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Fundació  
Feníe Energia
Com a representant del Gremi de Girona del Consell de Direcció de Feníe Ener-
gia, us voldria fer partícips de la important tasca que porta a terme la Fundació.

La Fundació Feníe Energía té el compromís amb els sectors més desafavorits, 
és per això que es troba immersa en la recerca de diferents associacions, fun-
dacions i ONG amb qui desenvolupa accions alineades amb els objectius i va-
lors de la Fundació. Per dur-ho a terme, la Fundació compta amb els empleats 
de la companyia i amb tota la xarxa d’Agents Energètics.

La Fundació Feníe Energía i el Centre de Lleure El Dofí de Figueres han signat 
un conveni de col·laboració mitjançant el qual la Fundació aportarà 2.500 eu-
ros del Fons d’ajudes “Suma Tu Energía” al projecte “Estimulació sensorial per 
a persones amb diversitat funcional” del Centre de Lleure El Dofí.

El projecte presentat pel centre ha estat un dels 4 seleccionats de la 1a Convoca-
tòria d’Ajuts a Projectes Socials “Suma Tu Energía”, convocada per la Fundació.

El principal objectiu del projecte és poder incorporar a les activitats de lleure 
del centre material que augmenti l’estimulació sensorial de les persones amb 
discapacitat intel·lectual, sobretot d’aquelles que presenten un menor grau 
d’autonomia, adaptant així les activitats a les capacitats i necessitats de cada 
participant.

Amb l’aportació econòmica s’introduiran materials que utilitzen la llum i l’electri-
citat com a estímul visual i/o auditiu, els quals estimulen la curiositat, potencien 
la creativitat i augmenten la participació i l’interès dels participants a les acti-
vitats. Exemples d’aquests materials són les taules lluminoses, els projectors, 
els kits sensorials amb llum ultraviolada, així com les joguines clàssiques amb 
llums i so incorporat (pilotes sensorials, instruments lluminosos, etc.).

Per acabar, voldria citar les paraules de Sergio Pomar, primer President de la 
Fundació i gran amic, que malauradament ens va deixar: “Sempre endavant.”

Xavier Comas
Representant del Gremi de Girona  
del Consell de Direcció de Feníe Energia
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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

www.brainit.catwww.myc.es www.iglesies.com
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Autoconsum i Pla Moves III,
nous serveis exclusius per 
a les empreses instal·ladores 
agremiades

» El Gremi ofereix nous serveis 
relacionats principalment amb 
les energies renovables.  

Jornades online del departa-
ment tècnic per difondre i ex-
plicar les circulars tècniques i 
donar resposta a les consultes 
i dubtes dels instal·ladors agre-
miats.

Tramitació de la sol·licitud de 
la subvenció del Pla MOVES 
III només per a l’actuació 2: 
Programa de suport al desple-
gament de la infraestructura 
de recàrrega. (RD 266/2021) Si 
l’Administració aprova l’ajut, 
serà necessari un altre tràmit: la 
justificació. Des del Gremi s’es-
pera poder oferir també aquest 
servei. 

Tramitació de la sol·licitud dels 
ajuts del Fons Next Generation 
per l’autoconsum i l’emmagatze-
matge renovables i per renova-
bles tèrmiques (ICAEN)

• Sol·licitar la subvenció pels ajuts 
• Justificació de la subvenció 

Tràmits relacionats amb les 
instal·lacions d’autoconsum:
• Tràmits als Ajuntaments: 

- Comunicació prèvia a
   l’Ajuntament (equivalent al   
   permís d’obres)
- Bonificació de l’IBI 

• Tràmits a Distribuïdora: 
- Sol·licitud codi CAU 
  (Cal demanar-ho sempre)
- Permís d’accés i connexió  
- Gestió contracte tècnic 
   d’accés 

Tràmits a la Generalitat: 
- Elaboració del certificat 
  d’instal·lació elèctric (CIE), 
  Memòria ELEC 3 i Esquema 
  ELEC 2
- RITSIC (Inscripció al Registre  
  d’instal·lacions tècniques de BT)
- Elaboració memòria fotovoltaica
- RAC (Inscripció al Registre  
  d’Autoconsum de Catalunya) 
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Tendència a l’alça del 
nombre d’agremiats

» El balanç del nombre d’agremiats 
corresponent a l’any 2021 ha tornat 
a suposar un creixement per al 
Gremi. Aquest és el quart any 
consecutiu en què hi ha hagut un 
increment, i suposa la consolida-
ció d’una tendència a l’alça. 

El Gremi vol fer un agraïment 
als instal·ladors que s’han donat 
d’alta en el darrer any, i als que 
han mantingut la seva adhesió, 
i alhora animar-los a utilitzar els 
serveis, les assessories i l’àmplia 
oferta de formació que el Gremi 
posa a la seva disposició.

