LA VEU DEL GREMI

www.gremitarragona.com

1

60

GREMI
=
SEGURETAT
www.gremitarragona.com

2

LA VEU DEL GREMI

Nueva generación
de Sistemas Genia
La solución ideal para
clientes inconformistas

Genia Air Split. Aerotermia partida

Genia Air Max. Aerotermia compacta

Sistema de aerotermia multitarea con tecnología
partida capaz de satisfacer las más exigentes
demandas en silencio y eficiencia.

Solución de aerotermia multitarea con tecnología de refrigerante
natural (PCA 3. 225 veces más sostenible). Rendimiento
excepcional con las menores emisiones de C02 del mercado.

Máxima eficiencia en
calefacción y ACS

Muy fáciles de
instalar

Perfectas para obra nueva o
reforma, en costa o montaña

Extremadamente
silenciosas

Clase A+++. SCOP hasta
6,48 (A7/W35)

Listas para funcionar
en un solo día

Hasta 75°C de temperatura
de impulsión

Los niveles más reducidos
del mercado

(EN 14825. Clima cálido W35)

Descubre la Aerotermia en saunierduval.es/sistemas-genia

MiPro Sense
Control,
configuración y diseño
de vanguardia
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Benvolguts Companys,
Ja fa 1 any de l’inici d’aquesta situació de pandèmia que
malauradament encara estem patint i que esperem passi
ben aviat.
Com a Gremi, i tirant la vista enrera, puc dir que estem
satisfets d’haver estat al costat de les empreses que formeu
part d’aquest procurant facilitar-vos tota la informació
necessària per a que fos més fàcil el dia a dia i sabéssiu
com s’havia d’actuar en cada moment.
Només per curiositat, us direm que durant el 2020 vam fer
un 80% més de circulars que al 2019. També hem rebut
moltíssimes trucades plantejant-nos dubtes que hem intentat
resoldre al moment i, quan no hem pogut fer-ho, hem fet
la consulta a l’organisme/entitat corresponent per poder
donar una ràpida resposta.
Una vegada més hem pogut veure que formar part del Gremi
és una garantia segura. Saber què es pot fer i com s’ha
d’actuar en cada moment, forma part de la professionalitat
d’una empresa i és un dels objectius que tenim des del
Gremi: PROFESSIONALITZAR EL NOSTRE SECTOR.
Esperem haver estat a l’alçada de tots vosaltres.
Salutacions,

¿ES OBLIGATORIO REALIZAR INSPECCIONES
PERIÓDICAS DE LAS INSTALACIONES DE GAS EN
LAS INSTALACIONES DE LOS CAMPINGS EN LO
REFERENTE A LAS CARAVANAS? . . . . . . . . . .  28
SALVADOR ESCODA S.A. TRASLADA Y AMPLÍA SU
TIENDA DE REUS (TARRAGONA) . . . . . . . . . .  28
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LA SOLUCIÓN PARA EL CONTROL HORARIO DE LOS
EMPLEADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
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Josep Miró i Soldrà
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JUNG presenta nuevos enchufes SCHUKO®
con cargador USB y Quick Charge
Ideales para todo tipo de establecimientos comerciales, hogares, oficinas y espacios públicos, la nueva
gama de enchufes SCHUKO® de JUNG con cargador incluye versiones con USB A-C y Quick Charge,
lo que amplía el catálogo del fabricante alemán en esta área, que ya disponía de estaciones de carga
empotrables con dos conexiones USB de tipo A.
Los puertos USB integrados en la nueva gama SCHUKO® de JUNG son “Made in Germany” y amplían las
posibilidades de la instalación eléctrica para cargar diferentes dispositivos de uso cotidiano, como smartphones,
tablets, auriculares bluetooth o smartwatches. Están verificados por el prestigioso organismo alemán de
certificación VDE Institute, además de añadir un plus de seguridad al evitar el frecuente ‘olvido’ de cargadores
permanentemente enchufados.
Las nuevas tomas SCHUKO® de JUNG con USB y Quick Charge suponen además una notable mejora estética
con respecto a otras soluciones disponibles en el mercado, ya que están disponibles para las reconocidas series
atemporales de mecanismos A y LS del fabricante alemán.
Las tomas JUNG SCHUKO® con conexión USB y JUNG Quick Charge incluyen una fuente de alimentación de
18 vatios, lo que les permite la recarga rápida de baterías que soporten esta tecnología. Los estándares compatibles son: Apple 2.4 A, Samsung Adaptive Fast Charging, Qualcomm Quick Charge 3.0, USB Battery Charging y
USB Power Delivery. Por ejemplo, la variante JUNG Quick Charge puede recargar completamente un iPhone 11
en tan solo 105 minutos.
La nueva gama de tomas de JUNG se basa en el reconocido enchufe SCHUKO® de 16 A 250 V del fabricante
alemán. Incluye protección contra contacto accidental integrada, así como una versión de máxima seguridad bajo
el sistema francés/belga. Todos ellos resultan idóneos para reposición en instalaciones preexistentes, si bien su
montaje requiere una caja de empotrar profunda (> 60 mm).
Además de las variantes con función de carga rápida, JUNG también presenta tomas SCHUKO® con dos puertos
USB (tipos A y C), que incluyen una fuente de alimentación de 15 vatios. Además de ahorrar espacio, estas tomas
evitan ocupar el enchufe con el cargador adicional del usuario. Son la solución ‘3 en 1’ óptima, ya que cuando
se conectan dos consumidores, la alimentación se divide uniformemente entre ambos puertos USB. Aparte de
smartphones y tablets, los nuevos SCHUKO® de JUNG con puertos USB A y C son ideales para la recarga de
cualquier smartwatch o de auriculares bluetooth, entre muchos otros dispositivos.

Acerca de Jung: El progreso por tradición
La marca comercial ‘JUNG’ pertenece a la empresa alemana Albrecht JUNG GmbH & Co. KG, cuya representante en
España es Jung Electro Ibérica.
Jung es fabricante de la más moderna tecnología para el control de la iluminación, persianas, aire acondicionado, energía,
seguridad, comunicación interior, porteros automáticos y multimedia en edificaciones, con avanzadas soluciones que cubren
todas las áreas de cualquier instalación eléctrica actual.
Los productos y sistemas de Jung son reconocidos en el mundo entero por su alta calidad y, con el desarrollo sostenible
como guía, se fabrican exclusivamente en Alemania. Esta ha sido también una constante en sus más de 100 años de
historia, junto a la protección del medioambiente y la eficiencia energética.
Para más información:
Jung Electro Ibérica
info@jungiberica.es
T.: 93 844 58 30
www.jung.de/es
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SCHUKO® con USB
Ahorre espacio con la solución 2 en 1 de JUNG
más estética y potente. Con Quick Charge
cargan rápidamente cualquier dispositivo.

JUNGIBERICA.ES
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REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS
FRIGORÍFIQUES (IF)

REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES (IF)
Aquesta vegada ens endinsarem en el Reglament d’Instal·lacions Frigorífiques, RD
552/2019, de 27 de setembre.
En concret, exposarem el cas d’una instal·lació i detallarem els documents que s’hauran
d’adjuntar en aquesta.
Analitzarem el cas on cal mantenir, en una sala, uns nivells de temperatura i humitat per
necessitats del procés. La maquinària està emplaçada a l’exterior i la climatització arriba
a la sala a través de conductes.
Recordem que les instal·lacions de fred poden ser de 2 tipus:
•

Nivell 1. Instal·lacions formades per un, o diversos, sistemes frigorífics
independents entre si, amb una potència elèctrica instal·lada en els compressors
per a cada sistema, inferior o igual a 30 kW, sempre que la suma total de les
potències elèctriques instal·lades en els compressors frigorífics de tots els
sistemes, no excedeixi de 100 kW, o per equips o sistemes compactes de qualsevol
potència, amb condensador incorporat (no remot), sempre que es tracti d'unitats
refredadores d'aigua, de fluids secundaris, bombes de calor, o que formin part de
les mateixes i que en ambdós casos utilitzin refrigerants d'alta seguretat (L1) i que
no refrigerin cambres d'atmosfera artificial de qualsevol volum, o conjunts de les
mateixes.

