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EDITORIAL 
Avancem en el servei de  
les empreses agremiades
Aquest juliol es compleixen dos anys des que la Junta que presideixo va sortir 
escollida per encapçalar el Gremi. Ens trobàvem en plena pandèmia i en una 
situació realment complicada. Van ser mesos d’incertesa en què calia estar 
al costat de totes les empreses agremiades i durant els quals, per exemple, 
redactàvem circulars gairebé cada dia informant de les novetats que afectaven 
el nostre col·lectiu.
 
A diferència d’altres sectors, que van veure totalment aturada la seva activitat, 
en el nostre cas fins i tot podríem dir que ha estat el contrari. Evidentment, les 
activitats que han crescut més són les que tenen a veure amb els projectes 
d’autoconsum, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i les bateries, incentivades 
per les ajudes dels fons Next Generation i també per l’encariment de l’energia.

A fi de promoure la capacitació dels joves i cobrir l’elevada demanda de mà 
d’obra en el nostre sector, hem creat un nou taller d’energies renovables 
a la coberta del Gremi i hem remodelat i homologat, seguint els criteris 
de la Generalitat, les aules i tallers per poder-hi acollir cursos de formació 
subvencionada i per assolir els certificats de professionalitat.

En el camp de la formació també hem ofert nous cursos de carnet per acredita-
ció sense requisits previs de l’alumnat i cursos subvencionats d’aprenents amb 
contracte de pràctiques d’un any a l’empresa, que no suposen cap cost per a 
l’empresa, ni quant a la formació ni quant a les pràctiques.

També hem impulsat nous serveis com les noves gestions i tramitacions 
que oferim a tots els agremiats, on destaca especialment la  tramitació de la 
documentació relacionada amb l’autoconsum, ja sigui davant l’ajuntament, 
la Generalitat, l’empresa distribuïdora, la petició d’ajudes... De fet, si l’agremiat 
ens ho demana, ens encarreguem també de fer els tràmits directament amb 
els seus clients finals.

Per poder ampliar i oferir millors serveis a les empreses, hem ampliat el departa-
ment tècnic d’una a tres persones, i també hem ampliat i millorat els processos in-
formàtics, on hem incorporat nous programes i hem incrementat l’automatització.

Comptem que tots aquests esforços ens permetran continuar adaptant-nos a 
la situació i millorant els serveis que oferim a totes les empreses agremiades.

Albert Serrano
President del Gremi
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On compres el 
material?
Empreses col·laboradores al servei 
de les empreses agremiades

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

www.mapelsl.com
Tel. 972 58 12 14

www.mafonsa.cat
Tel. 972 33 42 37

www.industrialgines.com
Tel. 972 41 36 00

www.salvadorescoda.com
Tel. 93 460 75 56

www.gersal.com
Tel. 972 401 552

www.servei.es
Tel. 972 39 32 89

www.ixos.pro
Tel. 93 798 55 62

www.comercialjocor.com
Tel. 972 31 67 62

www.planafabrega.com
Tel. 972 23 71 61

www.supplaid.com
Tel. 972 01 01 15

www.sanielec.com
Tel. 972 23 70 11

www.saltoki.com
Tel. 972 23 22 22

www.calygas.es
Tel. 972 52 51 50
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El Gremi celebra 
l’assemblea anual

» L’assemblea anual del Gremi es 
va celebrar el passat 14 de juny 
de 2022. El primer punt, com 
és preceptiu, va ser l’aprovació 
de l’acta de l’assemblea de 
l’any anterior i, a continuació, 
l’aprovació de la memòria 
d’activitats. 

Albert Serrano, president 
del Gremi, va detallar 
algunes activitats, com les 
videoconferències en línia del 
departament tècnic del Gremi 
en què s’ha tractat el contingut 
de les circulars informatives i 
les qüestions que originen més 
consultes al Gremi. En aquest 
punt es va anunciar que a la 
tardor de 2022 es tornaran a fer 
les Jornades a Comarques que 
es van haver d’anular degut a la 
pandèmia.

També es va explicar que 
s’ha tornat a fer campanyes 
de publicitat del Gremi amb 
presència a la premsa local 
i, com a novetat, també a les 
xarxes socials, Instagram i 
Facebook.

A l’assemblea es va explicar 
quins són els nous cursos que 
es prepararan de cara a  l’últim 
trimestre de 2022 i el primer 
de 2023, entre els quals es 
troba el curs d’homologació 
de soldadura per instal·lacions 
de fred, el curs d’aprenent 
en el programa d’FP Dual 
SOC, el cursos de PRL, el curs 
de muntatge i instal·lació de 
plaques i els cursos de carnet 
per acreditació (sense requisits 
previs).

També es va informar dels 
nous tràmits per a totes 
les gestions referents a 
l’autoconsum: tràmits amb els 
ajuntaments, amb l’empresa 
distribuïdora, amb la Generalitat 
i la sol·licitud de la subvenció 
dels ajuts a l’autoconsum i 
l’emmagatzematge.

Com a nous serveis que 
ofereix el Gremi es va explicar 
el de gestió d’ajudes del Pla 
Moves III per a la instal·lació 
de carregadors de vehicles 
elèctrics.

A l’assemblea es va tractar la 
nova col·laboració del Gremi amb 
Nedgia per gestionar tràmits de 
les empreses agremiades, les 
inspeccions de gas a través del 
web de Nedgia, la gestió de les 
altes de gas amb oferta pública 
i l’adhesió dels agremiats a 
l’Oferta Pública.

Es va informar que aquest any 
2022 se celebra el 70è aniversari 
del Gremi, que es va crear l’any 
1952.

L’Assemblea va aprovar l’adhesió 
del Gremi a CONFICAT, una 
Confederació de Gremis 
d’Instal·ladors de Catalunya 
de nova creació, de la qual el 
Gremi de Girona en serà un dels 
fundadors.

Finalment, l’Assemblea va 
aprovar el tancament de 
l’exercici econòmic de 2021 i 
el pressupost per al 2022 amb 
vàries propostes d’inversions 
en les instal·lacions, així com 
les quotes per al 2022 amb 
l’increment de l’IPC.
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El Gremi ha tornat a dissenyar 
una campanya de publicitat 
en premsa i com a novetat 
també a les xarxes socials per 
promocionar els serveis que 
ofereixen als seus agremiats.

Durant el 2022, la campanya 
inserirà diferents peces publici-
tàries tant al diari El Punt Avui 
com al Diari de Girona, i també 
a Facebook i Instagram, amb un 
missatge diferent cada mes. 

