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 AGIC – Associació de Gremis Instal·ladors de Catalunya. 
 Ajuntament de Sabadell.  
 Ajuntament de Barberà del Vallès. 
 Ajuntaments Comarca Vallès Occidental. 
 Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell. 
 CASSA, Companyia d’Aigües de Sabadell. 
 CIESC, Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca. 
 Departament d’Empresa i Ocupació. 
 Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. 
 Direcció General d’Indústria. 
 FENIE. 
 FENIE ENERGIA SA. 
 Gremis d’Instal·ladors. 
 Gas Natural SDG. 
 Instituts de Formació Professional. 
 Magatzemistes de material elèctric. 
 Fecsa-Endesa. 
 Organismes de control. 

 Serveis als agremiats 

 Relacions 

 Tràmits d’inscripció al RASIC en la 
branca de professionals de la 
instal·lació i per a la inscripció en 
diferents registres d’empresa.  

 
 Subministrament dels impresos exigits 

per l’Administració i tràmits 
subsegüents: 
a) Registre d’Agents de la Seguretat 

Industrial de Catalunya (RASIC), 
Comunicació d’Obertura de Centre 
de Treball (COCT), Registre 
Empresa Instal·ladora Elèctrica 
(REIE), Registre de Gas (REIG), 

Registre d’Empresa Instal·ladora 
Tèrmica (REIMITE i REITE), Registre 
d’Instal·lacions Petrolíferes (REIP), 
Registre d’Equips a Pressió (EIP), 
Registre de Contra Incendis (RECI), 
Registre d’Empreses Instal·ladores/
Conservadores Frigoristes (EIF). 
Certificats competència professional. 
I certificats personal/empresa gasos 
fluorats. 

b) Segells de goma, amb les dades 
professionals de l’empresa 
instal·ladora. 

c) Altres de caràcter puntual. 
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 Serveis als agremiats 

 Targeta Professional de la Construcció 
per al sector del metall. El Centre 
Metal·lúrgic com a punt de tramitació. 

 
 Reunions amb les diferents companyies 

subministradores de gas, aigua i 
electricitat per a resoldre qüestions 
d’interès del Gremi. 

 
 Assessorament per part de tècnics 

especialistes, al local del Gremi, sobre 
instal·lacions elèctriques, gas, aigua, 
calefacció, climatització, aparells a 
pressió, fred industrial, contra incendis i 
telecomunicacions. 

 
 Contractació de l’Assegurança de 

Responsabilitat Civil Obligatòria i la 
d’Accidents per conveni per a les 
empreses amb treballadors en plantilla. 

 
 Servei de traduccions. 

 
 Assessorament laboral, fiscal i jurídic 

en el propi Gremi. 
 
 Circulars informatives. 
 
 Cursos de formació específics per a 

instal·ladors :   
 
 Cursos de reciclatge en temes 

d’electricitat, electrònica, gas, 
calefacció, climatització, energia 
solar, autòmats, domòtica, etc. 

 Cursos per a l’obtenció de les 
competències professionals. 

 I homologats per a fer cursos semi-
presencials (Tèrmiques, Gas IG-B i 
Operador industrial de calderes) 

 
 Sessions informatives sobre qüestions 

tècniques puntuals i d’actualitat. 

 Òrgans de govern i gestió 

La composició de la Junta Consultiva i de la Junta Directiva del Gremi és la que es detalla 
tot seguit: 

Junta Consultiva 
 
Ainfar, SL 
Atae 88, SL 
Andreu Company Grau 
August Serra Ferrer, SL 
Camacho Instal·lacions Frigorífiques, SL 
Climatitzacions 45 Sbd, SL 
Elèctrica Industrial Canyameres, SL 
Electricitat Masó, SL 
Grau Instal·lacions i Reparacions, SL 
Instal·lacions J. Osuna, SL 
 

 
 
Instal·lacions Fogasel, SL 
Instal·lacions i Mant. d’Electricitat i Fluids, SL 
Instalaciones Goval, SL 
Instalaciones Rufat, SL 
Instalaciones y Mantenimientos RFP e hijos SL 
J. Foradada Instal·lacions, SL 
Joaquim Casado, SL 
Martínez Vicens Inst. i Enginyeria, SL 
Modilec, SL 
Urbano Carpio Instalaciones, SL 
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 Organs de govern i gestió 

President Toni Fernandez Tripiana 

Sots-president Joan Canyameres i Ramoneda 

Tresorer Àngel Marsal i Soler 

Secretari August Serra i Ferrer 

Vocals Marià Brunet i Mauri 
Jordi Farell i Pastor 
Sergi Urbano Cabezas 
Francesc Grau López 
Andreu Company Grau 
 

Junta Directiva 

La Junta del Gremi compta amb la col·laboració del Sr. Josep A. Martínez en temes de 
formació i del Sr. Ramón Yll com a tècnic assessor. 

 Agremiats 

El Gremi compta, a data de 31.12.16, amb 444 empreses agremiades i un total de 1.857 
treballadors. El 31.12.15 comptava amb 456 agremiats. 

 Activitats més destacades  

 Assemblea General Ordinària (20/07/2016). 
 

 Durant l’any 2016 s’han tramitat telemàticament 710 declaracions responsables on els 
titulars de les instal·lacions declaren que compleixen tots els requisits per posar en 
servei les seves instal·lacions. D’aquestes, 623 són de baixa tensió. 