•

Nivell 2. Instal·lacions formades per un, o diversos, sistemes frigorífics
independents entre si, amb una potència elèctrica instal·lada en els compressors,
superior a 30 kW en algun dels sistemes, o que la suma total de les potències
elèctriques instal·lades en els compressors frigorífics excedeixi de 100 kW , o que
refredin cambres d'atmosfera artificial, o que utilitzin refrigerants de mitjana i
baixa seguretat (L2 i L3).

Les dades tècniques de la instal·lació són les següents:
•

Sistema de refrigeració per mitjà de refredadora compacta:
-

Marca i model: Taurus Tech, HTAT 055 HE
Potència frigorífica nominal: 114 kW
Potència tèrmica nominal: 127 kW
Potència elèctrica absorbida: 41 kW
Potència compressors: 2x19,5 kW
Gas refrigeració i càrrega: R-410A, 25 kg

continua a la pàgina 8
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CALEFACCIÓ
AIRE CONDICIONAT
ELECTRICITAT
AIGUA
ENERGIA SOLAR
SANITARIS
CUINES
ELECTRODOMÈSTICS
CALEFACCIÓ / AIRE CONDICIONAT / ELECTRICITAT / AIGUA / ENERGIA SOLAR / SANITARIS / CUINES /
ELECTRODOMÈSTICS

Carrer Parellada, 26-28-30

Carrer Ignasi Iglesies, 71-77

Polígon Industrial Clot de Moja

Polígon Industrial Agro Reus

08734 Olèrdola

43206 Reus

sumape@sumape.com
OLÈRDOLA

OLÈRDOLA

REUS

Tel.26-28-30
93.890.35.00
Carrer REUS
Ignasi Iglesies, 71-77
Carrer Parellada,
Polígon Industrial Agro Reus
Polígon Industrial Clot de Moja
www.nousumape.com
43206 Reus
08734 Olèrdola
marolan@sumape.com
sumape@sumape.com
Tel. 977.32.20.14
Tel. 93.890.35.00

sumape@sumape.com
Tel. 977.32.20.14

APROFITA ELS DESCOMPTES DEL NOSTRE
CONSULTA PREUS ESPECIALS PER A ASSOCIATS DEL GREMI
DE ROTULACIONS DE VEHICLES I VINILS EN GENERAL

30
ANIVERSARI

··· SI TU POTS ··· NOSALTRES PODEM

IMAGINAR-HO IMPRIMIR-HO
@dopigraf
977 546 444

Carrer de les Comes, 61 - nau 8 - Polígon industrial Alba / 43480 Vila-seca - TARRAGONA
dopigraf@dopigraf.com - www.dopigraf.com
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L’esquema frigorífic és el següent:

continua a la pàgina 10

LA VEU DEL GREMI

9

TARRAGONA

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

A Saltoki, tot són avantatges.
Les primeres
marques del sector

Disponibilitat d’estoc
immediata

Lliurament en ruta
en 24 hores

Assessorament tècnic
als professionals

Polígon Riu-Clar. Carrer Sofre, 18
43006 Tarragona
tarragona@saltoki.es
T. 977 20 64 38
Telèfon comandes: 900 11 11 88

I recorda, que tenim quatre centres més a Tarragona: Reus, El Vendrell, Tortosa i Valls.
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-

D’acord amb les dades, al tractar-se d’una màquina compacta correspondrà a
una instal·lació de nivell 1.

-

Segons la IF-02, es tracta d’una instal·lació del grup L1, classe seguretat A1.

-

Segons la IF-03, es tracta d’un sistema indirecte. El sistema de refrigeració
refreda/escalfa un fluid secundari que és el que circula per les estances.

-

Segons l’emplaçament, aquesta instal·lació és de tipus 3.

-

Segons la classificació del local, aquesta instal·lació és de categoria A.

Els documents que caldrà aportar per a legalitzar aquesta instal·lació seran els
següents:
•
•
•

•
•

•
•

Memòria simplificada (descripció instal·lació, càlculs)
Declaracions de conformitat dels equips a pressió i del sistema de canonades
d’acord amb el Reial Decret 709/2015, de 24 de juliol i, en el seu cas, dels
accessoris de seguretat o pressió.
Declaracions de conformitat CE d’acord amb el Reial Decret 709/2015, de 24 de
juliol, de la instal·lació com a conjunt, quan es tracti d’equips compactes i per a
la resta d’instal·lacions, de tots els equips a pressió incloses les declaracions de
conformitat de les canonades quan resulti d’aplicació.
Certificat IF-11-02
Certificat de baixa tensió de la part frigorífica, o informe emès per l’empresa
instal·ladora de baixa tensió, en el qual es descrigui la instal·lació, indicant que la
mateixa compleix amb els requisits tècnics del Reglament vigent en el moment de
la data de realització de la instal·lació i que es troba en perfecte estat de
funcionament, emès per un instal·lador autoritzat en baixa tensió de la part
afectada.
Manual d’instruccions de la instal·lació frigorífica
Llibre de registre de la instal·lació frigorífica

(A l’àrea d’agremiats de la pàgina web del Gremi trobareu models d’aquesta
documentació: https://www.gremitarragona.com/documentacio-reglamentacio-tecnica/
https://www.gremitarragona.com/butlletins-installacions/ )
En el cas que hem exposat, no cal fer el càlcul de càrrega màxima al tractar-se d’un equip
instal·lat on el refrigerant queda totalment a l’exterior. Tot seguit mostrarem l’exemple
d’un cas a l’interior.
Les condicions que han de complir les instal·lacions frigorífiques, en el que respecta a la
quantitat màxima de refrigerant que pot contenir la instal·lació, es troben establertes a la
instrucció IF-04 “Ús dels diferents refrigerants” del RSIF. En aquesta instrucció es
defineix la càrrega màxima admissible en funció de l’índex de toxicitat (taula A) i de
l’índex d’inflamabilitat (taula B) del refrigerant, així com dels següents tres factors
definits en els articles 6 i 7 del RSIF: classificació dels sistemes, categoria del local i
emplaçament.
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Metodologia:
1. Determinar la classificació del local (A, B o C) i el tipus d’emplaçament de
l’aparell (1, 2, 3 ó 4).
2. Determinar la classe de toxicitat del refrigerant (A/B) i el límit de toxicitat dels
valors ATEL/ODL o el límit pràctic (taula A de l’annex 1 IF-02).
3. Determinar la càrrega màxima pel sistema de refrigeració basada en la toxicitat.
4. Determinar la classe d’inflamabilitat del refrigerant (1, 2, 2L, 3) i el límit
d’inflamabilitat.
5. Determinar la càrrega màxima de refrigerant utilitzat basat en la inflamabilitat
(annex 2 IF-04).
6. Aplicar la càrrega més petita obtinguda
EXEMPLE: Col·locació d’un split 1x1 en una sala de servidors (categoria A)
Hem de muntar en paret un split 1x1 en una estança de 50 m2.
L’alçada del recinte és de 2,5 m d’altura.
El tipus d’emplaçament és el 2: compressors, recipients i condensadors situats en
una sala de màquines no ocupada per persones o aire lliure. Les refredadores,
canonades i vàlvules poden estar situades en espais ocupats per persones.
Volem saber si podem instal·lar un equip que porta R-32 amb 2,4 kg.
Primer haurem de mirar quina classificació té el refrigerant. El gas R-32 és A2L. Això
vol dir que té toxicitat A i inflamabilitat 2L.
Caldrà anar a la taula de classificació dels refrigerants, apuntar el valor límit de toxicitat
i el valor límit d’inflamabilitat per fer els càlculs que ens permetran saber quina càrrega
màxima podrem posar de refrigerant.
En aquest cas podem veure que el valor de toxicitat del R-32 és de 0,30 kg/m3 (cal agafar
el valor més gran entre el límit pràctic i ATEL/ODL de l’annex 1, taula A, de la IF-02).
De la mateixa manera, el valor d’inflamabilitat del R-32 és de 0,307 kg/m3.
Per tant, un cop tenim els valors de la taula de refrigerants, calcularem la càrrega màxima
en funció de la toxicitat.
Càlcul de la càrrega màxima segons toxicitat:
Si observem la taula de toxicitat, el càlcul es fa segons la fórmula que s’indica a
la casella corresponent per toxicitat A, accés tipus A, emplaçament tipus 2, de
l’annex 1, taula A, de la IF-04, que és:
•