A més, per millorar l’eficàcia de la 
campanya, els posts promocionats 
a xarxes socials estan orientats a 
un públic potencial que pot estar 
interessat en els serveis que ofe-
reixen els instal·ladors gironins.

Els missatges publicitaris recoma-
nen l’ús d’un instal·lador agremiat 
en temes que poden ser d’interès i 

actualitat, com són 
la instal·lació d’aires 
condicionats, de 
plaques fotovoltai-
ques, de calderes, 
de punts de càrre-
ga de vehicles elèc-
trics o també del 
centre de formació. 

Les campanyes 
en línia redirigei-
xen a una pàgina web en què 
es fa difusió del cercador d’ins-
tal·ladors, per tal que els usuaris 
puguin fer ús d’aquesta eina. A 
la mateixa pàgina se’ls convida 
a participar en el sorteig d’un 
lot per al Centre Lúdic i Termal 
Magma de Santa Coloma de Far-
ners, amb l’objectiu d’incentivar 
el funcionament de la campanya 
publicitària.

»

Campanya  
de publicitat 
del Gremi per 
recomanar 
instal·ladors 
agremiats



CAD
UCA

T

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS  

DE GIRONA
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Arran de la confusió que 
ha generat la validesa dels 
certificats d’inscripció en 
el RASIC i en el RITSIC, la 
Direcció General d’Indústria 
ha informat que la inscripció 
al registre d’agents de la 
seguretat industrial (empreses 
instal·ladores) RASIC o Registre 
d’instal·lacions tècniques de 
seguretat industrial a Catalunya  
(RITSIC)  no té caducitat, 
aclarint que el que té caducitat 
és el document de còpia 
que emet la Generalitat com 

a  justificant d’aquesta 
inscripció on s’indica una 
data de validesa.
 
Per evitar la confusió, els nous 
documents que s’emetin 
incorporaran una data de 
caducitat de 15 anys, i per 
altra banda, qui ho requereixi 
podrà sol·licitar una còpia 
nova quan s’habiliti el tràmit 
al Canal Empresa (encara no 
operatiu).

 

Caduquen els certificats 
d’inscripció en el 
RASIC i en el RITSIC?

»

Cal recordar que la inscripció al 
RASIC es pot consultar al registre 
de la base de dades, tant del 
Departament d’empresa i Treball, 
com a canal Empresa.

Informació i reserves

972 84 35 35 / www.magma-cat.com
Segueix-nos:

Primer gran centre lúdic termal de Catalunya
Restaurant Bufet Lliure
MAGMA Spa Club – Tractaments estètics i massatges

Centre Lúdic Termal

Veïnat de Vall, s/n · 17430
Santa Coloma de Farners

L’experiència termal
definitiva!

·  
07

22
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En instal·lacions d’autoconsum 
fotovoltaiques, quan cal 
demanar permís de connexió a la 
companyia distribuïdora?

Quan estiguin ubicades en sòl no 
urbà, quan estiguin ubicades en 
sòl urbà i tinguin una potència su-
perior a 15 kW ó quan sigui auto-
consum d’instal·lacions pròximes a 
través de xarxa, independentment 
de la potència. (Figura 1 i 2)

En una instal·lació que disposa de 
certificat d’eficiència energètica, 
si s’hi instal·la una fotovoltaica, 
cal modificar el certificat emès?

Cal fer un nou certificat energè-
tic quan hi hagi canvis a l’edifici 
(reforma de l’envolupant, canvis 
en les instal·lacions). Per justificar 
l’estalvi de cara a les deduccions 
s’han de tenir els dos certificats.

En les instal·lacions tèrmiques 
(calefacció i clima), quan cal re-
gistrar les instal·lacions al Regis-
tre d’Instal·lacions Tècniques In-
dustrials de Catalunya (RITSIC)?

Cal registrar les instal·lacions quan 
la potència supera els 20 kW de 
generació de calor o els 12 kW de 
fred. Pel que fa a la documentació 
necessària, en aquelles instal·laci-
ons que tinguin una potència su-
perior a 5 kW i fins a 70 kW, caldrà 
emetre memòria RITE i certificat 
d’instal·lacions tèrmiques. En cas 
que se superin els 70 kW caldrà 
un projecte i certificat final.

On s’han d’ubicar els envasos  
de GLP de capacitat superior  
a 15 kg? 

Segons la IT ITC-ICG 06 punt 2, els 
envasos estaran ubicats sempre 
a l’exterior de les edificacions, 
protegits per una caseta que 
compleixi les especificacions 
corresponents (ap. 2.2.3), 
exceptuant les instal·lacions 
amb un contingut total de GLP 
no superior a 70 kg, que podran 
ubicar-se a l’interior del local 
quan aquest compleixi amb els 
següents requisits: Volum superior 
a 1.000 m3, superfície mínima de 
150 m2, forats de ventilació amb 
superfície lliure mínima de 1/15 de 
la superfície del local, essent vàlida 
qualsevol obertura permanent 

(portes, finestres, etc.) que arribi 
arran del terra. Protecció contra 
incendis: Dos extintors d’eficàcia 
21A-113B segons UNE-EN 3-7, 
que hauran d’estar col·locats a la 
proximitat dels envasos i en lloc de 
fàcil accés.

Els coeficients de repartiment de 
l’energia en l’autoconsum com-
partit han de ser fixos? 

No. A partir de la publica-
ció de l’Ordre ministerial de 
TED/1247/2021, de 15 de novembre, 
aprovada pel Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico, es permet als partícips 
d’una mateixa instal·lació d’auto-
consum compartit repartir-se de 
forma variable la seva producció, 
de manera que es pot optimitzar 
la mateixa entre els usuaris, espe-
cialment quan tenen pautes de 
consum diferents. Això permetrà 
que aquest repartiment pugui ser 
diferent en totes les hores de l’any 
de manera flexible. Podrà modi-
ficar-se cada quatre mesos per 
ajustar-se millor a aquestes pautes 
de consum particulars.

Aquesta circumstància pot do-
nar-se especialment en aquells 
edificis que combinen locals co-
mercials, oficines i habitatges. Els 
coeficients variables s’han d’esta-
blir amb anterioritat al fet que es 
produeixin els consums i es generi 
l’energia, per evitar dificultats i 
retards en la facturació, en la inte-
racció entre les diferents comerci-
alitzadores i en la remissió de les 
dades a aquestes.