3 TECNIFRED D’INSTAL·LA I REP. 
D’HOSTELERIA, SL 
Borrassà

ACFIR SOLUCIONS ENGINYERIA, 
S.L. 
Celrà

AMICO BROS ICE, SL 
Torroella de Montgrí

AMITEC AUTOMATISMES, S.L. 
Esclanyà

ANCANER 1012, SL 
Calonge

AYATS COMAS, GERARD 
Vilabertran

BENITEZ ALVAREZ, GABRIEL 
Girona

BOUAA HAMDI, MOHAMED 
Sant Feliu de Guíxols

CABARROCAS ONTIVEROS, JOSEP 
Santa Cristina d’Aro

CARLES FABREGA JIMENEZ 
Fortià

COLL DUEÑAS, JUAN JOSÉ 
Banyoles 

COMAS ABULI, XAVIER 
Pont de Molins

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A. 
Aiguaviva

CONCEPTO Q INDUSTRIA, SLU 
Puigcerdà

COSNITA, COSTEL 
Sant Julià de Ramis

DECACLIMA COMFORT 
SOLUTIONS, SL 
Torelló

ECONOMIA SOLIDÀRIA E.I., SLU 
Girona

ESTEVE ROBLES, ANDREU 
Girona

EUROCLIMAMANIA, SL 
Girona

EXPERT LINE, SL 
Vilablareix

FRANCESC FERNANDEZ 
CONTRERAS 
Girona

FRIGOLA ALCORLO, ANNA 
Torroella de Montgrí

GALAN BARBA, DAVID 
Banyoles

GARCIA AJENJOS, ALEXANDRE 
Olot

GARCIA SANCHEZ, RICARD 
Santa Cristina d’Aro

GIROGRUPSERVEIS 2.0 2016, SL 
Campllong

GOMENA MAQUINARIA DE 
HOSTELERIA, SL 
Roses

GONZALEZ RAMIREZ, ADRIÀ 
Girona

GRANADOS PARES, DANIEL 
Banyoles

HCP 28, SL 
Vilamalla

ICYC INSTAL SERVICE, SL 
Pals

INSCOR PROJECT, SL 
Cornellà del Terri

INSTAL.LACIONS JOSEP ALECH, SLU 
Vilopriu

INSTAL.LACIONS OBRES TÈCNIQUES, 
SL 
Palamós 

INSTAL.LACIONS SAGALET, SL 
Vic

INSTAL.LACIONS XUNE, SL 
Casavells

INSTAL·LACIONS FERCLIMA 2005, 
S.L. 
Lloret de Mar

INSTALACIONES R3 2020, SL 
Lloret de Mar

ITISA, SL 
Fornells de la Selva

JAUME TURA, SL 
Girona

JORDI PUJOLS VENTURA 
Santa Cristina d’Aro

JUANOLA COLL, JESUS 
Santa Pau

LÓPEZ GONZÁLEZ, DAVID 
Palafrugell

LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ MANUEL 
Celrà

MARTIN VARGAS, GERMAN 
Caldes de Malavella

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, DAVID 
Celrà

MATELSAT, SL 
Sant Feliu de Guíxols

MATEU ANGULO, FERRAN 
Aiguaviva

MERIDA CRUZ, DAVID 
Girona

MORALES AZOFRA, PEDRO LUIS 
Cassà de la Selva

MUNTATGE I GESTIÓ 
D’ INSTAL.LACIONS AM, SL 
Blanes

NEOTEC GIRONA S.L. 
Besalú

NUGUÉ SUÑER, JORDI 
L’Estartit

PALOMÉ PONT, XAVIER 
Castellfollit de la Roca

PANOSA ARNAU, PERE 
Amer

PEÑA PERDOMO, GUILLERMO 
Calonge

PUJOLAR ABELLI, MARC 
Tonyà

QUERA CARBONA, MAURIEL  
Agullana

RAIAN EMPORDA XXI, SL 
Sant Feliu de Guíxols

RALLO GENOVER, JOSE 
Palafrugell

REFRIGERACIÓ EDUARD, SL 
La Pera

REHATEC ZENIT, SL 
Girona

ROTLLAN PRAT, OSCAR 
Cadaqués

SATH ELECTRICITAT ROSES, SLU 
Roses

AGBAR, SAU 
Barcelona

STILNOUFRED, S.L. 
Palamós

SUNBLITZ KRAFT, SL 
Sant Cugat del Vallès

VELASCO LUCENA, MIQUEL 
Blanes

VIÑAS PRAT, RAFAEL 
Viladrau
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Creixement de 
les instal·lacions 
d’autoconsum compartit
Tal com difon l’Institut Català de 
l’Energia (ICAEN) el nou model 
cap a la transició energètica 
permet passar de ser consumidors 
passius a generadors de la 
propia energia d’autoconsum, 
emmagatzemant-la i finalment 
compartint-la amb altres usuaris. .

L’autoconsum fotovoltaic trans-
formarà el model energètic de 
l’actualitzat permetent que els 
habitatges siguin autosuficients i 
aprofitin el sol com a recurs ener-
gètic gratuït i net. Quan hi hagi 
suficients instal·lacions domès-
tiques d’autoconsum fotovoltaic 
s’assolirà també l’autoconsum 
compartit, mitjançant xarxes de 
distribució entre els diferents 
autoconsumidors per tot el terri-
tori, donant pas a les comunitats 
solars.  

En aquesta gràfica es pot veu-
re l’evolució de l’autoconsum 
compartit, que cada vegada va 
creixent amb més força.

L’autoconsum compartit es defi-
neix com una instal·lació o vàries 
instal.lacions generadores d’elec-
tricitat, on varis consumidors es 
beneficien d’aquesta energia que 
genera la instal·lació fotovoltaica, 
que un cop fet l’acord de repar-
timent entre els diferents consu-
midors, el comptador de genera-
ció neta que s’instal.la enregistra 
les lectures d’energia generada i 
es reparteix en els consumidors 
acollits a aquesta modalitat se-
gons en la proporció acordada als 
coeficients de repartiment.

Com es veu en la primera imatge, 
l’autoconsum compartit pot tenir 
diferents configuracions segons 
com es connecta a la xarxa: a 
través de xarxa interior o a través 
de xarxa de distribució 

A més a més, també hi ha la 
possibilitat que s’injectin els ex-
cedents a xarxa i aquests es com-
pensin a la factura elèctrica de 
cada consumidor associat.

Evolució de l’autoconsum FV per nombre d’instal·lacions:

Instal·lació d’autoconsum 
col·lectiu a través de xarxa 

AMB EXCEDENTS ACOLLITS A 
COMPENSACIÓ

Instal·lació d’autoconsum col·lectiu a 
xarxa interior SENSE EXCEDENTS

»

Font imatges: ICAEN
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Degut a l’interès que genera, 
el Gremi va oferir una jornada 
online sobre les particularitats 
tècniques de les modalitats de 
l’autoconsum compartit. La jor-
nada es va celebrar el passat di-
mecres 16 de febrer, organitza-
da pel departament tècnic del 
Gremi i amb la participació de: 
l’ICAEN (Institut Català d’Ener-
gia) i d’ENDESA (Edistribución). 
El programa va incloure: una 
introducció de l’autoconsum 

compartit i subvencions actuals, 
(per part de l’ICAEN), modalitats 
d’autoconsum compartit i canvis 
normatius (per part del departa-
ment tècnic del Gremi), presen-
tació de la guia d’autoconsum i 
particularitats tècniques de con-
nexió (per Edistribución). 

Les presentacions i el vídeo de la 
jornada el teniu disponibles a la 
web del Gremi.
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Fòrum professional
Recull de preguntes i respostes realitzades per agremiats 
sobre les ajudes per autoconsum segons real decret 477/2021

Quina és la documentació que 
cal fer durant la instal·lació d’un 
punt de recàrrega d’un vehicle 
elèctric en un aparcament d’un 
bloc de pisos? I en un habitatge 
unifamiliar?

Per la instal·lació d’un punt de 
recàrrega en un aparcament d’un 
bloc de pisos, cal un certificat 
d’instal·lació elèctrica indicant 
“nova”. 

Per una instal·lació d’un punt de 
recàrrega de vehicle elèctric en 
un habitatge unifamiliar, cal fer 
un CIE d’ampliació i indicar el nú-
mero CUPS de la instal·lació de la 
casa a la declaració responsable.

Les empreses frigoristes han de 
disposar d’un contracte de gestió 
de residus?