límit toxicitat x volum local o annex 4

El valor que surt del càlcul és: 0,3 x 50 x 2,5 = 37,5 kg

continua a la pàgina 12
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Un cop tenim els valors de la taula de refrigerants i hem calculat el límit en funció de la
toxicitat, en segon lloc, calcularem la càrrega màxima en funció de la inflamabilitat.
Càlcul de la càrrega màxima segons inflamabilitat:
Si observem la taula d’inflamabilitat, el càlcul es fa segons la fórmula que s’indica
a la casella corresponent per inflamabilitat 2L, accés tipus A, emplaçament tipus
2, de l’annex 1, taula B, de la IF-04, que és:
•
•
•

m1 x 1,5 ► 4 x 0,307 x 1,5 = 1,84 kg
m2 x 1,5 ► 26 x 0,307 x 1,5 = 11,97 kg (annex 3)
m3 x 1,5 ► 130 x 0,307 x 1,5 = 59,86 kg (annex 4)

Segons l’annex 3 “Estimació de la càrrega màxima admissible per inflamabilitat
per sistemes d’aire condicionat i bombes de calor, en l’aplicació per confort
humà” de la IF-04, però que no superi m2 x 1,5 = 11,97 kg, o en el cas de que el
local compleixi les disposicions alternatives indicades en l’annex 4 “Alternativa
per la gestió del risc de refrigeració sistemes d’espais ocupats” de l’esmentada
instrucció però m3 x 1,5 = 59,86 kg.
Per a càrregues inferiors als valors màxims indicats en el paràgraf anterior, si la
càrrega és inferior a m1 x 1,5 = 1,842 kg, no hi ha límit d’espai ocupat degut a
l’exclusió establerta en el Reglament de Seguretat.
Si la càrrega > 1,84 kg, com és el cas de l’exemple amb càrrega de 2,4 kg de
refrigerant, el límit admissible de càrrega màxima dependrà de la superfície de l’espai
ocupat i ubicació de la unitat interior, segons la fórmula:
•
•

mmàx = 2,5 x Lll
superfície de l’estança)

5/4

x ho x A1/2 (ho és l’alçada d’instal·lació de l’aparell; veure annex 3, de IF-04, i A és la

mmàx = 2,5 x 0,3075/4 x 1,8 x 501/2 = 7,27 kg

S’observa com la càrrega de l’equip de 2,4 kg, és inferior al valor obtingut de 7,27
kg.
Recordeu que cal comparar amb el valor més petit d’entre la càrrega màxima segons
toxicitat o inflamabilitat i, per tant, es pot instal·lar.

Vanesa Vallvè
Bureau Veritas Inspección y Testing, SLU
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presenta una gran ventaja, debido a que la energía no ha de ser transportada y se eliminan l
pérdidas energéticas por transporte.
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Una vivienda estándar de unos 120 m2 puede requerir de unos 11.600 kWh/año en calefacci
(aproximadamente 870 € de gasóleo), unos 4.500 kWh/año en agua caliente sanitaria
(aproximadamente 400 € de gasóleo) y unos 2.230 kWh/año en refrigeración
(aproximadamente 400 € de electricidad). El uso de una bomba de calor aerotérmica permit
reducir de manera muy importante el consumo energético y a su vez su coste. Pasaría a hab
un consumo de 2.900 kWh/año en calefacción (aproximadamente 490 € de electricidad), 1.2
kWh/año en agua caliente sanitaria (aproximadamente 275 € de electricidad) y el mismo
consumo en refrigeración, o sea, 2.230 kWh/año (400 €). El hecho de instalar una bomba de
calor aerotérmica reduce un 65% el consumo energético, y un 38% el gasto en €.

El Binomio BAXI: Bombas de calor + fotovoltaica,
climatización sin costes energéticos
Energía (kWh/año)

El gasto energético en los hogares se
14000
incrementa año tras año en los hogares,
12000
debido al elevado coste de la energía y a
10000
que la demanda de confort tanto en invierno
8000
como en verano es cada día mayor.
6000
El uso de energías renovables en la
4000
climatización y en el calentamiento del
2000
agua caliente sanitaria, se presenta como
la solución ideal para conseguir ahorros
0
Calefacción
Agua Caliente Sanitaria
Refrigeración
energéticos y a su vez económicos, sin dejar
Energía requerida
Energía consumida por la bomba de calor
de pensar en el ahorro de emisiones de CO2
que se consiguen haciendo el mundo más
Una instalación
equipo fotovoltaico
de 3 kWp,
genera 5.500 kWh/año, o
esto implica un
y elde un
mismo
consumo
en refrigeración,
sostenible.
ahorro en la factura eléctrica de aproximadamente 950 € al año. Como se puede apreciar el
sea, 2.230 kWh/año (400E). El hecho de
BAXI presenta la solución ideal para este
instalar una bomba de calor aerotérmica
tipo de instalaciones, se trata de una solución
reduce un 65% el consumo energético, y un
que integra bombas de calor aerotérmicas y
38% el gasto en E.
paneles solares fotovoltaicos. Las bombas de
Una instalación de un equipo fotovoltaico
calor aerotérmicas, son capaces de obtener
de 3 kWp, genera 5.500 kWh/año, esto
la energía del aire y transportarla al interior
implica un ahorro en la factura eléctrica de
de la vivienda, esta energía renovable se
aproximadamente 950E al año. Como se
utiliza para el calentamiento de la vivienda
puede apreciar el consumo de la bomba de
y del agua sanitaria. De media, por cada
calor sería de unos 6.380 kWh, mientras que
kWh eléctrico que consume, produce 4
la producción fotovoltaica estaría alrededor
kWh de calor, por tanto utiliza 3 kWh de
de 5.500 kWh, por tanto, estamos hablando
fuentes renovables, en este caso el aire. Por
de únicamente un consumo de 880 kWh que
el otro lado, los paneles solares fotovoltaicos
a nivel económico corresponde a 215E.
son capaces de generar electricidad para
O sea, como se ha apuntado al principio
autoconsumirla en el hogar, lo que presenta
consumo de la bomba
de calor seríaun
de unos
6.380 energético,
kWh, mientras queeconómico
la producción
tendríamos
ahorro
una gran ventaja, debido a que la energía
fotovoltaica estaría alrededor de 5.500 kWh, por tanto, estamos hablando de únicamente un
y de emisiones de CO2 muy importante,
no ha de ser transportada y se eliminan las
consumo de 880 kWh que a nivel económico corresponde a 215 €. O sea, como se ha
consiguiendo una vivienda de consumo
pérdidas energéticas por transporte.
apuntado al principio tendríamos un ahorro energético, económico y de emisiones de CO2 muy
energético
casi
cero. energético
Apuntar,
finalmente,
Una vivienda estándar de unos 120 importante,
m2
consiguiendo
una vivienda
de consumo
casi cero.
Apuntar, finalmente,
que
este
ejemplo
se
ha
realizado
en
base
a
un
consumo
genérico,
se
hacer un
que este ejemplo se ha realizadodebería
en base
a estudio
puede requerir de unos 11.600 kWh/año
pormenorizado para cada tipo de vivienda.
un consumo genérico, se debería hacer un
en calefacción (aproximadamente 870E de
gasóleo), unos 4.500 kWh/año en agua
1800
1670
1600
caliente sanitaria (aproximadamente 400E
1400
de gasóleo) y unos 2.230 kWh/año en
1165
1200
refrigeración (aproximadamente 400E de
1000
electricidad). El uso de una bomba de calor
800
aerotérmica permite reducir de manera
600
400
muy importante el consumo energético
215
200
y a su vez su coste. Pasaría a haber un
0
consumo de 2.900 kWh/año en calefacción
Instalación tradicional
Bomba de calor
Bomba de calor +
fotovoltaica
(aproximadamente 490E de electricidad),
1.250 kWh/año en agua caliente sanitaria
Gasto económico en confort
(aproximadamente 275E de electricidad)
€
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continua a la pàgina 16