Figura 1

Figura 2

Fòrum professional
Recull de preguntes i respostes realitzades per agremiats

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS  

DE GIRONA



Obtens remuneració
permanent

Ampies el teu negoci
amb nous productes

Ets soci 
de la companyia

Ets referència
per al client

Participes a
la revolució
energètica

Reps suport
personalitzat
i suport
tècnic

FES-TE
AGENT

ENERGÈTIC

900 215 470 - Ext. 2 formacion@fenieenergia.es

Encara tens algun dubte?
Escaneja el codi QR i contacta amb 
nosaltres per rebre més informació
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Les obligacions a què pot estar 
subjecte l’instal·lador frigorista 
i/o RITE amb relació als recipients 
a pressió transportables, com les 
ampolles de gas refrigerant, són:

• La correcta identificació de 
les ampolles homologades, 
incloent-hi el nom del fabricant

• L’homologació
• La data de timbrat en vigor
• Les ampolles recarregables
• El color de les guarda vàlvules 

segons el risc del contingut
• L’etiquetatge del gas segons l’ADR
• Les dades gravades a les 

ampolles.

Quina responsabilitat té 
l’instal·lador que transporta 
ampolles de gas refrigerant?

D’altra banda, la normativa 
estableix que les ampolles de 
refrigerant són responsabilitat 
del propietari i/o usuari, i 
cal complir amb les proves, 
inspeccions i controls que 
indica l’ADR, que estableix  
que, majoritàriament,  
cada 10 anys en el cas de  
gasos refrigerants, una 
empresa o un organisme 
autoritzat ha de dur a  
terme tot un seguit 
d’exàmens i revisions 
establertes. 

»

Conveni amb CALYGAS

Calygas SL és una empresa 
distribuïdora de productes sanitaris, 
calefacció, aire condicionat i electrici-
tat. També ofereix serveis d’assesso-
rament i formació. Creada l’any 1978, 
té seus a Vilamalla, Olot, Palamós, La 
Bisbal, Torroella, Roses, Sant Feliu de 
Guíxols, Palafrugell i Figueres.

Compta amb 12.000 m2 d’espais 
d’exposició permanent, dues aules 
de formació, dues exposicions de 
sanitari, una oficina tècnica i un 
equip humà amb més de 90 perso-
nes dedicades al servei d’assessora-
ment a l’instal·lador.

Signen: Albert Bosch Casanovas, gerent de CALYGAS SL i Albert Serrano 
Solves, president del Gremi.

CALYGAS i el Gremi d’Instal·ladors acaben de signar un conveni de col·laboració

 Pol. Empordà Internacional.
 17469 Vilamalla
 972 52 51 50

 www.calygas.es

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS  

DE GIRONA
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Com interpretar i aplicar les 
modificacions introduïdes  
en el Reglament del RITE

» A continuació es tracten les 
qüestions més habituals a 
les quals fa referència la Nota 
Aclaridora per l’aplicació del RD 
178/2021, del 23 de març de 2022, 
que modifica el RITE:

Documentació tècnica de  
disseny i dimensions de les  
instal·lacions tèrmiques (Art. 15)
Les calderes mixtes encara que en 
el subministrament inicial només 
es posi en servei l’aigua calenta 
sanitària, hauran de complir amb 
les qüestions establertes en els 
apartats a o b, segons la potència 
tèrmica nominal a instal·lar en 
generació de calor o fred: més de 
70 KW caldrà projecte i entre 5 i 
70kw memòria.

Posada en servei d’una  
instal·lació (Art. 24)
Per sol·licitar el subministrament 
regular d’energia, el titular de la 
instal·lació haurà d’entregar a l’em-
presa distribuïdora i, si no pot ser, 
a l’empresa comercialitzadora, el 
certificat de la instal·lació realitzada 
segons l’article 23, és a dir, un cop 
s’hagin realitzat a la instal·lació les 
comprovacions i proves de serveis 
previstes en el projecte o en la 
memòria tècnica i ordenances per 
l’instal·lador habilitat o director de la 
instal·lació, sol·licitant aquests quan 
sigui necessari l’energia per proves 
tal com es recull en l’article 22.

Inspeccions dels sistemes de 
calefacció, ventilació i aigua 
calenta sanitària (IT 4.2.1)  
i de les d’aire condicionat  
i ventilació (IT 4.2.2)
La potència a partir de la qual 
aplica les obligacions d’inspecció 
periòdica d’eficiència energètica 
es calcula tenint en consideració la 
suma de les potències dels gene-

radors que formen part del mateix 
sistema. Es considera un sistema 
un “conjunt d’equips i aparells que, 
relacionats entre si, constitueixen 
una instal·lació de climatització”.

Els equips i aparells es consideren 
relacionats entre si quan coin-
cideix alguna de les situacions 
següents:
• Equips o sistemes la connexió 

dels quals es produeix de forma 
hidràulica o frigorífica.

• Equips o sistemes en una matei-
xa sala de calderes que compar-
teixin xemeneia per als gasos 
de fuita, encara que no estiguin 
connectats hidràulicament.

• Generadors modulars amb sis-
tema de control automàtic sub-
ministrats pel fabricant.

• Unitats que climatitzen el mateix 
espai (estiguin o no en la ma-
teixa sala de màquines), essent 
l’espai del mateix titular, excepte 
quan els usuaris siguin respon-
sables del seu control del siste-
ma i la seva factura energètica.

Quan la suma de potències de ge-
neració dels equips sigui superior 
a 70 kW i estiguin relacionats en-
tre si, hauran de passar inspecció 
periòdica d’eficiència energètica. 
L’obligació d’inspecció periòdica 
es realitza per separat als sistemes 
de calefacció i refrigeració i, per 
tant, quan no estiguin relacionats 
entre si, només està obligat a pas-
sar la inspecció periòdica el siste-
ma que superi els 70 kW.

La instal·lació d’ACS haurà de ser 
inspeccionada:
• Si supera els 70 kW per si mateixa.
• Si la suma de potències dels 

generadors del sistema de cale-
facció combinat amb ACS supe-
ra els 70 kW.

Per exemple, ha de passar inspecció:
• Una sala de calderes amb dues cal-

deres connectades hidràulicament 
amb un col·lector que subministri 
a la instal·lació de calefacció d’un 
edifici amb potències de 40 kW i 
35 kW tèrmics cada un.

• Un local comercial climatitzat 
amb dos equips rooftop de 
40 kW cada un.

Exemples en què NO s’ha de pas-
sar inspecció:
• Una sala de calderes amb dues 

calderes de potència útil no-
minal inferior a 70 kW tèrmics 
cada una d’elles, que NO estan 
connectades hidràulicament i 
que NO comparteixen xeme-
neia (cada caldera distribueix a 
una zona de l’edifici).

