó) i Salt Lake City (Utah), 
totes dues amb experiència en 
jocs d’hivern.

Des que el 2010 l’alcalde de 
Barcelona, Jordi Hereu, va 
anunciar la idea que Barce-
lona acollís els jocs olímpics 
d’hivern, la proposta ha anat 
passant per diferents moments 
i fases. En els darrers mesos 
sembla que la proposta pren 
força i, de fet, el Comitè Olímpic 
Internacional ja té formalment 
el dossier de la precandidatura, 
que compta amb l’impuls de la 
Generalitat i del Govern espanyol.

Actualment, s’està treballant 
en donar forma a la candidatura 
Pirineus-Barcelona 2030, incor-
porant-hi nous criteris de sos-
tenibilitat ambiental, equilibri 
i cohesió territorial i aprofitament 
de les infraestructures. També es 
preveu que l’any 2022 se celebri 
una consulta ciutadana per tal 
de trobar el màxim consens 
possible amb els territoris cridats 
a participar.

La primera reticència que es va
haver de superar és la presència
de Barcelona en uns jocs 
d’hivern, degut a que és una 
població litoral, allunyada dels 
Pirineus. En aquest sentit, els 
promotors recorden que bona 
part dels darrers Jocs d’hivern 

Els tres fantàstics.
Mesura intel·ligent. Anàlisi ràpid. Documentació fàcil.
Les millors eines per sistemes de calefacció i bombes de calor.

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

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

AUTOCONSUM / CARREGUES / CLIMATITZACIÓ / FILTRACIÓ
LABORATORI / PARTÍCULES / PURIFICADOR / REVITALITZAR

La cinta transportadora
Pots caminar per una cinta transportadora a dos quilometres per hora. La cinta es mou a quatre quilòmetres per hora. En el 
moment que comences a caminar per la cinta, un altre instal·lador perd la caixa d’eines a la mateixa cinta però 200 metres 
endavant. Quant tardaràs a atrapar la caixa d’eines per poder-li tornar?

Joc de lògica

Busca les 7 diferències

Entreteniments

 U S E U G E R R A C S U P N S

 M C L J G F Z S T E Q T A I Q

 J L I P A G R E M J V I R R M

 I I M O M C N M J C O I T O T

 C D I J S T V V N A M V I T D

 W R S E U C M N E F T E C A S

 I P F I J S Z A E U G O U R F

 L R O D A C I F I R U P L O N

 B O I C A R T L I F Q J E B P

 N J I B Q U Q F O O V A S A B

 H N R S M P F H D P N P F L P

 D V E H M C R T E J H J L V N

 E Q C L I M A T I T Z A C I O

 P R A Z T I L A T I V E R H I

 M E Z M U S N O C O T U A Z N



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 · 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



El teu proveïdor integral de productes per a instal·lacions

Punts de venda a Girona

Pol. Plà de Sant Joan
C/ Rovira i Bastons, 12
17230 Palamós

Palamós

Pol. Pla d’Abastaments
C/ Falgàs, 11
17005 Girona

Girona

Pol. Vilatenim
Plaça Europa, 2
17600 Figueres

Figueres
C/. Ses Falques, 3 
17300 Blanes

BLANES

CALL CENTER

Nov  botiga