BAXI dispone en su catálogo de kits de bomba de calor más fotovoltaica. Se trata de la
combinación Platinum BC Plus (diferentes versiones), junto a los sistemas fotovoltaicos Fotón.
Las bombas de calor Platinum BC Plus BAXI pueden generar calefacción, refrigeración y agua
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estudio pormenorizado para cada tipo
1800
1670
de vivienda.
1600
1400
BAXI dispone en su catálogo de kits
1165
1200
de bomba de calor más fotovoltaica.
1000
Se trata de la combinación Platinum BC
800
Plus (diferentes versiones), junto a los
600
sistemas fotovoltaicos Fotón. Las bombas
400
215
200
de calor Platinum BC Plus BAXI pueden
0
generar calefacción, refrigeración y agua
Instalación tradicional
Bomba de calor
Bomba de calor +
caliente sanitaria, por tanto, con único un
fotovoltaica
equipo se puede cubrir toda la demanda
Gasto económico en confort
de confort necesaria en el hogar. Las
diferentes gamas de bombas de calor
BAXI dispone en su catálogo de kits de bomba de calor más fotovoltaica. Se trata de la
BAXI, comprenden potencias de 6 kWcombinación
hasta Platinum BC Plus (diferentes versiones), junto a los sistemas fotovoltaicos Fotón.
Las bombas de calor Platinum BC Plus BAXI pueden generar calefacción, refrigeración y agua
38 kW, pudiéndose adaptar a los diferentes
caliente sanitaria, por tanto, con único un equipo se puede cubrir toda la demanda de confort
tipos de vivienda, además de poder trabajar
necesaria en el hogar. Las diferentes gamas de bombas de calor BAXI, comprenden potencias
con acumuladores externos o integrados
enhasta 38 kW, pudiéndose adaptar a los diferentes tipos de vivienda, además de poder
de 6 kW
trabajar
el mismo equipo, todo ello en una unidad decon acumuladores externos o integrados en el mismo equipo, todo ello en una unidad
de reducidas dimensiones. Los equipos integran una regulación electrónica muy potente que
reducidas dimensiones. Los equipos integran
permite el control de diferentes zonas del hogar, así como un contacto inteligente para el
una regulación electrónica muy potente
que
funcionamiento
junto con fotovoltaica. Este contacto, permite que la bomba de calor entre a
permite el control de diferentes zonas
del acumulando energía, cuando existe un exceso de producción eléctrica por parte del
funcionar,
hogar, así como un contacto inteligentesistema
parafotovoltaico, actuando, así, como una “batería” de energía térmica.
el funcionamiento junto con fotovoltaica.
LosEste
Kits de autoconsumo Fotón de BAXI incluyen todos los componentes necesarios para la
contacto, permite que la bomba de instalación
calor fotovoltaica de autoconsumo (paneles solares, soportes, inversor, etc.), de esta
forma el instalador tendrá todos los elementos necesarios para su instalación, minimizando
entre a funcionar, acumulando energía,
posibles errores. Existen kits de 2.12 kWp, 3.18 kWp, 5.30 kWp y 9,54 kWp, esta gama
cuando existe un exceso de producción
permite, igual que se ha dicho anteriormente para la gama de bombas de calor, disponer de
eléctrica por parte del sistema fotovoltaico,
una solución para cualquier tipo de vivienda. Además, existen accesorios que permiten un
mayor
control de la instalación y poder obtener datos de generación y consumo eléctrico del
actuando, así, como una “batería”
de
hogar, para tratar de conseguir los máximos ahorros.
energía térmica.
Los Kits de autoconsumo Fotón
Comode
conclusión, los equipos de aerotermia y fotovoltaica BAXI permiten conseguir consumos
energéticos
BAXI incluyen todos los componentes casi cero en la vivienda, todo ello gracias a un producto de muy elevada calidad.
necesarios para la instalación fotovoltaica
de autoconsumo (paneles solares, soportes,
inversor, etc.), de esta forma el instalador
tendrá todos los elementos necesarios para
su instalación, minimizando posibles errores.
Existen kits de 2.12 kWp, 3.18 kWp, 5.30
kWp y 9,54 kWp, esta gama permite,
igual que se ha dicho anteriormente para la
gama de bombas de calor, disponer de una
solución para cualquier tipo de vivienda.
Además, existen accesorios que permiten
un mayor control de la instalación y poder
obtener datos de generación y consumo
eléctrico del hogar, para tratar de conseguir
los máximos ahorros.
Como conclusión, los equipos de
aerotermia y fotovoltaica BAXI permiten
conseguir consumos energéticos casi cero en
la vivienda, todo ello gracias a un producto
de muy elevada calidad.
€
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fotovoltaica estaría alrededor de 5.500 kWh, por tanto, estamos hablando de únicamente un
consumo de 880 kWh que a nivel económico corresponde a 215 €. O sea, como se ha
apuntado al principio tendríamos un ahorro energético, económico y de emisiones de CO2 muy
importante, consiguiendo una vivienda de consumo energético casi cero. Apuntar, finalmente,
que este ejemplo se ha realizado en base a un consumo genérico, se debería hacer un estudio
pormenorizado para cada tipo de vivienda.
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SERVEI EXCLUSIU PER AL PROFESSIONAL

INSTAL.LACIONS
IL.LUMINACIÓ

TARRAGONA

BANYS I CUINES

RENOVABLES

DOMÒTICA

FONTANERIA

CLIMATITZACIÓ

FERRETERIA

P.l. Francolí
Parc. 3, nau C-D
43006-Tarragona
609 69 15 95
REUS
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RITE
CANVI
DE CALDERA

Una de les principals consultes que arriben a

les nostres oficines en relació al RITE, és: que
cal fer quan es fa un canvi de caldera?
Com sempre, farem un repàs a la normativa.
Normativa e instruccions
-