• Un edifici amb quatre equips 
independents rooftop de 40 kW 
cada un, que subministrin a 
diferents espais climatitzats de 
l’edifici, de diferents titulars o 
que estiguin llogats, i on cada 
titular o llogater es fa càrrec del 
control i de la factura elèctrica 
corresponent al seu subminis-
trament (incloent-hi el consum 
corresponent a l’equip). 

En la Nota Aclaridora publicada 
hi trobareu d’altres exemples i 
alguns aclariments més, com 
la regulació de cremadors, 
l’escalonament de potència en 
centrals de generació de fred i les 
exempcions d’inspecció (IT 4.3.4) i 
termes i definicions corresponents 
a l’apèndix 1.
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Sistemes de detecció d’incendis
• Analògics 
• Convencional 

Assessorament i formació a l’instal·lador:

 Elements detecció d’incendi

• 
• 
• 
• Senyalització
• Protecció passiva RF
• Control de fums i calor 

Assessorament i formació a l’instal·lador:

 
 BIEs i proves hidràuliques
 Ruixadors
 Lloc de control
 Grup de pressió 
 Columna seca
 Dipòsit escumògen
 Exutori control i evacuació fums
 Hidrant
 
 
 

   Assessorament a l’instal·lador

Plana Fàbrega Girona
Santa Eugènia, 202. 17006 - Girona. 972 23 71 61. pfgirona@planafabrega.com
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El nou reglament permetrà 
una millor gestió de les 
inspeccions periòdiques  
i l’optimització en la seguretat de 
les instal·lacions.

El passat 2 de gener va entrar en 
vigor el nou reglament d’equips 
de pressió i les seves instruccions 
tècniques complementàries, 
publicades en el Reial decret 
809/2021 de 21 de setembre de 
2021. Aquest decret fixa el 2 de 
gener de 2023 com a termini 
d’adaptació per a les empreses 
instal·ladores, mentre que la 
regularització de les instal·lacions 
i equips existents és de 3 anys a 
comptar des de l’entrada en vigor 
del Reial decret, és a dir, fins al 2 
de gener de 2025.

Un dels canvis que afecta a 
les empreses instal·ladores i 
reparadores de nivell 2 (EIP-2 i 
ERP-2) és que hauran de comptar 
amb un responsable tècnic 
contractat en plantilla a jornada 
completa. 

Amb la nova reglamentació es 
considera que es compleix el 
requisit de tenir una persona 
tècnica amb un títol universitari 

competent en plantilla, quan en el 
cas de les persones jurídiques, el 
títol universitari l’ostenta un dels 
socis de l’organització, sempre 
que treballi per l’empresa a 
jornada completa o durant l’horari 
d’obertura. També es compleix en 
el cas que l’empresa instal·ladora 
sigui una persona física donada 
d’alta en el règim especial de 
treballadors autònoms, si aquesta 
disposa de titulació universitària 
amb competències específiques en 
les matèries objecte del reglament.

Entre els canvis més destacats cal 
tenir en compte la modificació 
de les condicions d’instal·lació i la 
posada en servei d’instal·lacions en 
les quals es connecten ampolles 
transportables, amb l’objectiu 
de millorar la seva seguretat i 
el seu seguiment per part de 
l’administració competent. 

També es modifiquen els 
nivells d’inspecció que han de 
suportar les calderes de lleixius 
negres, reduint així les parades 
d’aquestes instal·lacions per 
millorar la seva disponibilitat 
i sense que això suposi una 
disminució en la seguretat de les 
inspeccions. 

S’introdueixen canvis en la ITC-EP 
03 (refineries de petrolis i plantes 
petroquímiques) i en la ITC-EP 04 
(dipòsits criogènics) que permetin 
una millor gestió en la planificació 
de les inspeccions periòdiques de 
determinats equips.

Amb la finalitat de reduir al 
mínim els efectes de possibles 
accidents, s’han incrementat 
els requeriments de seguretat 
dels  centres de recàrrega, tant 
d’ampolles per respiració (EP-5) 
com d’ampolles transportables 
(EP-6), així com dels centres 
d’inspecció periòdiques 
d’ampolles per respiració 
autònoma (EP-5).

S’ha aprovat una nova ITC-3P 
07 relativa a les instal·lacions 
de regasificació de gas natural 
liquat (GNL) que permetrà una 
millor gestió de les inspeccions 
periòdiques d’aquest tipus 
d’instal·lacions en augmentar la 
seva disponibilitat i productivitat.

Nou reglament d’equips 
de pressió i les seves 
instruccions tècniques 
complementàries

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS  

DE GIRONA
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No s’accepta instal·lar 
plaques fotovoltaiques 
sobre elements de 
fibrociment amb amiant

» El Departament de Treball, 
de la Generalitat, ha publicat 
una nova instrucció en relació 
a l’aplicació normativa sobre 
l’amiant. 

Aquesta instrucció, de 10 de 
març de 2021, recull el criteri 
interpretatiu de l’autoritat 
laboral en relació al doblatge 
de cobertes i a la instal·lació de 
plaques solars o de qualsevol 
altre element sobre plaques 
de fibrociment amb contingut 
d’amiant.

Considerant els objectius 
d’aquest tipus d’intervencions, les 
tècniques actuals d’instal·lació, 
el temps que porten instal·lades 
la majoria de cobertes, la 
impossibilitat tècnica de 
garantir la bona conservació dels 
materials amb amiant durant el 
temps que les plaques solars o 
altres elements es mantinguin 
instal·lats, i la prioritat d’eliminar 
el risc d’exposició a amiant, 
tant dels treballadors com de 
la població en general, el criteri 
interpretatiu de l’autoritat laboral 

Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS  

DE GIRONA

és el de no autoritzar els plans 
de treball que es presentin amb 
la finalitat de dur a terme les 
activitats indicades.

Aquest criteri és extensiu a totes 
les instal·lacions o feines similars, 
tant pel que fa cobertes com les 
parets i els paraments verticals 
de fibrociment amb amiant.
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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

SISTEMES D’AIRE CONDICIONAT BAXI

COM SONA
LA CLIMATITZACIÓ PERFECTA?
Gràcies al mínim nivell sonor dels nostres aires condicionats, 
sona com tu vulguis. La seva màxima eficiència (fins a A+++) 
només emet 20 dBA.