Segons l’article 13.3 del RD 
552/2019 del Reglament d’instal-
lacions frigorífiques, les empre-
ses han de disposar d’un pla de 
gestió de residus, estar donats 
d’alta com a productors de resi-
dus a l’Agència de Residus de 
Catalunya i contractar els serveis 
d’un gestor autoritzat.

Es recorda que els residus es-
pecials (ampolles buides de gas 
refrigerant) no poden guardar-se 
més de 6 mesos a les instal·laci-
ons de l’empresa instal·ladora. 

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...

En instal·lacions de generació 
per autoconsum, és necessari 
de presentar un aval quan se 
sol·licita el permís de connexió a 
distribuïdora, per instal·lacions 
de fins a 100kw? 

Ja no és necessari. Segons el 
RD 29/2021, en vigor des del 
23/12/21, es modifica el RD 
1183/2020 per tal d’eximir de 
l’obligació en la sol·licitud de 
permís de connexió a distribu-
ïdora de presentar l’aval a les 
instal·lacions de generació de 
menys de 100 kW associades a 
qualsevol modalitat d’autocon-
sum amb excedents. 
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Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS

Tels. 872 590 193 / 972 213 566

Bigas Alsina SL aconsegueix 
la Q de Qualitat
Bigas Alsina ha aconseguit el 
distintiu de la Q de Qualitat que 
concedeix el Gremi. Des de 1949, 
Bigas Alsina es dedica a l’engi-
nyeria, el disseny i la fabricació 
de caldereria i maquinària per a 
la indústria càrnia i alimentària 
en l’àmbit internacional. 

Les seves àrees d’activitat són 
alimentació, rendering, indus-
trial, vapor, clima i manteni-
ments, adreçades a diferents 
indústries. Realitza instal·laci-
ons industrials de fluids a escala 
nacional i instal·lacions de clima 
i manteniments industrials dins 
la província de Girona. 

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 dis-
tintiu Q de Qualitat en factures, 
albarans, pressupostos i llocs 
web, així com en la seu social i 
en els vehicles d’empresa. 

A més a més, el cercador d’ins-
tal·ladors del Gremi identifica les 
empreses que disposen d’aques-
ta certificació.

»

Quina validesa tenen els cer-
tificats d’inscripció al Registre 
d’Agents de la Seguretat Industrial 
a Catalunya (RASIC) i al Regis-
tre d’Instal·lacions Tècniques de 
Seguretat Industrial a Catalunya 
(RITSIC)? 

Si no hi ha data de caducitat en el 
cos dels certificats d’inscripció al 
RASIC o el RITSIC, aquests certifi-
cats no caduquen.

Sí que té disponibilitat limitada 
el document de còpia. Els docu-
ments que emeten i envien com 
a justificants de les inscripcions a 
l’àrea privada són en realitat una 
còpia que queda limitada la seva 

verificació en el temps quan s’in-
forma sota l’expressió de “Data de 
caducitat de la còpia“. Aquest fet 
no comporta que el document de 
certificat d’inscripció emès sense 
data de caducitat hagi perdut la 
seva validesa.

Les empreses frigoristes han de 
comunicar les fuites de gasos 
fluorats de les empreses on fan la 
reparació o manteniment?

No, l’obligació de comunicar les 
fuites de gasos fluorats recau 
sobre el titular de la instal·lació 
frigorífica. Existeix una via especí-

fica per aquest tràmit, que es pot 
consultar al web del Gremi. Les 
fuites significatives o recàrregues 
de refrigerant més grans del 5% 
de la càrrega total des de l’última 
revisió s’han de reflectir en un 
informe de l’instal·lador frigorista. 
S’ha de lliurar una còpia al titular 
de la instal·lació perquè el remeti a 
l’autoritat competent en el termini 
màxim d’una setmana. A l’informe 
s’han de reflectir els resultats de la 
revisió, les mesures adoptades i el 
termini en què s’han resolt.
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Com realitzar instal·lacions 
contraincendis de la forma correcta 
perquè puguin ser certificades

» Incidint en la importància del 
compliment exhaustiu de les 
normes a l’hora d’instal·lar els 
materials de detecció d’incendis, 
dedicarem aquest apartat i el de 
la propera revista a revisar alguns 
dels aspectes més rellevants 
de com dur a terme de forma 
correcta les nostres instal·lacions 
contra incendis.

Seguint aquests consells 
aconseguirem que, quan sigui 
l’hora d’obtenir el certificat de 
la instal·lació, l’enginyer en visita 
a l’obra no ens hagi de dir que 
calen modificacions, evitant així 
perdre temps i diners.

Canalitzacions i cables:

• Els cables que han d’alimentar 
els equips o les maniobres 
després de la detecció d’un 
incendi han de ser del tipus 
“Resistent al Foc (AS+)” durant 
30 minuts, com a mínim. Per 
exemple: avisadors òptics i 
acústics, repetidors de control, 
connexions entre equip de 
control i font d’alimentació, 
actuadors i preactuadors, etc. 
(UNE 23007 pg. 65). 

• Tots els cables del sistema 
de detecció d’incendis que 
transcorrin per zones no 
protegides pels dispositius 
de detecció corresponents 
hauran de ser del tipus 
“Resistent al Foc (AS+)” durant 
30 minuts, com a mínim. (UNE 
23007 pg. 65,66). 

• Els cables de detecció d’incendis 
seran de color vermell o taronja. 
(UNE 23007 pg. 68). 

• L’alimentació general 
del sistema de detecció 
d’incendis es realitzarà 
mitjançant una línia (circuit) 
independent, amb els 
corresponents dispositius 
de protecció, i amb cable del 
tipus “Resistent al foc (AS+)” 
(UNE 23007 pg. 26,27). 

• S’utilitzaran canalitzacions 
adequades per dur a 
terme les instal·lacions, 
per exemple: tubs, safates, 
canals, etc. (UNE 23007 pg. 
29). 

• Es farà ús de canalitzacions 
independents o envans 
separadors continus, 
mecànicament resistents i 
rígids, en el cas de les safates 
i canals. (UNE 23007 pg. 68). 

• Les unions, connexions i 
entroncaments de cables, 
es duran a terme en les 
corresponents caixes de 
connexió. (UNE 23007 pg. 30).

La Central de detecció 
d’incendis:

• Les Zones de Detecció NO 
podran barrejar detectors i 
polsadors. És a dir, la detecció 
automàtica (detectors) anira 
en zones diferents de la 
detecció manual (Polsadors). 
(UNE 23007 pg. 32).  

• S’instal·larà en un lloc visible i 
accessible.  

• Els tubs amb els cables NO 
entraran mai per la part 
inferior de la caixa.