Reial Decret 1027/2007
Instrucció 1/2005

Reial Decret 1027/2007
Article 2
Consultant el punt 3er de l’article 2on del Reial
Decret 1027/2007 pel qual s’aprova el
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en
Edificis, trobem:
<<S’entendrà per reforma d’una instal·lació
tèrmica, tot canvi que s’efectuï a aquesta i que
suposi una modificació del projecte o memòria
tècnica d’execució enregistrats. Es consideren
reformes aquelles que estiguin compreses en
algun dels casos següents:
a) Incorporació de nous subsistemes de
climatització o de producció d’aigua
calenta sanitària o la modificació dels
existents.
b) La substitució per un altre de diferents
característiques o ampliació del nombre
d’equips generadors de calor o fred.
c) El canvi de tipus d’energia emprada o la
incorporació d’energies renovables.
d) El canvi d’ús previst de l’edifici.>>
Article 24
L’apartat 1er de l’article 24 determina que per
la posada en servei d’instal·lacions tèrmiques
noves, així com de reformes, serà necessària la
presentació davant de l’òrgan competent del
certificat de l’empresa instal·ladora mitjançant
un projecte o una memòria tècnica.
En el mateix article, en una reforma posterior
del Reial Decret 1027 (Reial Decret 238/2013),
s’incorpora l’apartat 11, que diu:

<<No serà necessari el registre previst a
l’apartat 1 d’aquest article (anteriorment
resumit) en cas de substitució o reposició
d’equips de generació de calor o fred quan es
tracti de generadors de potencia útil nominal
menor o igual a 70 kW, sempre que la variació
de la potencia útil nominal del generador no
superi el 25% de la potencia nominal de
generador substituït>>
Aquest punt clarifica què s’entén a l’apartat b)
del punt 3er de l’article 2on per “diferents
característiques”.
Conclusions
Analitzant lo anterior, si substituïm una caldera
per un altra de menys de 70 kW de potència
útil nominal, que no superi el 25% de la
potència respecte l’anterior instal·lada, que el
fet d’instal·lar-la no impliqui cap modificació
de cap subsistema ni canviï el tipus de energia
i no es modifiqui l’ús de edifici; es podria
considerar que no és una reforma i per tant no
li cal cap inscripció.
Ara bé! Què succeeix quan la caldera que
volem canviar no compleix lo anterior?
Senzill, es considera reforma i s’ha de legalitzar
(he dit senzill, no que sigui agradable...).
A partir d’aquí, què necessitem i com ho fem?
Com sempre, fem un repàs dels documents de
que sempre ha de disposar el titular:
a Acta d’inspecció periòdica.
a Documentació de posada en marxa.
Acta d’inspecció periòdica
Com tothom sap, algunes instal·lacions de RITE
han de passar inspeccions periòdiques.
Tenir un acta sense defectes i vigent, ens
permetrà fer una presentació de la declaració
de responsable emprant el RITSIC (Registre
d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat
Industrial a Catalunya) que hi surt a l’acta.

continua a la pàgina 24
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RITE - CANVI DE CALDERA

El tràmit que hem de fer és un tràmit de
Reforma.

1980, en aquest reglament ja es parlava de
cabals de ventilació un dels principals
incompliments que ens trobem.
Un cop passada la inspecció favorable, ja es pot
fer el tràmit de Reforma.
I si no tenim res?

Canalempresa.gencat.cat

Cal tenir en compte que en cas d’instal·lar un
equip de més de 70 kW, s’han d’incorporar
comptadors d’energia consumida i potència
tèrmica d’acord amb la I.T. 1.2.44, 2 i 3.

r Acta d’inspecció periòdica.
r Documentació de posada en marxa.
És en aquest punt on hem de recórrer a la
Instrucció 1/2015.
Com tots sabem les instal·lacions de RITE s’han
legalitzat sempre i el fet de no tenir la
documentació és únicament perquè l’hem
perdut, ...i tal i qual. En aquest cas, la instrucció
ens permet passar la inspecció periòdica i
obtenir un RITSIC, RITSIC que posteriorment
utilitzarem en la reforma de la caldera.
Instrucció 1/2015

r Acta d’inspecció periòdica.
a Documentació de posada en marxa.
Bé! I si no tenim l’acta d’inspecció periòdica o
la que tenim està caducada? Si la instal·lació
està obligada a tenir-la, hem de recórrer a la
documentació de posada en marxa i sol·licitarla abans de fer cap canvi.
Documentació de posada en marxa

Resumint: la instrucció prescriu que les
instal·lacions tèrmiques en edificis de potència
útil nominal superior a 70 kW, no inscrites al
RITSIC, prèvia adaptació de la instal·lació si
s’escau al RD 1027/2007, l’organisme de
control seguirà el següent procediment:
-

Comprovar que el titular disposa de la
documentació justificativa de la data en
que es va posar en servei la instal·lació.

-

Comprovar que el titular disposa d’una
Memòria Tècnica Simplificada i Esquemes
de la Instal·lació, signats per tècnic/a
titulat/da amb un contingut que la mateixa
instrucció determina al seu Annex.

-

Realitzarà la inspecció.

-

Si aquesta es favorable, el titular farà el
tràmit d’inscripció al Canal Empresa.

Amb aquesta documentació, obtindrem el
RITSIC i quin Reglament aplicarà l’inspector
quan faci la inspecció.
Sabent el Reglament que li aplica, es podran fer
actuacions prèvies a la inspecció, amb la
finalitat de determinar si “la festa” s’acaba en
un simple canvi de caldera, o bé haurem de
treure punta al llapis per posar al dia altres
parts o aspectes de la instal·lació.
És molt important en aquest punt, tenir en
compte que hi ha dos reglamentacions
anteriors, una de 1980 i l’altra de 1998, però
tot i tenir la instal·lació del Reglament de l’any

Obtindrem el RITSIC de la instal·lació i podrem
fer el tràmit de reforma un cop fet el canvi de
caldera.
Josep Joan Carrasco
Víctor González
OCA GLOBAL Tarragona
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OCTUBRE 2021, DATA LÍMIT PER PORTAR A TERME LA
OCTUBRE 2021,
DATA LÍMIT
TERME
LA
FORMACIÓ
ESTABLERTA
EN ELPERIII PORTAR
CONVENIADEL
METALL
FORMACIÓ ESTABLERTA EN EL III CONVENI DEL METALL

L’any 2017 es va publicar el II Conveni del Metall. En aquest es detallaven diferents
formacions, en matèria de prevenció de riscos laborals, que havien de fer tots els treballadors
pertanyents al sector del metall. A banda de les formacions també es marcaven els terminis
per portar-les a terme.
A finals de 2019 es va publicar el III Conveni Estatal del Sector del Metall, aportant petites
modificacions en quant a la formació en prevenció de riscos laborals que s’ha de tenir i
ampliant el termini màxim per portar-la a terme. El nou text amplia un any el temps que tenen
totes les empreses per formar al 100% de la plantilla (passa dels 3 anys inicials, als 4).
Això vol dir que la data límit per a que tots els treballadors disposin de la formació
establerta en el Conveni és l'1 d'octubre de 2021.
Entenent que totes les empreses del sector són conscients de l'obligatorietat de complir amb
aquest requisit formatiu, el present escrit no pretén res més que ser un recordatori, i que tots
aquells que el puguin llegir, si estan adscrits al Conveni del Metall, facin l'exercici de comprovar
si compleixen amb aquesta obligatorietat i, en el cas que no sigui així, els hi serveixi per agafar
consciència i ho puguin resoldre.
Les novetats més destacades en l'àmbit de la formació que apareixen en el III Conveni del
Metall són les següents:

•
•
•

•

•

•

•

S’amplia el termini per formar a tota la plantilla. Data límit: 1 d’octubre de 2021.
És obligatori formar un mínim d’1/4 de la plantilla per any (l’anterior conveni exigia formarne 1/6 part cada semestre).
El reciclatge de la formació s’ha
de realitzar cada 4 anys
(l’anterior conveni establia que
fos cada 3 anys).
Les empreses han de facilitar
als delegats de prevenció, la
formació de nivell bàsic de 50
hores.
La comissió paritària ha de
crear
una
taula
de
convalidacions
per a
les
persones
formades
en
formació professional i amb
certificats de professionalitat.
Les empreses amb conveni propi vigent, signat abans del 19/06/2017, que s’haguessin
exclòs del CEM, mantindran aquesta exclusió fins a la finalització de la seva vigència
temporal.
S’unifiquen els oficis C5-Mecanització per arrencada de ferritja i el C6-Mecanització per
abrasió.

continua a la pàgina 26
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Recordatori formacions en matèria de prevenció de riscos laborals a
realitzar segons el II i el III Conveni del Metall:
DIRECTIUS: 6 hores. Modalitat presencial o teleformació.

PERSONAL D’OFICINES: 6 hores. Modalitat presencial o teleformació.
TREBALLADORS DE LES ÀREES DE PRODUCCIÓ I/O MANTENIMENT:
20 hores. Modalitat presencial (12 hores part comuna o troncal i 8
ho res part específica).
Formació d’oficis: en cas que l’activitat principal del treballador
estigui formada per diverses activitats vinculades a diferents oficis,
s’impartirà aquell mòdul formatiu que englobi el percentatge més
ampli o el temps de la prestació, i el contingut formatiu de les
diverses activitats que conformen la prestació total del lloc de treball
s’haurà de complementar en el termini de 4 anys.
PERSONES TREBALLADORES AMB FUNCIONS PREVENTIVES
DE NIVELL BÀSIC: 50 hores. Modalitat presencial i teleformació (20
hores presencials i 30 hores de teleformació).
FORMACIÓ DE RECICLATGE: 4 hores. Modalitat presencial.
Es permet la teleformació per al reciclatge de directius i personal
d’oficines.

RESPOSTES CONCRETES A LA NECESSITAT DE CADA AGREMIAT
Entenent que es tracta d’un tema cabdal per a tots els agremiats, des del Gremi
d’Instal·ladors de Tarragona, i a través de la col·laboració de socis estratègics externs, estan
en disposició de donar resposta, resoldre dubtes i ajudar a tot aquell agremiat o empresa del
sector del metall que ho necessiti.
Si no tens clar si compleixes o no, o si tens algun altre dubte, no li donis voltes, contacta amb
el Gremi; t’ajudaran.
Teresa Segura i Miquel Peropadre

T'ajudem?
Miquel Peropadre Duch

Teresa Segura Queró

Responsable Comercial
PREVINTEGRAL TARRAGONA

Directora Acadèmica
FORMINTEGRAL, SL
669 654 511

687 479 033
mperopadre@previntegral.com

tsegura@formintegral.com
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¿Es obligatorio realizar inspecciones periódicas de las instalaciones de gas en las
instalaciones de los campings en lo referente a las caravanas?
La respuesta corta es sí y para aclarar conceptos os adjunto
las referencias del Reglamento de Combustibles Gaseosos en la:
- ITC-ICG 10, instalaciones de gases licuados del petróleo
(GLP) de uso doméstico en caravanas y autocaravanas y
en la
- Norma UNE-EN 1949, sobre especificaciones de las
instalaciones de sistemas de GLP para usos domésticos en
los vehículos habitables de recreo y otros vehículos.
El artículo 2 de la ITC de la norma podemos leer:
Campo de aplicación:
La presente ITC se aplica a las instalaciones y aparatos de
GLP para usos doméstico en vehículos habitables de recreo de
carretera, como caravanas o autocaravanas.
Con lo que observamos que estos vehículos deben cumplir
la norma.
En lo que respecta a la definición de estos vehículos, la
Norma UNE dice lo siguiente:

Nota de prensa
26 de
enero de
2021 de recreo:
Vehículo
habitable

Unidad de habitación para ocupación temporal o
estacional, que puede cumplir los requisitos de construcción y
utilización de los vehículos de carretera.
Caravana:
Vehículo habitable de recreo remolcado que cumple los
requisitos de construcción y utilización de los vehículos de
carretera.

Auto-caravana:
Vehículo habitable de recreo motorizado que cumple los
requisitos de construcción y utilización de los vehículos de
carretera. Contiene al menos una mesa y asientos, camas que
pueden obtenerse convirtiendo los asientos, instalaciones de
cocina y de almacenamiento.
Residencia móvil:
Vehículo habitable de ocio transportable que no cumple
los requisitos de construcción y utilización de los vehículos
de carretera, que incorpora medios para su movilidad y está
destinado a la ocupación temporal o estacional.
Por todo lo indicado anteriormente, estas instalaciones
deberán ser realizadas por empresas instaladoras autorizadas
y revisadas con la periodicidad que indica la norma. En este
caso deberán ser revisadas cada cuatro años.
En lo que respecta a los aparatos instalados, tanto los
aparatos de calefacción como los de producción de ACS
deben ser de tipo estanco.
Los sistemas de regulación de presión de los vehículos de
carretera deben tener una presión de servicio fija de 30 mbar.
Esperando que esta información os sea de utilidad, nos
vemos en el Gremi.
Angel Domínguez - Formador

Salvador Escoda S.A traslada y Fuentes:
amplía su tienda de Reus
ITC-ICG 10. Instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP)
(Tarragona)
de uso doméstico en caravanas y autocaravanas.
-

UNE-EN 1949. Especificaciones de las instalaciones de sistemas

Salvador Escoda, distribuidora de referencia en el suministro de productos para instalaciones de climatización,
agua, gas, energías renovables y aislamientos, traslada su tienda de Reus con el objetivo de dar mejor servicio
a sus clientes.

Salvador Escoda S.A traslada y amplía su tienda de Reus (Tarragona)

Este nuevo punto de venta, ubicado en la calle"Carrer d'Ignasi Iglésias nº 40-42, en el Polígono Industrial AgroSalvador
Escoda, distribuidora
de yreferencia
una yexperiencia
mejorada
a sus clientes
Reus
está perfectamente
comunicado
consta de 900m2ofrece
de tienda
almacén. Con
una superficie
total de
2
2 productos para instalaciones
en
el
suministro
de
que
ahora
cuentan
con
un
punto
de
Escoda
con un
punto
1.200 m y 140 m de parking ofrece una experiencia mejorada a sus clientes que ahora cuentanventa
de venta
climatización,
agua, gas, energías
renovables
redimensionado y de fácil acceso.
de
Escoda redimensionado
y de fácil
acceso.
y aislamientos, traslada su tienda de Reus con el
Salvador Escoda, S.A. mantiene su filosofía de
Salvador
Escoda,
S.A.servicio
mantiene
suclientes.
filosofía de crecimiento crecimiento
estable y sostenible
la apertura
2-3 puntos
objetivo de
dar mejor
a sus
estable y con
sostenible
con ladeapertura
de
de Este
ventanuevo
nuevos
al año
y la reubicación
instalaciones
para nuevos
ofreceralelaño
mejor
a los
punto
de venta,
ubicado enolareforma
calle de sus2-3
puntos de venta
y laservicio
reubicación
instaladores
en el
territorio
Carrer d’Ignasi
Iglésias
nº español.
40-42, en el Polígono
o reforma de sus instalaciones para ofrecer el mejor
Industrial
Agro-Reus
está
perfectamente
comunicado
servicio
a los instaladores
en el territorio español.
El horario de atención al cliente en la nueva tienda de Reus es
de 8.00-13.00hrs
y de 15.00-18.00hrs.
El horario de atención al cliente en la nueva tienda
y consta de 900m2 de tienda y almacén. Con una
de Reus es de 8.00-13.00hrs y de 15.00-18.00hrs.
superficie total de 1.200 m2 y 140 m2 de parking

OSMOSIS
INVERSA
Alpha

EVITA CARREGAR AMB
AIGUA EMBOTELLADA

ESTALVI DES DEL
PRIMER LITRE
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AIGUA DE
MILLOR QUALITAT

OSMOSIS

· Muntat sobre bancada metàl·lica.
· Dipòsit d’acumulació 11 litres .
· Certificació UNE 149101. Equips de condicionament d’aigua
en edificis.