I com que la temperatura perfecta és la que respecta el 
medi ambient, els nostres aires condicionats estan carregats 
amb el gas de darrera tecnologia R-32, que ofereix una alta 
eficiència amb un impacte ambiental reduït.

www.baxi.es

Aire acondicionat QUILAK
Aire acondicionat ANORI

AAFF_BAXI_Grafica_AA_210x297mm_Cat.indd   1AAFF_BAXI_Grafica_AA_210x297mm_Cat.indd   1 19/5/22   12:4219/5/22   12:42



L’INSTAL·LADOR18
FORMACIÓ

www.nedgia.es

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

Jornada tècnica de presentació 
de la comercialitzadora CONAIF 
ENERGÍA
El passat 12 de maig es va donar a conèixer 
presencialment la nova comercialitzadora creada per 
Conaif, gràcies a l’acord signat amb ALDRO ENERGÍA 
(PLENITUDE), per tal que les empreses instal·ladores 
agremiades puguin vendre electricitat i gas, i puguin 
ser Punt de Servei de Conaif Energía, sense que hagin 
de fer cap inversió inicial i sense exclusivitat. Es va 
explicar als assistents que no és necessari tenir botiga 
oberta al públic i que aquest acord inclou avantatges 
com les diverses tarifes que es poden oferir als clients; 
la comissió anual, sempre que estigui actiu el contracte 
amb el client; la garantia de la comercialitzadora de no intrusió amb el 
client de l’agremiat; la fidelització dels clients, deixant de rebre ofertes de 
comercialitzadores externes i la tramitació àgil, fàcil i efectiva a través del 
portal de la comercialitzadora.

Jornada tècnica de Nedgia
A la jornada tècnica dedicada a Nedgia es va tractar 
l’oferta pública per altes de SV i comercial; els 
criteris en la inspecció d’altes segons el RD 919 I UNE 
60670; l’anàlisi de combustió en altes i inspeccions 
periòdiques i la interpretació dels paràmetres de la 
combustió; la modificació RITE 2021 i la normativa 
europea per aparells de gas; les anomalies més 
freqüents detectades en la posada en servei i la 
seva resolució i la informació sobre l’actuació de les 
normes UNE 60620, 60670 i 60601. Finalment, els 
instal·ladors assistents van poder formular dubtes i 
consultes.

www.conaif.es
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Es cerca 
professorat
Per a classes teòriques i pràctiques 
de totes les activitats professionals 
de les instal·lacions

Interessats envieu el vostre Currículum Vitae actualitzat 
a comunicacio@elgremi.cat

Fred
Calefacció
Climatització
Gas
Electricitat
Aigua

Fotovoltaica
Biomassa
Domòtica
Telecomunicacions
Productes petrolífers
...

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

Com unir-se als nostres 
canals de Telegram?

Què és el 
Telegram?
Una aplicació de missatgeria. 
Permet canals de comunicació 
unidireccionals, on els usuaris 
subscrits no poden respondre 
ni es veuen entre ells.

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

972 41 26 15
 formacio.info@elgremi.cat 
www.elgremi.cat
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Cursos pràctics de prevenció de riscos laborals  
a través de PLG
Prevenció Laboral Gremi PLG, l’assessoria pels agremiats en prevenció de riscos laborals,  
destaca dos dels cursos que es poden realitzar als simuladors instal·lats a Palol de Revardit.

Formació pràctica  
i de capacitació en PRL  
en espais confinats

Formació pràctica  
i de capacitació en PRL  
en treballs en alçada

Durada: 6 h

Els espais confinats són un tipus de lloc de 
treball no permanent i ocasional que per 
les seves característiques de perillositat es 
consideren una zona de risc molt greu i es-
pecífic on poden tenir lloc accidents de gran 
gravetat. A més, hi ha altres aspectes que 
agreugen i afavoreixen l’aparició d’accidents 
que en aquests llocs són, en general, mortals 
i múltiples (més d’una persona). Els espais 
confinats més habituals són: pous, fossats, 
galeries, dipòsits, cisternes, plantes depura-
dores, arquetes, sala transformadors, etc.

Durada: 6 h

Cal recordar que qualsevol treball en 
alçada (2 m o més) es considera un risc 
d’especial perillositat. Els treballadors 
han de rebre una formació específica i 
adequada en les operacions previstes i 
en l’ús segur dels equips de treball pels 
treballs temporals en alçada. La formació 
que ofereix PLG és teòrica i principalment 
pràctica per treballs de forma segura 
en escales de mà, cobertes, torres, 
estructures, forjats, com també muntatge 
línies de vida provisionals.

Prevenció Laboral Gremi
Assessoria de prevenció 

laboral pels agremiats

Veure el 
vídeo dels cursos 
a les instal·lacions 
de PLG i més 
informació sobre 
aquests dos cursos:



Proposta de CURSOS habituals amb novetats interessants 
com les habilitacions professionals per acreditació 
(Cursos de CARNET sense requisits prèvis)

Enviem la informació de cada curs per mail,  
amb avisos pel Telegram i recollida de tots ells al  
newsletter de formació. 

GREMI d’instal·ladors de Girona

Informació sempre consultable a l’apartat 
de formació de la web del Gremi.

De la programació dels pròxims mesos, destaquem els cursos següents:

 Soldadura per fred industrial
 Prevenció de riscos laborals
 Muntatge i instal·lació de plaques solars
 Nous cursos de carnet per acreditació 

(presencials i telemàtics)
 - Baixa Tensió bàsic (BT)
 - Fred industrial
 - Calefacció i clima (ITE)
 - Gas A, B i C

 Electricitat bàsica
 Agent de posada en marxa d’aparells 

de gas
 Cremadors de Gasoil
 Curs oficial i d’actualització  

de la legionel·losi

Estem treballant per simplificar, agilitzar  
i automatitzar les inscripcions online.  
El nou procediment d’inscripcions estarà 
 disponible durant les pròximes setmanes. 

Es poden reservar les places amb antelació. 
Ens adaptem per oferir les formacions que 
necessiteu.
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Cursos de formació 
adaptats a les 
necessitats dels 
instal·ladors 
Habilitacions, actualitzacions  
i pràctiques en els tallers  
reformats recentment
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A Catalunya, per legalitzar 
instal·lacions fotovoltai-
ques d’autoconsum que no 
superin els 10 Kw, cal presen-
tar una memòria tècnica en 
el moment en què es realitza 
el tràmit d’inscripció de la 
instal·lació al Registre d’instal·
lació generadora d’autocon-
sum (RAC) de la Generalitat. 