       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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Treballs amb risc de 
caigudes d’altura

» Existeix una normativa específica 
sobre treballs temporals en altu-
ra, de manera que els inspectors 
de treball i seguretat social estan 
comprovant de forma estricta i 
escrupolosa la seva aplicació en 
qualsevol sector i àmbit. L’incom-
pliment de l’aplicació de mesures 
preventives comporten sancions 
greus i elevades.

El risc de caigudes d’altura és 
considerat com un risc especial 
en alçades iguals o superiors a 2 
m. En aquest supòsit és obliga-
tòria la utilització de proteccions 
col·lectives i/o individuals (arnès 
de seguretat connectat a dispo-
sitius d’ancoratge permanents o 
provisionals), amb priorització de 
les col·lectives sempre que sigui 
possible. 

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

Un dels punts especialment sen-
sibles d’aquest tipus de risc són 
les cobertes, ja que poden ser 
l’origen de caigudes tant en el 
seu perímetre, com en els forats 
que hi pugui haver (patis interi-
ors, claraboies, etc.), o fins i tot a 
causa de trencaments.

En el cas de sistemes de protec-
ció en el perímetre de la coberta 
per mitjà de baranes, cal esco-
llir-los en funció de la inclinació 
de la coberta i de l’altura de 
caiguda, per tal que siguin resis-
tents als impactes (càrregues 
dinàmiques). L’ús de bastides 
tubulars és una opció molt vàli-
da quan resulta difícil instal·lar 
baranes. 

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

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

Es pot utilitzar una escala de mà 
com a lloc de treball si el nivell 
de risc és baix, si no cal realitzar 
esforços excessius, si el centre 
de gravetat del cos no sobresurt 
dels muntants de l’escala, i si 
per les característiques de l’em-
plaçament (espais reduïts) no 
és possible la utilització d’altres 

mitjans. Per treballs on el punt 
d’operació (altura de les mans) 
sigui igual o superior a 3,50 m, 
seria obligatori l’ús d’un arnès de 
seguretat. Es prioritzarà la utilit-
zació de plataformes elevadores 
mòbils de personal (PEMP) o 
bastides normalitzades.

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

Els treballadors haurien d’estar 
formats en l’elecció del sistema 
de protecció individual contra 
caigudes (EN 363) més adient 
per treballar en alçada segons 
les condicions existents i l’ús 
correcte (dispositius anticaigu-
des retràctils, elements o equips 
d’amarratge, connectors, dis-
positius anticaigudes lliscants 
sobre línies d’ancoratge flexibles, 
absorbidors d’energia, dispositius 
d’ancoratge provisionals, etc.).
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Prevenció Laboral Gremi
Assessoria de prevenció laboral 

pels agremiats
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IVA aplicable a les instal·lacions 
fotovoltaiques i altres tipus

» Els diferents tipus d’IVA que 
s’han d’aplicar a les instal·lacions 
fotovoltaiques acostuma a 
generar dubtes i consultes entre 
els instal·ladors. Per poder-ho 
aclarir és important entendre les 
diferències entre rehabilitació i 
renovació/reforma.

Cal tenir en compte que les 
instal·lacions de plaques 
fotovoltaiques, igual que 
qualsevol altra execució de 
treball, pot tenir diferents tipus 
d’IVA en funció de què es fa i a 
qui es fa.

IVA al 0%: Si la instal·lació es fa a 
un empresari (promotor que té 
la intenció de vendre) i és obra 
nova o rehabilitació, pot anar per 
Inversió del Subjecte Passiu (ISP) 
i, per tant, IVA 0%. 

IVA al 10%: Si la instal·lació es fa 
en l’habitatge d’una persona 
física (aquest es regeix per la 
llei d’IVA com qualsevol altra 
execució d’obra), es podrà aplicar 
el 10% d’IVA només en els casos 
següents:

• Obra nova

• Rehabilitació: 
• Contractes formalitzats 

directament entre el promotor 
i el contractista.

• Projecte de rehabilitació 
redactat i validat per un 
arquitecte, arquitecte tècnic  
o enginyer i segellat pel 
Col·legi oficial, que acrediti: 

1. Que el 50% del cost total del 
projecte sigui estructural, 
façana…

2. El cost total de les obres del 
projecte excedeixi al 25% del 
preu d’adquisicióde l’immoble 
si s’ha comprat durant els 2 
anys anteriors a l’inici d’obra, 
o bé al valor de mercat que 
tingui en el moment d’inici.

• Renovació i reparació 
• Quan la suma del material no 

sobrepassi el 40% del total de 
la factura

• Quan el destinatari sigui 
persona física (sense activitat 
empresarial ni professional) o 
comunitat de propietaris.

• Quan s’utilitzi l’habitatge per a 
ús particular.

• Quan faci més de 2 anys de 
la construcció o de la darrera 
rehabilitació.

IVA al 21%
Atenció! Si la instal·lació es fa en 
l’habitatge d’una persona física 
i no es compleixen els requisits 
anteriors, s’ha d’aplicar sempre el 
21% d’IVA.

GIRONA: C/Barcelona, 47  |  Tel. 972 20 52 00  |  email: boada@boada.cat  |  www.boada.cat

M y JM BOADA AGENTS D’ASSEGURANCES S.L. - B17418526 - Agència Exclusiva d’Assegurances de REALE S.A.
Inscrita al  registre de la DGSPF C0613B17418526

ASSESSORS  d’Assegurances
del Gremi d’Instal·ladors de Girona

AAmmbb  7755  aannyyss

dd’’eexxppeerriièènncciiaa
CÒMPUT APAGE SL

Assessoria fiscal i comptable pels 
agremiats
GREMI D’INSTAL·LADORS

DE GIRONA

Directe: 872 590 154
Horari: dilluns de 9 a 14 h
Centraleta: 972 213 566
a.fiscal@elgremi.cat
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Mor Carles Pastor, estret 
col·laborador del Gremi

» El passat 4 de novembre va morir 
Carles Pastor i de Labraña amb 
78 anys. Era enginyer industrial 
i va col·laborar durant vint-i-
sis anys amb el Gremi, com a 
assessor tècnic i com a docent 
de nombrosos cursos relacionats 
amb les activitats que agrupa el 
Gremi.

L’any 1992 el president Pere 
Rodríguez el va introduir com 
a assessor tècnic al Gremi, i va 
començar a exercir als locals del 
carrer Caterina Albert, al costat 
d’en Juli Vila. Va assumir un dels 
principals reptes l’any següent, 
en dissenyar un pla per aplicar la 
nova llei de Riscos Laborals entre 
els agremiats. Posteriorment, el 

2002, va assumir el projecte i la 
direcció de les obres de la nova 
seu del Gremi a Domeny. 