· Pressió mínima 3 bar (amb bomba 1 bar).
· Pressió màxima 5 bar (amb bomba 3 bar).

Sygma

OSMOSIS COMPACTA

· Dipòsit d’acumulació incorporat.
· Prefiltres in line 12”.
· Post filtres remineralitzador i regulador de ph.
· Detector de fugides incorporat.
· Pressió mínima 3 bar (amb bomba 1 bar).
· Pressió màxima 5 bar (amb bomba 3 bar).

GALERA

OSMOSIS MURAL.
ULTRAFILTRACIÓ + ULTRAVIOLETA
+ TDS CONTROL

· Mural. Instal·lació en paret. Totalment compacte amb aixeta

incorporada.
· Aigua osmotitzada amb tractament d’ultrafiltració, ultravioleta i
control TDS.

· Pantalla tàctil interactiva: Control TDS Qualitat de l’aigua; Vida útil
filtres; Cabal aigua pura; Memòria de servei.

· Pressió mínima 0,3 bar. Pressió màxima 3,0 bar.
· Tensió 220V. 50 Hz.

DEPARTAMENT COMERCIAL
DELEGACIÓ CATALUNYA
www.salvadorescoda.com

Tel. 934 60 75 56
pedidos.catalunya@salvadorescoda.com

REUS
C/ d’Ignasi Iglésias, 40-42
C.P. 43206
NOVA DIRECCIÓ

TARRAGONA
C/ del Ferro, 18-20
Pol. Ind. Riu Clar
C.P. 43006

PRÒXIMA
OBERTURA
A VALLS
MARÇ 2021

30

LA VEU DEL GREMI

ASSEGURANCES QUE COBREIXEN LES BAIXES
LABORALS DELS AUTÒNOMS
Com potser ja sabeu, la majoria dels
autònoms cotitzen per la base mínima. Això,
que suposa un estalvi mensual respecte a
altres possibilitats de cotització, implica
una sèrie de conseqüències que poden ser
negatives.
La principal (deixant a banda el tema de
la jubilació …) és que en cas que es doni
una baixa laboral transitòria, la percepció
mensual que es rebrà serà molt limitada i,
a la pràctica, segurament no cobrirà les
necessitats professionals i personals de
l’autònom.
Davant d’una eventual baixa laboral,
l’autònom deixarà d’ingressar per la seva
activitat professional i només percebrà una
petita retribució per part de la Seguretat
Social.
Aquesta circumstància fa que la persona
que està de baixa, hagi de fer ús dels seus
estalvis (sempre que en tingui, és clar).
Si estem davant d’una baixa de curta
durada, no suposarà un problema econòmic
important, però si la baixa és de llarga
durada, el problema serà més gros (hem de
tenir present que les despeses fixes del negoci
i les de la unitat familiar, mentre l’autònom
està de baixa, se segueixen generant). En
aquest segon cas, i sempre que es tinguin,
suposaria una disminució important dels
estalvis.
Com a dada estadística, heu de saber
que els instal·ladors pertanyen al grup 4 de
4, en quant al risc. Això vol dir que és una
de les activitats que estadísticament té més
probabilitat d’agafar una baixa.

Pensant en aquesta circumstància, s’han
creat unes pòlisses. La idea d’aquestes és
complementar la percepció que es rep de
l’estat per a que, en cas de malaltia, no
s’hagin d’utilitzar els estalvis.
Per a cobrir aquest risc, hi ha dos tipus
d’assegurances d’incapacitat diària: la
baremada i la d’indemnització diària.
La baremada es un tipus de pòlissa
d’incapacitat laboral temporal on,
independentment de la durada de la baixa,
la companyia asseguradora pagarà una
determinada quantitat. Per a que us feu una
idea, us podem dir que pel trencament d’un
canell, es pagarien 20 dies.
Aquest tipus de pòlissa és més econòmica
que la d’indemnització diària real. El motiu
és perquè, normalment, el barem que fan
servir per calcular el temps de les diferents
circumstàncies, és més baix que el temps
real. Pel trencament d’una cama poden
posar 30 dies quan tots sabem que la realitat
pot ser molt superior.
En canvi, en l’altre tipus de pòlissa,
la d’indemnització diària, la companyia
pagarà en funció de la durada real de la
baixa; si un trencament de canell dura dos
mesos, la companyia pagarà els dos mesos.
Aquesta es la opció preferida per aquesta
corredoria, ja que garanteix que el client
cobrarà durant la durada real de la baixa
i no pas per una aproximació que fa la
companyia.
Restem a la seva disposició per si voleu
ampliar la informació respecte a qualsevol
tipus de pòlissa.

Andrés Martín Cachón
Director Tècnic Martín y Cachón Insurance Brokers
Llicenciat i Master in Business Administration amb especialitat en Màrqueting per Esade
Martín y Cachón Insurance S.L.
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La solución para el control horario de
los empleados