Des del Gremi, a través de l’engi-
nyer Teo Pulido, s’ha posat a dispo-
sició dels agremiats un programa 
per confeccionar la documentació 
que es requereix per legalitzar 
aquest tipus d’instal·lacions. La 
documentació que s’obté a través 
d’aquest programa i curs és la 
següent: certificats d’instal·lació 
elèctrica, memòria descriptiva i 
justificativa de càlculs, annex de 
càlculs amb les dades de produc-
ció fotovoltaica i radiació, l’Elec 3 i 
l’esquema unifilar Elec 2. 

El programa de confecció de 
documentació tècnica per a BT 
s’ha adaptat per poder elaborar 
la documentació tècnica de les 
instal·lacions fotovoltaiques de 
fins a 10 kW. També s’ofereix el 
curs amb informació tècnica 
sobre les fotovoltaiques i l’ús 
del programa. Tant el programa 
com  el curs s’ofereixen exclusi-
vament als agremiats.

Omplint les dades correspo-
nents a una instal·lació concreta 
de BT o FV, el programa permet 
generar els documents informa-
titzats de la memòria tècnica de 
disseny i obtenir directament el 

Certificat d’Instal·la-
ció Elèctrica (CIE). 
Conté la memòria 
Elec3, on es dis-
posa un formulari 
per fer els càlculs 
electrotècnics de 
derivació indivi-
dual i les línies del 
quadre general, 
i des del qual es 
genera l’esque-
ma elèctric uni-
filar, esquema 
Elec2. Els dos 
documents són 
imprimibles i 
també permet 
fer subqua-
dres del qua-
dre general.

El programa 
Excel conté 

»

Programa de confecció 
de certificats elèctrics 
(CIE) per a instal·lacions 
fotovoltaiques de  
fins a 10 kW
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fulles amb exemples de memò-
ries i esquemes d’instal·lacions 
més habituals, així com les ins-
truccions bàsiques d’ús.

La nova versió s’ha adaptat per 
tal de poder fer la documentació 
corresponent a les instal·lacions 
fotovoltaiques de fins a 10 kW, 
segons l’índex de la Generalitat 
de Catalunya pel registre al RAC. 
Cal recordar que en les instal·la-
cions de més de 10 kW, caldrà un 
projecte. A banda de la memòria 
tècnica per instal·lació fotovoltai-

ca amb la part descriptiva, també 
conté l’Annex de Càlculs on es 
determina la radiació produïda. 
S’ha adaptat el model Elec3 (me-
mòria justificativa de càlculs) per 
realitzar càlculs en corrent conti-
nu a diferents voltatges. Aquest 
document s’hauria d’entregar 
juntament amb el CIE abans de 
tramitar el preceptiu Registre 
d’Instal·lacions Tècniques de Se-

guretat Industrial de Catalunya 
(RITSIC) d’una instal·lació gene-
radora de BT i complement de la 
memòria tècnica.

El curs, a part d’incloure com 
utilitzar el programa per confec-
cionar la documentació tècnica 
(CIEFV, ELEC2 esquema, Elec3 
memòria, Annex de càlculs i me-
mòria descriptiva FV),  explica els 

conceptes tècnics sobre fotovol-
taiques, el marc normatiu d’ener-
gia solar, els atles de radiació 
solar de Catalunya, i el rendiment 
i la producció de l’energia.

Des del Gremi també s’ofereix 
el servei d’elaboració de les 
memòries tècniques de les ins-
tal·lacions fotovoltaiques dels 
agremiats.
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Aportant valor  
afegit al món de 
la refrigeració
Smart Refri·K és una solució 
compacta, modular, de baixa 
càrrega de refrigerant, de 
baix cost de manteniment, 
segura i d’alta eficiència 
energètica que pot millorar el 
procés productiu, convertint 
una necessitat en valor.

Cada dia és més usual la 
situació en que les indústries 
necessiten augmentar la seva 
producció frigorífica, ja sigui 
per un increment de producció 
o bé per canvis normatius que 
n’augmenten les exigències 
tèrmiques, ja que cada vegada 
es requereixen temperatures 
més baixes degut a les 
exigències de seguretat 
alimentària. Això fa que sovint 
aquestes tinguin creixements 
imprevistos i en molts casos, 
la disponibilitat d’espai per a 
nous sistemes de producció 
frigorífica és molt limitada o 
fins i tot nul·la, fent molt difícil 
cobrir el nou requeriment de 
potència frigorífica.

Hi ha casos, com el de la 
instal·lació que es pot observar 
a la fotografia, on l’empresa 
necessitava ampliar la 
producció frigorífica, però no 
existia la possibilitat d’ampliar 
l’edificació degut a la regulació 
urbanística.

Sovint, quan es pensa en una 
instal·lació frigorífica, es veu 
com una necessitat, i no com 
una oportunitat o un valor 
afegit per a l’activitat a la qual 
va destinada. Però s’hauria de 
tenir en compte com un recurs 
estratègic que pot millorar 
tant el procés productiu, com 
ajudar a reduir els costos de 

producció. 
Per assolir 
aquests dos 
propòsits, és 
imprescindible 
escollir el millor 
sistema de 
refrigeració per a 
cada necessitat.

Cal apuntar que  
actualment existeix un gradual 
procés de restricció en l’ús 
dels refrigerants sintètics més 
utilitzats fins ara (regulació 
F-Gas) que està fent inviables 
econòmicament moltes de 
les instal·lacions existents 
degut als elevats costos tant 
de manteniment (sobretot 
per l’elevat preu que aquests 
refrigerants tenen en cas 
de fuita),   com d’operació 
(són instal·lacions més 
econòmiques, però de baixa 
eficiència energètica).

Per aquest motiu hi ha 
indústries que estan optant 
per a reconvertir les seves 
instal·lacions frigorífiques 
a fluids secundaris (glicols, 
salmorres...) que permeten 
restringir la presència de 
refrigerant a la sala de 
màquines, a més de reduir-ne 
la càrrega, i per tant l’impacte 
en cas d’una eventual fuita. 
També permeten basar la 
producció frigorífica en 

»

sistemes amb 
refrigerants naturals, 
com ara l’amoníac, que no es 
veuran afectats en el seu ús 
en futures restriccions i que 
permeten la seva utilització en 
sistemes frigorífics amb una 
alta eficiència energètica.

Amb l’objectiu de cobrir totes 
aquestes necessitats, Refrica 
ha presentat durant la passada 
IFFA celebrada a Frankfurt 
els dies 14-19 de maig, una 
solució totalment encarada a 
aportar valor afegit als clients 
i resoldre totes aquestes 
problemàtiques tant comunes.