Durant el quart de segle que va 
exercir d’assessor, el sector va 
patir nombrosos canvis tècnics, 
de reglamentació i en relació amb 
procediments administratius 
que ell va saber traslladar al dia 
a dia de la pràctica professional 
dels agremiats, ja fos des de 
l’assessoria tècnica, o bé com a 
docent als nombrosos cursos que 
va impartir.

La seva activitat professional 
va estar lligada al seu perfil 
d’enginyer, com a professor 
a l’Escola Politècnica de la 

Universitat de Girona i també 
com a pèrit judicial. Però els seus 
interessos anaven més enllà de 
l’enginyeria, i tant la dedicació a 
la família, com a altres aspectes 
socials completaven el perfil 
d’una persona entranyable. 
Tenia un vessant artístic que 
el va dur a actuar com a músic 
intèrpret i compositor en diversos 
grups, centrant-se sobretot 
en el món de l’havanera i la 
cançó de taverna. També va ser 
membre de l’Associació de Veïns 
de l’Eixample de Girona i de 
l’Associació de sèniors de la UdG.
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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

Aerotermia es 
ahorro para tu cliente 
y negocio para ti. 
Y con BAXI, además, 
es confort.
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OFICINA CENTRAL
VILAMALLA
Polígon Empordà Internacional
Tel. 972 525 150
www.calygas.es - calygas@calygas.es

DELEGACIONS
OLOT · Tel. 972 265 724 · olot@calygas.es
LA BISBAL ·  (VULPELLAC) · Tel. 972 643 545 · labisbal@calygas.es
TORROELLA ·  (ULLÀ) · Tel. 972 755 366 · torroella@calygas.es
SANT FELIU DE GUIXOLS · Tel. 972 327 502 · stf@calygas.es
PALAMÓS · Tel. 972 316 425 · palamos@calygas.es
ROSES · Tel. 972 154 742 – roses@calygas.es
PALAFRUGELL · Tel. 972 988 620 · palafrugell@calygas.es
FIGUERES · Tel. 872 220 040 ·  �gueres@calygas.es



L’INSTAL·LADOR18
FORMACIÓ

Tots els cursos actius 
només a un clic
Ara, des de la web del Gremi, 
i fent clic a “formació”, podeu 
accedir directament a la 
llista de tots els cursos amb 
matrícula oberta disponibles.
 
Un cop escollit el curs que 
us interessa, podeu fer-ne la 
preinscripció directament 
amb el formulari en línia 
i rebeu automàticament 
una confirmació de la 
preinscripció per correu 
electrònic. Posteriorment, 
contactem amb l’alumne per 
avançar amb la inscripció.

»

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

També us podeu informar 
del calendari de formació 

en el codi QR 

Seguiu la 
formació online 
que imparteixen 
les empreses 
col·laboradores al 
web i a les xarxes 
socials del Gremi

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

facebook.com/elgremi

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

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.

972 41 26 15 
formacio@elgremi.cat
www.elgremi.cat
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Aprenents en pràctiques 
del “Curs Bàsic de 
Climatització”
El Gremi i la Fundació OSCOBE 
han iniciat una col·laboració 
que té com a objectiu contri-
buir a la millora de l’ocupabi-
litat de persones amb dificul-
tats especials o en situació 
d’atur, per facilitar així la seva 
inserció laboral. Fruit d’aques-
ta aliança, un total de quinze 
alumnes han acabat el període 
d’aprenentatge del Curs bà-
sic de Climatització, impartit 
pel Gremi i impulsat pel Punt 
de Formació Incorpora (PFI), 
gestionat per l’entitat social 
gironina.
 
El curs ha constat de 250 ho-
res totals, estructurat en els 
mòduls següents::

• Competències bàsiques i 
transversals, impartit per 
Fundació Oscobe (104 ho-
res)

• Formació pràctica, a càrrec 
d’El Gremi (40 hores)

• Formació Prevenció de 
Riscos Laborals de riscos 
en alçada, impartit per Pre-
venció Laboral Gremi SLU 
(6 hores)

• Pràctiques no laborals en 
empreses instal·ladores 
(100 hores)

Les matèries que han cursat 
els alumnes durant les 40 
hores de pràctiques són:

• Muntar i posar en marxa 
splits 1x1

• Abocardadors
• Treballs amb corbadora
• Unions roscades
• Fer el buit d’una instal·lació
• Nocions de fred domèstica
• Detecció de fugues

El punt de formació Incorpo-
ra de la Fundació “la Caixa” 
és un programa d’intermedi-
ació laboral que vol garantir 
la inserció laboral oferint un 
suport integral, tant a les em-
preses com a les persones. A 
les comarques de Girona, el 
programa està present des 
del 2006 i actualment dotze 
entitats socials el desenvolu-
pen. 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 em-
preses.

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, especial-
ment els joves. Per promoure 
la seva integració social i labo-
ral, utilitza una metodologia 
d’itineraris formatius i d’orien-
tació i inserció laboral que ga-
ranteixen la seva integració.

»
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Cursos amb 
matrícula 
oberta
Us podeu preinscriure accedint a la web 
del Gremi https://www.elgremi.cat/curs/
cursos/ on trobareu les dates dels cursos 
programats i més informació de cada curs.

Programa de confecció 
de certificats elèctrics 
(CIE) per Baixa Tensió i per 
Fotovoltaica - 

CURS Instal·lacions 
Fotovoltaiques Aïllades

Durada de 3 h pel de BT+ 6 h pel de FV. 

Objectius: Saber omplir els formularis 
de manera automàtica a partir d’un 
únic full de dades i fer els càlculs de les 
memòries tècniques i esquemes de 
disseny. Amb el curs, s’entrega el pro-
grama personalitzat a cada empresa. 
Exclusiu per agremiats.

Durada: Opció d’un dia (durada de 7.30 h) i 
una altra opció de dos tardes (10 h).

Objectius: Conèixer els elements, l’eficiència 
i el dimensionament dels sistemes aïllats. Els 
càlculs de seccions i proteccions. Errors a evi-
tar i possibles problemes en les instal·lacions. 

CURS Pràctic Iniciació 
a la Refrigeració
Durada: 27 h 

Objectius: Transmetre als alumnes els principis ini-
cials i bàsics de la refrigeració-climatització pràctica 
aplicada, i el manteniment bàsic de les instal·lacions 
frigorífiques de locals i de la conservació d’aliments. 

Per a més 
informació:

escaneja’m!