Cada trabajador puede visualizar el listado
Es obligatorio que las empresas registren
de
sus trabajos y un usuario-administrador
diariamente las horas trabajadas por sus
puede listar los trabajos de todos los
empleados, las cuales deben corresponder
empleados y comprobar su situación, así
con las acordadas en el contrato o convenio,
Cadaeltrabajador
puede
el listado
de sus
trabajosinformes
y un usuario-administrado
como
obtener
diversos
para el
verificando que no superen
límite legal
de visualizar
controllos
diario
y mensual
y el cumplimiento
horas extraordinarias. puede
También
es los
exigible
listar
trabajos de todos
empleados
y comprobar
su situación, as
del
convenio.
a las empresas que almacenen
los registros
como obtener
diversos informes para el control diario y mensual y el cumplimiento
al menos durante cuatro años y facilitar la
del convenio.
Integración total con Baseges y
documentación necesaria
en caso de una
Piconec Pro
inspección in situ. El no llevar un control
En las empresas usuarias de Baseges, ERP
adecuado de las horas trabajadas por los
líder
en el sector, el módulo Piconec Fichajes
empleados, puede reportar una infracción
Integración total con Basegestendrá
y Piconec
Pro
en cuenta
tanto las vacaciones de
grave con sanción.
personal configuradas en Baseges como
otras incidencias
personal,
además
Piconec Fichajes En las empresas usuarias de Baseges,
ERP líder endel
el sector,
el módulo
Piconec Ficha
ofrece la posibilidad de poder registrar
La solución Piconec Fichajes, desarrollada
tendrá en cuenta tanto las vacaciones de personal configuradas en Baseges como ot
los fichajes de los trabajadores de forma
por Programación Integral, es una aplicación
delpermite
personal, además
ofrece la posibilidad
delos
poder
registrar
los fichajes de
automática
a través de
partes
manuales
informática intuitiva y incidencias
sencilla que
introducidos
Baseges.
gestionar todas las tareas
relacionadas
con automática
trabajadores
de forma
a travésende
los partes manuales introducidos
Y para los usuarios de Piconec Pro,
el registro diario y control horario de los
Baseges.
la solución en movilidad para empresas
trabajadores de la empresa, cumpliendo
que realizan mantenimiento y reparación
así con lo establecido en el Real Decreto-Ley
unaenconectividad
entre que reali
8/2019.
Y para los usuarios de Piconecque
Pro,permite
la solución
movilidad paratotal
empresas
empresa, clientes y técnicos, los fichajes se
Posibilita el fichaje desde cualquier
mantenimiento y reparación que permite una conectividad total entre empresa, cliente
realizan a través de los trabajos introducidos
lugar, solo es necesario un dispositivo con
técnicos,
los
fichajes
se
realizan
a través
de los
trabajos
desde Piconec P
desde
Piconec
Pro,
sin serintroducidos
necesario acceder
acceso a internet (pc, tablet, smartphone),
a lade
web
de Piconec
Fichajes.
c o n v i r t i é n d o s e e nsinl aserhnecesario
e r r a m i eacceder
nta
a la web
Piconec
Fichajes.
imprescindible para técnicos y comerciales
que no acuden a las instalaciones de
la empresa o empleados que
teletrabajan.
Esta aplicación permite llevar
un registro de las jornadas de los
empleados con la posibilidad
de administrar muchos más
parámetros como: guardias,
vacaciones, ausencias, bajas…
y permitiendo una configuración
avanzada de horarios, turnos
y modelos semanales. Los
empleados registran la entrada,
salida y descansos, pueden
añadir comentarios al fichaje y
enviar mensajes.
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Movilidad, digitalización
y gestión para tu negocio

BASEGES

PICONEC PRO

PICONEC PRO

VISIÓN ARTIFICIAL

Solución de movilidad y conexión
avanzada entre empresa, clientes
y empleados.

El único software capaz de leer,
comprobar, procesar y archivar los
documentos con validez legal.

DATAPAC

BASEGES

El banco de datos más completo
con más de 3 millones de referencias
de 765 fabricantes.

Aplicación informática (ERP, CRM)
que permite alcanzar un control total
en los procesos de la empresa.

Llega la versión 21 del ERP BASEGES,
el programa de gestión líder en el sector,
y lo convierte en el mejor de toda su historia.

¡CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO!

Tels. 93 551 97 43 - 902 364 364
catalunya@programacionintegral.es

programacionintegral.es
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Conaif
ConaifEnergía
Energía
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nuestra
nuestraenergía
energía

Cada
Cadavez
vezsomos
somosmás
másinstaladores
instaladorescreciendo
creciendocon
con nuestra
nuestra energía
energía

Únete
Úneteal
alequipo,
equipo,no
no te
te quedes
quedes atrás
quieres
másinformación,
información,
Sí Sí
quieres
más
consulta
con
asociaciónooescríbenos
escríbenosa:a:
consulta
con
tutuasociación

instaladores@conaifenergia.es
instaladores@conaifenergia.es

energía
energía
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Suma't al gas propà de Repsol,
l'energia eﬁcient perfecta per als teus projectes
Una energia amb grans avantatges, que t'ofereix un ràpel de captacions de fins a 450 €
per instal·lació1.
T'aporta primes de captació2 per dipòsit o bateria d'ampolles.
Et permet obtenir ingressos variables3 pel consum i una aportació econòmica a la
instal·lació.

A més, quan captis una nova instal·lació, pots quedar-te amb el manteniment4.
Truca ja al telèfon 699 439 051, al 620
900 321 900 o informa't a repsol.es

651 294 o al telèfon gratuït

1. Per al ràpel de captacions es computaran totes les instal·lacions de gas efectuades l'any 2021 i s'abonaran al llarg del primer trimestre de 2022.
2. El pagament de les primes de captació es durà a terme una vegada establerta la relació contractual entre el nou client i Repsol Butano, SA, i quan la instal·lació s'hagi posat en servei.
3. L'ingrés pel consum de la instal·lació s'establirà en funció de les quantitats subministrades al client durant el període de gener a juny, abonades al juliol, i del període de juliol a desembre,
abonades al gener. Segons sector.
4. Manteniment preventiu de la instal·lació receptora segons el pla contractat pel client (revisions reglamentàries o comprovacions periòdiques anuals). No inclou atenció d'avaries.
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Sistemes de seguretat
Reconeixement de matrícules: seguretat municipal, privada i gestió
mediambiental
La necessitat de seguretat és cada cop més rellevant
i el reconeixement de matrícules de vehicles pot
ser la gran solució per a tots aquells municipis,
sovint escassos de recursos policials. Al mateix
temps també poden ser una gran eina de gestió
mediambiental, ja que per la matrícula s’identifica
el tipus de vehicle, any i combustible que utilitza.
Tampoc es pot oblidar la seva utilització en el sector
privat, ja que permet regular accessos als vehicles en
empreses, edificis, urbanitzacions, pàrquings, etc.

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

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

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

Plana Fàbrega us pot assessorar i ampliar aquesta informació. Consulteu-nos.
Tel.: 977 21 98 54

pftarragona@planafabrega.com

Podeu contactar amb nosaltres i trobar tots els
nostres productes i serveis a:
www.planafabrega.com
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Telecomunicacions
Seguretat
Contra incendis
Material elèctric
Il·luminació Led

Assessorament a l’instal·lador
Distribució de material
Suport en el muntatge de material
Realització de “Posades en marxa”
Garanties i servei post-venda
Oficina tècnica-enginyeria
Certificacions d’obres

Plana Fàbrega Tarragona
Carrer de l’estany, Nau 10-11-12 - Polígon Industrial Riu Clar - 43006 Tarragona
977 21 98 54 www.planafabrega.com
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AL SERVEI DEL PROFESSIONAL
Amb més de 100.000 referències en:

Aire condicionat,
geotèrmia i aerotèrmia

Reg, fonts, piscines i
tractaments d’aigües

Abastament, sanejament
i xarxes hidràuliques

Bombes, grups de pressió
i equips contra incendis

Calefacció

Electrodomèstics

Energies renovables
Indústria i bombaments
Equips sanitaris
Fontaneria

Amb una forta presència al territori...
TARRAGONA CENTRAL
Estany (Pol. Ind. Riuclar), s/n - 43006
977 55 65 00 · comandes@hidrotarraco.com
TARRAGONA
Torres Jordi, 14 - 43005
977 21 54 08 · tarragona@hidrotarraco.com
REUS · Tarragona
San Bernat Calbó, 40-42 - 43202
977 30 06 60 · reus@hidrotarraco.com
EL VENDRELL · Tarragona
Poniol (Pol. Ind. Les Mates), 23 - 43700
977 66 30 00 · vendrell@hidrotarraco.com
VALLS · Tarragona
Carretera del Plà, 241 (Nau 8) - 43800
977 61 20 79 · valls@hidrotarraco.com
VILAFRANCA DEL PENEDÉS · Olèrdola, Barcelona
Parellada (Pol. Ind. Clot de Moja), 16-18 - 08734
938 19 98 10 · vilafranca@hidrotarraco.com
LLEIDA
El Penedès, 89 - 25005
973 24 23 63 · lleida@hidrotarraco.com

CONTACTA’NS!

...per arribar on siguis!

WHATTSAPP
TELÈFON

607 65 00 00
977 55 65 00

comandes@hidrotarraco.com
www.hidrotarraco.com