Per al desenvolupament 
d’aquesta solució, Refrica ha 
apostat per un refrigerant 
natural com és l’amoníac, 
minimitzant els requisits 
d’espai necessari, amb una 
solució compacta, de baixa 
càrrega de refrigerant i fàcil 
instal·lació, tot això sense 
oblidar un punt important, 
com és l’eficiència energètica, 
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sobretot tenint en compte els 
actuals preus de l’energia.

Aquesta solució ha estat 
batejada amb el nom de 
Smart Refri-K i es presenta 
en diferents opcions de 
compressor (de cargol tipus 
obert o bé semihermètic 
i també de pistó obert). 
Contempla la possibilitat 
de recuperació de calor per 
a escalfar un anell d’aigua 
calenta o bé de glicol per a 
aplicacions de desglaç, control 
d’humitat en les dependències 
on sigui necessari o fins i tot 
per economitzar la producció 
d’ACS amb calor recuperat i 
disminuir el cost de la seva 
producció.

En resum Smart Refri-K és 
una central frigorífica versàtil 

per al refredament de fluid 
secundari (aigua, aigua + 
glicol, Temper o qualsevol altre 
fluid tèrmic), amb opció també 
de recuperació de calor per a 
diferents usos (glicol calent, 
producció d’ACS) encabida en 
un recinte prefabricat, aïllat 
acústicament i equipat amb el 
corresponent quadre elèctric 
de maniobra i protecció 
de tots els elements que la 
formen. 

Aquesta solució totalment 
modular, permet donar 
resposta a noves necessitats 
de refrigeració de les 
indústries sense necessitat 
de disposar d’una sala de 
màquines dedicada i facilitant, 
en cas que sigui necessari, 
el seu trasllat a una nova 
ubicació. 

En el seu disseny s’ha tingut 
en compte tant l’optimització 
de l’espai necessari, com la 
eficiència energètica del 
sistema i la facilitat en les 
operacions de manteniment.
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ECOTIC abonarà als instal·ladors d’aire condicionat  
vinculats al Sistema Col·lectiu de Responsabilitat  
Ampliada del Productor (SCRAP) de Residus d’Aparells 
Elèctrics i Electrònics (RAEE) de la Fundació, pels equips 
d’aire condicionat complets (unitat interior i exterior) 
d’origen domèstic, equips amb o sense gas, i calderes, 
segons el sistema d’entrega:

• A les instal·lacions de l’entitat vinculada (PR),
• Trasllat, pels mitjans propis de l’entitat vinculada, a Centre  

de Transferència (CAC) o Planta de Tractament (PTR)

»

La normativa vigent estableix en 
aquest sentit dues obligacions per 
a tots els centres o instal·lacions 
productores de residus:

• Alta com a productor de 
residus: és necessari constar al 
Registre de Producció i Gestió 
de Residus (RPGR) a nivell 
nacional, que es nodreix de 
la informació inscrita a cada 
comunitat autònoma i que 
afecta tant a les activitats que 
generin residus perillosos, com 
a les que produeixin més de 
1.000 tones/any de residus no 
perillosos.

• Número d’Identificació 
Mediambiental (NIMA): 
indispensable per a la gestió de 
la informació entre operadors 
de trasllat, gestors i les 
administracions. En cas que 
una empresa tingui més d’un 
centre, suposa que cadascun 
haurà d’obtenir el seu propi 
NIMA, ja que aquest codi 
s’associa inequívocament a 
l’origen/centre.

ECOTIC realitzarà la 
compensació, directament 
o bé a través d’un tercer 
designat, pels conceptes 
econòmics anteriorment 
indicats.

Cal tenir en compte que els 
trasllats d’aquests residus 
s’han de realitzar a través de 
transportistes autoritzats, 
d’acord amb el que disposa el 
Reial decret 553/2020 sobre 
trasllat de residus.

La compensació indicada 
finalitza el 31 de desembre de 
2022. Futures contribucions 
econòmiques seran 
comunicades per la Fundació 
de forma expressa.

ECOTIC informa que la 
data límit per a facturar les 
quantitats acordades o futures 
compensacions pactades serà 
de sis mesos després de l’any 
natural vençut. Transcorregut 
aquest temps no s’acceptaran 
noves factures.

ECOTIC recorda que els 
instal·ladors són considerats 
a tots els efectes productors 
de residus perillosos, segons 
estableix la Llei 22/2011 de 
residus i sòls contaminats,  
i que estan subjectes als 
requisits establerts en el  
Reial decret 553/2020 sobre 
trasllat de residus a l’interior  
de l’Estat.

FUNDACIÓ ECOTIC
900 103 281
soporte@ecotic.es

Més informació

Tipus de RAEE Recollida a PR

Equips d’aire condicionat 350 euros/tona

Calderes 230 euros/tona

Nota: Pes mitjà dels equips d’AC ≈ 40 kg/unitat

ECOTIC compensa 
econòmicament als 
instal·ladors pel reciclatge
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Acreditació dels  
tècnics per al control  
de la legionel·losi

» Us recordem que el Decret 
català 352/2004 estableix a 
l’article 11 que les empreses 
que realitzin tractaments a 
tercers per a la prevenció i el 
control de la legionel·losi han 
d’estar inscrites al Registre 
oficial d’establiments i serveis 
plaguicides (ROESP).

El RD 830/2010 estableix la 
normativa reguladora de 
la capacitació per realitzar 
tractaments amb biocides. 
La normativa contempla que 
les empreses que realitzen 
tractaments a tercers per a 
la prevenció i control de la 

legionel·losi, han de designar 
o contractar un “responsable 
tècnic de biocides” ABANS del 
17/09/2015 (RD 624/2013).

Per poder ser responsable tècnic 
és necessari ser titulat universitari 
d’uns estudis relacionats amb 
aquest camp o disposar del grau 
superior en salut ambiental, o bé 
comptar amb l’acreditació a través 
del programa “Acredita’t” de la 
Generalitat.

En cas d’optar per la darrera de 
les possibilitats, la Generalitat 
ha obert un procés permanent 
d’acreditació de competències 

professionals de caràcter perma-
nent i sense límit de places, se-
gons la Resolució PRE/35072022. 

D’altra banda, pel que fa a la legi-
onel·losi, les acreditacions poden 
ser d’aplicador, de nivell 2 de ser-
veis per al control de plagues i de 
responsable tècnic i de nivell 3 
de gestió de serveis per al control 
d’organismes nocius.

En relació amb la prevenció i 
control de la legionel·losi, en data 
21 de juny s’ha publicat el nou 
Reial decret de 487/2022, que 
entrarà en vigor el 2 de gener  
del 2023.