CURS Pràctic de 
Cremadors de Gasoil i Gas
Durada: 18 h distribuïdes en 6 sessions

Objectius: Capacitar als instal·ladors pel 
manteniment preventiu i correctiu dels 
cremadors de gasoil i gas. 
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CURS Oficial Prevenció de la 
Legionel·losi
Durada: 25 h

Adreçat: A treballadors que realitzen operacions 
de manteniment pel compliment de la normativa 
corresponent, tant personal propi com empreses que 
facin serveis a tercers. 

Objectius: 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 les normatives corresponents. 

CURS Actualització del Curs Oficial de 
prevenció de la Legionel·losi
Durada: 10 h

Objectius: Actualització quinquennal del Certificat Oficial de 
Prevenció de la Legionel·losi.

Destinataris: Professionals que hagin de realitzar 
l’actualització el Curs Oficial de Prevenció de la Legionel·losi. 
Real Decret 909/2001, de 27 de juliol.

Un cop he fet el curs Oficial, cada quant he de fer 
l’actualització? 
S’ha de realitzar cada 5 anys a partir d’haver obtingut el curs 
inicial oficial per tal de renovar-lo. 

MONOGRÀFIC: Legalització 
d’Instal·lacions Fotovoltaiques 
per Autoconsum

CURS Instal·lacions Frigorífiques amb 
Amoníac com a Refrigerant

Durada: 2h

Objectiu: Conèixer els tràmits que s’han de dur a terme 
i la documentació que cal presentar per legalitzar 
una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.

Durada: 16 h

Objectiu: Analitzar el funcionament de les instal·lacions fri-
gorífiques establint les bases per al càlcul dels components, 
el disseny i la construcció de les instal·lacions frigorífiques 
d’amoníac; remarcant especialment les característiques parti-
culars que han de reunir respecte a la seguretat, la facilitat de 
manteniment i l’eficiència energètica.
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CURS Complementari en Tecnologies 
Alternatives de Gasos Fluorats
Durada: 6 h

Objectius: Obtenir el Certificat d’actualització en tecnologies alter-
natives per a professionals ja certificats en gasos fluorats, d’acord 
amb els requisits i obligacions establertes en el RD 115/2017.

Proteccions diferencials V3
Durada: Unes 6 h de teoria i unes 6h de pràctiques.

Objectius: Donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per 
entendre el funcionament de les proteccions diferencials en 
les instal·lacions elèctriques. Aprendre a resoldre els proble-
mes habituals de les proteccions diferencials així com el seu 
correcte dimensionat. 

Adreçat a: Enginyers i/o instal·ladors que realitzen manteniment 
d’instal·lacions industrials així com verificacions periòdiques 
d’instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió. 

Professor: Joan Romans Artigas. Eng. Electrònic, Eng. Tec. de 
Telecomunicació i Eng. Tec. Industrial. 

Mesures de tensions de pas i contacte en 
instal·lacions d’alta tensió
Durada: Unes 8 h de teoria i uns 4h de pràctica.

Objectius:  Analitzar els paràmetres elèctrics que produeixen 
les tensions de pas i contacte en una instal·lació d’Alta Tensió 
quan es produeix un defecte. Analitzar la tipologia de la xarxa 
d’Alta, posta a terra del neutre, connexió de les pantalles, amb 
o sense cable de guarda, així com també el règim de neutre 
de la instal·lació de baixa Tensió (TT, TN o IT), i com les dife-
rents tipologies impliquen diferents consideracions. Entendre 
com i on s’han de dur a terme les mesures de pas i contacte. 
El curs es dividirà en una part teoria i una part pràctica.

Professor: Joan Romans Artigas. Eng. Electrònic, Eng. Tec. de 
Telecomunicació i Eng. Tec. Industrial. 

CURSOS CARNET - Ja no son necessaris estudis prèvis!

- De Baixa Tensió (BT) i de Fred: Nova via d’acreditació per actuar com instal·lador 
habilitat (el que era abans el carnet), directament a través de cursos al Gremi.

Objectiu: l’acreditació de l’instal·lador en Baixa tensió BÀSIC i Fred. No cal forma-
ció ni experiència prèvia. S’obté una certificació atorgada per una entitat i una 
avaluació que inclourà els continguts mínims indicats en la instrucció tècnica 
complementària.

- D’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (ITE): En el curs pel carnet d’ITE no hi ha 
hagut cap canvi. Es continua oferint i cal fer l’examen oficial de la Generalitat.
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Aconseguir una màxima eficiència en la il·luminació, 
estar a l’abast amb les noves tecnologies

Il·luminació intel·ligent i maneres de  
combatre la crisi energètica

La crisi energètica és una rea-
litat. És d’imperiosa necessitat 
generar accions que promo-
guin l’estalvi de l’energia fent 
un ús eficient dels recursos.

Actualment, el Codi Tècnic de 
l’Edificació estableix com a 
exigència bàsica que els edifi-
cis, tant els nous com els que 
es reformin, disposin d’ins-
tal·lacions d’il·luminació ade-
quades a les necessitats dels 
usuaris i a la vegada siguin 
eficaços energèticament.

Per aconseguir una màxima 
ciència en la il·luminació, hau-
rem de comptar amb un siste-
ma de control que permeti ajus-
tar l’encesa a l’ocupació real de 
la zona, així com un sistema de 
regulació que optimitzi l’aprofi-
tament de la llum natural.

Des de MAPEL, juntament amb 
la solució en il·luminació lineal 
que proporciona CANALED, 
aprofitem la tecnologia per 
donar resposta a les exigències 
cada cop més demandades, 
tant per la indústria, com ma-
gatzems logístics, hospitals, 
grans superfícies, infraestructu-
res ferroviàries, etc.

La tecnologia no només està 
present en el producte final, 
sinó també durant tot el procés 
de disseny. Concretament, en 
aquelles eines que utilitzem per 
elaborar la millor solució pels 
nostres clients. Entre elles, cal 
destacar el programari de càlcul 
lumínic DIALUX, el qual fem ser-
vir per garantir els nivells neces-
saris segons la funcionalitat de 
l’espai en qüestió.

»

A continuació enumerem al-
gunes de les bondats d’aquest 
sistema de CANALED, pels 
quals des de MAPEL hem apos-
tat. Tenen un gran valor afegit 
i, gràcies a les instal·lacions re-
alitzades amb gran satisfacció 
per part del client final, podem 
parlar-ne amb propietat.

• És un sistema de fàcil instal-
lació. Dissenyat per reduir els 
temps d’instal·lació fins en un 
70% en comparació amb al-
tres sistemes.

• El sistema incorpora la preins-
tal·lació d’emergència.

• Possibilitat de derivar corrent, 
molt convenient per a senya-
lització, retolació de promo-
cions o il·luminació de zones 
específiques.