 
L’Associació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (AGIC) ha organitzat diferents jornades 
formatives per als agremiats;  
 

 18 d’abril - JORNADA EFICIENCIA ENERGÈTICA INSTAL.LACIONS 
CLIMATITZACIÓ (Col·laboradors: Ecotic i Hitachi).  

 30 de maig de 2016 - JORNADA INSTAL.LACIÓ DE CALDERES DE CONDENSACIÓ 
(Col·laboradors: ACV i Dinak).  
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 Altres activitats 

 Les aules de formació del Gremi es 
traslladen del Vapor Llonch al Parc 
Central del Vallès. 

 
 Reunions periòdiques a Agic 

(Associació de Gremis Instal·ladors de 
Catalunya) de les diferents comissions 
d’electricitat, aigua, gas, calefacció i 
climatització i telecomunicacions. 

 
 Aprofitant la presència del Centre 

Metal·lúrgic a Internet, el Gremi ocupa 
un lloc destacat al Web, com a mostra 
del dinamisme de l’entitat, de l’afany 
per gaudir dels avantatges que 
comporta l’ús de les noves tecnologies, 
així com per a divulgar-les entre els 
agremiats. El Gremi disposa d’un web 
www.gremielec.cat i d’un correu 
electrònic elec@centrem.cat  per a 
facilitar la comunicació dels agremiats. 

 Participació en les reunions del Consell 
Intersectorial d’Empresaris de Sabadell 
i Comarca sobre diversos temes 
d’interès empresarial. 

 
 Participació en les reunions de la 

Cambra de Comerç i Indústria de 
Sabadell sobre diversos temes d’interès 
empresarial. 

 Gestions davant l’Administració 

 Relació constant amb la Direcció 
General d’Indústria i la Direcció 
General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 Relació amb la Direcció General de 

Telecomunicacions i Societat de la 

Informació, per tractar sobre el 
Registre de Telecomunicacions. 

 
 El Gremi està inclòs entre els Centres 

Col·laboradors de la Generalitat per a 
impartir cursos de les seves 
competències professionals.  

 

 
 20 de juny de 2016 – JORNADA INFORMATIVA. AVANTATGES PELS INS-

TAL.LADOTRS AMB EL NOU RD 56/2016 per TÜV Rheinland.  

 25 d’octubre de 2016 – LA TECNOLOGIA AL NOSTRE ABAST: L’EFICIÈNCIA ENERGÈ-

TICA I LES TECNOLOGIES A LA IL.LUMINACIÓ. (Col·laboradors: Simon i Ecolum)  

http://www.gremielec.cat/
mailto:elec@centrem.cat


La voluntat del Gremi és incidir i millorar la qualificació professional dels seus agremiats. És 
per això que, des de fa anys, es desenvolupen un bon nombre d’accions formatives. 
 
Segons la normativa vigent, és necessari tenir la competència professional, abans 
anomenat carnet d’instal·lador autoritzat, per poder exercir com a instal·lador, i l’empresa ha 
d’estar donada d’alta en el RASIC. Per obtenir aquesta acreditació s’han de realitzar uns 
cursos de formació homologats pels Departaments d’Energia i Mines i Seguretat Industrial 
respectivament i superar un examen de capacitació. 
 
El mes de març va finalitzar el curs teòric-pràctic per l’obtenció del carnet d’instal·lador de 
gas (IG-B) en la nova modalitat semi-presencial amb 12 alumnes. 
 
Pel novembre, va tenir inici el curs de carnet d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE), 
també semi-presencial, amb 14 alumnes. 
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 Relacions amb altres entitats 

 Formació 

Entrevistes freqüents amb els directius de les companyies Fecsa/Endesa, 
Gas Natural i CASSA. 
 
Gestions relatives a la cobertura de la Responsabilitat Civil dels agremiats 
(Grupo Galilea, agent de FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a prima 
fija) 

CURSOS BONIFICABLES 
Hores  

lectives 
Assistents 

   

Manipulació d’equips amb sistemes  frigorífics de qualsevol càrrega 
de refrigerants fluorats. 

24 6 

Total 24 6 



Habitualment el Gremi informa als seus associats, en reunions generals, sobre les novetats 
produïdes, que són sovint reiterades en circulars informatives cursades durant l’exercici. Els 
agremiats reben les circulars informatives per correu electrònic o postal, segons disposin o 
no d’accés a Internet. 
 
El Gremi participa en les reunions del Consell del Centre Metal·lúrgic, quan aquestes són 
convocades. 
 
Participen, com a Consellers del Centre Metal·lúrgic, els agremiats que representen les 
següents empreses: 
 

 Ainfar, SL 

 Atae 88, SA 

 August Serra Ferrer, SL 

 Elèctrica Industrial Canyameres, SL 

 Electricitat Masó, SL 

 Instal·lacions J. Osuna, SL 

 J. Foradada instal·lacions, SL 

 Urbano-Carpio Instalaciones, SL 
 
D’aquestes, el Sr. August Serra i Ferrer, de l’empresa August Serra Ferrer SL, és el 
representant del Gremi a la Junta Directiva del Centre Metal·lúrgic. 
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 Difusió d’activitats 

Curs: Mesures Elèctriques    
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