Els refugis de muntanya 
del Pirineu gironí
Cada un dels refugis que hi ha 
al Pirineu gironí té una història 
particular. Alguns compten 
amb guarda, d’altres són lliures, 
n’hi ha d’entitats i federacions 
excursionistes, d’altres són 
particulars, però tots tenen com 
a objectiu oferir un espai de 
refugi i estada als excursionistes 
que tant a l’estiu com a l’hivern 
van a fer cims, travesses, 
sortides d’esquí de muntanya, 
raquetes, etc.

Si iniciem el recompte pel vessant 
més oriental, trobem els quatre 
refugis del Centre Excursionista 
Empordanès, que són el refugi del 
Coll de Banyuls, situat en un antic 
búnquer fronterer, el refugi del 
Forn de Calç, situat als boscos de 
Requesens, el refugi de les Sa-
lines, prop del santuari, i el refugi 
de Can Galan a Albanyà, ideal per 
arribar fins al puig de Bassegoda.

Si seguim cap a ponent, al terme 
de Molló, hi ha el refugi lliure 
de les Saleres de Caderget, a la 
pista forestal entre Espinavell i 
Setcases. Seguint en la mateixa 
direcció, al vessant sud del Cos-
tabona, sota la font de Fra Joan 

a una altitud de 2.168 metres, hi 
trobem el refugi lliure del Cos-
tabona. Més endavant, al coll de 
la Balmeta, hi ha el refugi lliure 
forestal Jaume Ferrer, amb capa-
citat per a 10 persones.

Un cop a Vallter, trobem el refugi 
de Vallter, que està situat en un 
paratge pintoresc i compta amb 
guarda i serveis, però també 
amb una part lliure, quan aquest 
es troba tancat. Té capacitat per 
a la pernoctació de cinquan-
ta-set persones, dutxes, restau-
ració... És una de les joies de la 
corona del Pirineu gironí.  

Prop de la zona, però més al sud, 
trobem el refugi de Coma de 
Vaca. És propietat de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Cata-
lunya (FEEC) i està situat a 2.000 
metres d’altitud en el pla de les 
Eugues. Compta amb guarda i té 
capacitat per a cinquanta-dues 
places, dutxes d’aigua calenta, i 
servei de restauració.

A Ribes de Freser trobem el 
refugi del Pla de l’Erola, també 
guardat i amb servei de restau-
ració, i prop d’aquí, a Campelles, 

també hi ha el refugi lliure de la 
Covil. Seguint cap a la collada de 
Toses, a Planoles, trobem el refu-
gi Corral Blanc, situat al collet de 
les barraques, a la base del Puig-
mal, amb guarda i capacitat per 
a 36 persones i servei de restau-
ració, i també el refugi lliure del 
Pla de Dòrria. 

A l’altre costat tenim el refugi 
lliure del Pla de les Forques, i a la 
Molina, trobem el Xalet i Refugi 
de la Unió Excursionista de Ca-
talunya UEC, que disposa de 10 
habitacions i 62 places i servei de 
restauració. Sota la Molina, al mu-
nicipi d’Alp, hi ha el Xalet-Refugi 
Pere Carné, un dels primers en-
clavaments construïts a la Vall de 
La Molina, que també ofereix una 
oferta completa per als excursio-
nistes, tant a l’estiu com a l’hivern. 

Finalment, a l’extrem més oc-
cidental del Pirineu gironí, s’hi 
troben els refugis lliures del Cortal 
d’en Vidal a Urús, i el de Joaquim 
Folch i Girona a Meranges, i tam-
bé els de La Feixa i el de Malniu, 
sota el Puigpedrós, tots dos amb 
guarda i serveis d’allotjament i 
restauració, durant l’estiu i l’hivern.
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Noves guies de l’IDAE sobre l’Autoconsum

Noves publicacions de l’ICAEN: “Habitatge unifamiliar 
amb geotèrmia i fotovoltaica Energia” i “Comunitat 
energètica d’equipaments i habitatges”

La col·lecció de fitxes tècniques 
de l’ICAEN que formen part de la 
publicació “Energia Demo” s’ha 
ampliat amb “Habitatge unifami-
liar amb geotèrmia i fotovoltaica 
Energia” i “Comunitat energètica 

L’IDAE ha publicat 
la “Guia d’orienta-
ció als municipis 
per fomentar 
l’Autoconsum”, 
on es descri-
uen consells i 

d’equipaments i habitatges”. En 
aquestes fitxes s’analitzen projectes 
singulars realitzats a Catalunya des-
tacables des del punt de vista de 
l’estalvi i l’eficiència energètica en 
diferents àmbits. És una publicació 

millores pràctiques per optimit-
zar els procediments aplicables 
a les instal·lacions d’autoconsum. 
També s’ha publicat la “Guia pro-
fessional de tramitació de l’Auto-
consum”, versió 4 d’abril de 2022, 
on s’han incorporat les últimes 

orientada a professio-
nals i empreses que 
treballen en l’àmbit 
de l’energia i es pot 
consultar a la pàgi-
na web de l’ICAEN.

modificacions normatives de la 
regulació de l’autoconsum, com 
els coeficients de repartiment 
variables en autoconsum col·lec-
tius, entre altres. Les guies es 
poden consultar a la pàgina web 
del Gremi.
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Breus

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...
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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:

SEGURETAT / INDUSTRIAL / REGISTRE / TÈCNIQUES
CERTIFICAT / HABILITACIÓ / OPERADOR / VALIDESA

Bicicletes
Hi ha 50 bicicletes elèctriques aparcades al mateix lloc, cadascuna amb la bateria plena capaç de recórrer 100 km. Les 
bicicletes es poden connectar entre elles quan es vulgui per transferir l’energia que els quedi. Amb aquestes 50 bicicletes, 
quina és la distància màxima que pots recórrer? Cal tenir en compte que es pot tornar enrere caminant o amb bici per 
moure’n una altra.

Joc de lògica

Busca les 7 diferències

Entreteniments

 Z M I I D C N X V S T G S A P

 N U H W L V U Z Y A X E E L Y

 W Y D A T A T A C G U U R G Z

 F S W J B M I I C Q M Z T N H

 B T T U R I F R I Z L N S Q A

 H T H S X I L N T M F E I B D

 A N B W T T C I A S C Z G S S

 S B R R K E M H T M U W E L Z

 G O E G T Z S F E A G D R N R

 N C C O F P Z F R P C A N Z N

 J Q E I P L Y K U I T I B I Y

 O P E R A D O R G Z N N O C K

 U S W M J D O W E K K O W O V

 Y L K R O N E Y S U N O Z N S

 X G F Z E E Z V A L I D E S A



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