• El cablejat i els drivers DALI 
incorporats, a més dels sen-
sors de llum, els detectors de 
presència o els controladors 
horaris, el converteixen en un 
sistema d’il·luminació intel·li-
gent.

• El producte està dissenyat per 
poder reemplaçar qualsevol 
element instal·lat sense des-
muntar els adjacents: un fac-
tor diferencial respecte altres 
sistemes.

+34 972 58 12 14 
info@mapelsl.com
www.mapelsl.com
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Jornades tècniques en línia 
per als instal·ladors
Des del passat juny de 2021 
l’assessoria tècnica del Gremi ha 
organitzat diferents jornades en 
línia sobre temes d’actualitat, 
especialment fent difusió dels 
ajuts a instal·lacions renovables, 
concretament d’autoconsum 
i emmagatzematge, amb 
fonts d’energia renovable i 
a la implantació de sistemes 
tèrmics renovables en el sector 
residencial.

Nova factura de la llum: canvi 
de tarifes
En aquesta jornada es van ex-
plicar els canvis en l’estructura 
i les condicions dels peatges 
d’accés de transport i distri-
bució. En el programa es va 
explicar la nova factura de la 
llum, la seva composició i el pes 
de cada component de la fac-
tura, els canvis pel consumidor 
domèstic, per les PIME i per la 
indústria; el perquè d’aquests 
canvis, els canvis en el preu del 
contracte, i com es pot reduir la 
factura.

Presentació Conaif Energia - 
Nova comercialitzadora 
S’hi va explicar com el Gremi 
està adherit a la Federació 
CONAIF que compta amb un 
acord amb ALDRO ENERGÍA 
(actualment PLENITUDE) per 
comercialitzar llum i gas a tra-
vés de la marca CONAIF ENER-
GÍA. Totes les empreses agre-
miades poden beneficiar-se 

» d’aquest acord venent llum i 
gas als seus clients.

Canvi procediment per la sol·lici-
tud de subministrament elèctric 
S’hi va explicar el canvi de la 
normativa sobre sol·licituds 
de subministraments elèctric, 
fent especial incís en el fet que 
s’han de sol·licitar els treballs a la 
distribuïdora des de l’inici de la 
petició.

Ajudes per l’Autoconsum, em-
magatzematge i climatització 
renovable 
S’han dut a terme 9 jornades 
sobre aquest tema, tant en for-
mat online com presencial. S’hi 
ha tractat tant les actuacions 
subvencionables, com els cos-
tos elegibles, la sol·licitud de les 
ajudes, la intensitat de les ajudes 
i s’han resolt els dubtes més 
habituals. També s’ha explicat 
que les instal·lacions d’autocon-
sum iniciades després de l’1 de 
juliol, del programa 4, 5 i 6 de les 
ajudes d’autoconsum ja són sub-

vencionables, i que Catalunya 
compta amb una dotació d’uns 
118 milions d’euros.

Ajudes Autoconsum, emmagat-
zematge i climatització renovable 
S’han promogut 12 jornades on-
line sobre Exemples de càlcul; 
Consultes i resolució de dubtes 
sobre la sol·licitud d’ajuts d’au-
toconsum; Memòria tècnica 
RITE i consultes sobre la sol·lici-
tud d’ajuts d’autoconsum; Au-
toconsum: Documents i tràmits 
per legalitzar la instal·lació i 
Canvis normatius Autoconsum; 
Memòria RITE; Nous ajuts reno-
vables tèrmiques i comunitats 
energètiques.
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Disponible el model oficial de 
Memòria tècnica del RITE

» Des del passat mes de desembre 
el model oficial de Memòria 
Tècnica RITE està disponible 
al Canal Empresa i a la web 
del Gremi per a instal·lacions 
tèrmiques de potència superior 
a 5 kW i inferior a 70 Kw de 
generació (segons article 
15 RITE), complint amb la 
normativa d’aplicació del RITE 
(RD 1027/2007 i RD 178/2021 
última actualització). . 

Cal adjuntar aquest model de 
memòria a les sol·licituds per 
les ajudes a la implantació de 
sistemes tèrmics renovables 
en el sector residencial del 
programa 6, que correspon 
a instal·lacions tèrmiques: 
aerotèrmia, geotèrmia, solar 
tèrmica, biomassa, etc.

Segons l’article 17 del RITE, 
la memòria tècnica s’ha de 
redactar segons el model 
determinat per l’òrgan 
competent de la comunitat 
autònoma i ha de ser elaborada 
per l’instal·lador habilitat, o 
pel tècnic titulat competent. 
L’autor de la memòria tècnica 
serà responsable del fet que 
la instal·lació s’adapti a les 
exigències de benestar i 
higiene, eficiència energètica i 
energies renovables i residuals 
i seguretat del RITE, i actuarà 
coordinadament amb l’autor del 
projecte general de l’edifici.

Els titulars d’instal·lacions 
tèrmiques en edificis han de 
disposar de la documentació 
tècnica següent durant tota la 
vida útil de la instal·lació: 

• Memòria justificativa de 
la instal·lació si la potència 
tèrmica total és superior a 5 
kW i inferior a 70 kW tèrmics.

• Projecte tècnic de la 
instal·lació d’acord amb el 
RD 1027/2007 i les seves 
modificacions posteriors, si la 
potència tèrmica total supera 
els 70 kW tèrmics. 

• Certificat d’instal·lacions 
tèrmiques  

• Certificat de fi d’obra i proves 
realitzades que acrediti 
que la instal·lació reuneix 
les condicions tècniques 
requerides pel Reglament 
d’Instal·lacions tèrmiques en 
els edificis. 

• Contracte de manteniment 
amb una empresa inscrita 
en el Registre d’Agents de 
la Seguretat Industrial de 
Catalunya (RASIC), o en el 
registre corresponent d’una 
altra comunitat autònoma, 
si la instal·lació supera els 70 
kW tèrmics. 

• Certificat CE de conformitat 
dels equips que formen la 
instal·lació (rendiment de 
calderes, aparells a gas, 
aparell a pressió i xemeneies). 

• Certificat d’estanquitat de 
la instal·lació frigorífica de la 
instal·lació d’aire condicionat.

Quan les instal·lacions tinguin 
una potència superior a 12 kW 
de fred o a 20 kW de calor, 
s’han d’inscriure al Registre 
d’Instal·lacions Tècniques 
de Seguretat Industrial de 
Catalunya (RITSIC), per tant, en 
aquests casos caldrà també la 
declaració responsable signada 
pel titular de la instal·lació

Helena Hernández Jacas

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA

Directe: 872 590 193 
Centraleta: 972 213 566
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Setanta municipis de les comarques 
gironines tindran comunitats 
energètiques locals
La instal·lació de plaques fotovol-
taiques en equipaments públics 
permet subministrar energia 
elèctrica al mateix edifici, a ha-
bitatges en situació de pobresa 
energètica i als veïns que s’hi 
vulguin sumar

Les comarques gironines són 
pioneres en la creació de comu-
nitats locals d’energia amb el 
propòsit de fomentar la transi-
ció energètica en l’àmbit local a 
través de la ciutadania.

Els primers municipis a im-
pulsar-ho, amb el suport de la 
Diputació de Girona, han estat 
Amer, la Cellera de Ter, Cornellà 
del Terri i Rupià. En una prime-
ra fase, s’han instal·lat plaques 
solars fotovoltaiques en teula-
des d’equipaments municipals, 
les quals permeten abastir 
d’energia elèctrica els mateixos 
edificis municipals, els punts de 
recàrrega de vehicles elèctrics 
i, dins un radi d’acció de cinc-
cents metres, els habitatges en 
situació de pobresa energètica 
i les llars que vulguin adherir-se 
al projecte.

Als primers quatre municipis 
se n’hi sumaran una seixante-
na més: Agullana, Aiguaviva, 

Anglès, Banyoles, Begur, Besa-
lú, Bescanó, Bordils, Breda, 
Campdevànol, Campllong, 
Camprodon, Cassà de la Selva, 
Celrà, Cervià de Ter, Cruïlles, 
Espolla, Flaçà, Forallac, Fornells 
de la Selva, Garriguella, Girona, 
Gombrèn, Juià, la Pera, la Vall 
d’en Bas, les Planes d’Hostoles, 
Lladó, Llagostera, Llívia, Madre-
manya, Mieres, Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura, Navata, Or-
dis, Palafrugell, Pedret i Marzà, 
Peralada, Planoles, Porqueres, 
Ribes de Freser, Riells i Viabrea, 
Ripoll, Sant Andreu Salou, Sant 
Feliu de Guíxols, Sant Joan de 
les Abadesses, Sant Joan de 
Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant 
Julià de Llor i Bonmatí, Sant 
Julià de Ramis, Sant Llorenç de 
la Muga, Sant Miquel de Cam-
pmajor, Sarrià de Ter, Terrades, 
Torrent, Torroella de Montgrí, 
Tossa de Mar, Ullà, Vallfogona 
de Ripollès, Vidreres, Vilablareix, 
Viladamat, Vilademuls, Vilafant, 
Vilamalla, Vilanant i Vilaür.

Les comunitats locals d’energia 
suposen un nou model que, a 
més de substituir les energies 
fòssils per les renovables, situa 
el consumidor al centre del sis-
tema. A més, identifica els mu-
nicipis com a actors principals a 

l’hora de promoure la transició 
energètica entre la ciutadania 
i de ser elements partícips i 
exemplificatius amb els seus 
consums.  

Els ajuntaments s’encarreguen 
de convocar un concurs per a 
la cessió temporal de quotes 
de participació de la instal·lació 
solar fotovoltaica municipal. 
En aquest sentit, decideixen la 
potència que poden cedir a la 
ciutadania i calculen la quota 
anual que cada veí haurà de 
pagar, corresponent a la ins-
tal·lació, la gestió i el manteni-
ment. A l’hora de formalitzar la 
sol·licitud, cada família pot de-
cidir la potència que necessita, 
amb l’assessorament del gestor 
energètic, que els acompanya 
durant tot el procés. 

Tots els integrants de la comu-
nitat disposen d’una aplicació 
mòbil que els permet con-
trolar en temps real la quan-
titat d’energia que genera la 
instal·lació solar i la quantitat 
d’energia que consumeixen. A 
més, el gestor energètic també 
els ajuda a modificar els hàbits 
de consum per ajustar-los a la 
producció d’energia de la ins-
tal·lació. 



L’INSTAL·LADOR 29

Alumnes de formació professional 
visiten el Gremi

» Un grup d’uns noranta alumnes 
de cicles formatius de diferents 
instituts de les comarques giro-
nines va visitar les instal·lacions 
del Gremi el passat 4 d’abril. 

Aquestes visites formen part d’un 
acord que té el Gremi amb els 
centres educatius de formació 
professional de les comarques 
gironines. L’objectiu és donar a 
conèixer els serveis i la seu del 
Gremi als alumnes d’instal·laci-
ons elèctriques i automàtiques, 
i altres cicles relacionat amb les 
instal·lacions.

A part de la xerrada Informativa i 
tècnica sobre el vehicle elèctric i 
l’autoconsum, durant la visita es 
va poder accedir a la coberta per 

veure in situ la nova instal·lació de 
plaques fotovoltaiques.

També van visitar l’espai formatiu 
interior, tant els tallers de pràcti-
ques, com l’espai on se situen els 
inversors i les bateries de la nova 
instal·lació d’autoconsum.
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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 / CONTRAINCENDIS / ENERGIA/ INNOVACIÓ 
FOTOVOLTAICA / RENOVABLES / SEGURETAT / TECNOLOGIA

Cascs de colors
En una taula hi ha tres cascs de protecció grocs i dos de vermells. Tres instal·ladores en fila es posen un casc a l’atzar sense 
mirar-ne el color. Se li pregunta a la tercera instal·ladora de la fila, que pot veure el color dels altres dos cascs davant seu, si pot 
dir el color del seu casc, però respon negativament. Se li pregunta a la segona, que veu només el casc de la primera, i tampoc 
pot respondre la pregunta. Finalment, la primera de la fila que no veu cap casc respon encertadament de quin color és el casc 
que porta posat. Quin és aquest color i quina és la lògica que fa servir per saber-ho?

Joc de lògica

Busca les 7 diferències

Entreteniments

 R H T I N N O V A C I O B N I

 P U E E J T A T E R U G E S L

 N I C O J I T R G U L C L I A

 T E N U O P J N V J X R T D L

 H A O J L P G F T K H C Z N O 

 R I L T I L G D S O A A P E B

 E G O I P L O V A D E S I C O

 V R G A U T O C O N S U M N N

 C E I P L M A T E C N O U I D
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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 · 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



Salvador Escoda S.A.
Punts de venda a Girona:
Telèfon Comercial: 934 607 556
pedidos.catalunya@salvadorescoda.com

per a instal·lacions
El teu proveïdor integral

d’Energies renovables

Ho tenim tot per la teva instal·lació

Girona
C/ de Santa Coloma, 111
17005 Girona

Palamós
Pol. Ind. Pla de Sant Joan 
C/ Joan Rovira i Bastons, 12
17230 Girona

Figueres
Pol. Ind. Vilatenim
C/ Europa, 2
17600 Girona

Blanes 
C/ Ses Falques, 3
17300 Girona


