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La Junta del Gremi compta amb la col·laboració del Sr. Ramón Yll com a tècnic
assessor.
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
 Electricitat Masó, SL
 Grau Instal·lacions i Reparacions, SL
 Instalaciones y Mantenimientos RFP e hijos, SL
 Urbano-Carpio Instalaciones, SL



Agremiats

El Gremi compta, a data de 31.12.18, amb 435 empreses agremiades i un total de
1.777 treballadors.


Durant

l’any

2018

s’han

tramitat

telemàticament

621

declaracions

responsables amb Canal Empresa, 170 tràmits amb l’Oficina de Gestió
Empresarial i 3 sol·licituds noves i 3 renovacions de la TPC del Metall.
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Relacions




Ajuntament de Sabadell.



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.



FEGICAT. Federació de Gremis Instal·ladors de Catalunya



FENIE.



FENIE ENERGIA SA.



Instituts de Formació Professional.



Magatzemistes de material elèctric.



Nedgia



Fecsa-Endesa.

 Organismes de control.

Serveis als agremiats



TRÀMITS INDÚSTRIA


Alta al RASIC - Inscripció en el registre com empresa instal·ladora



Modificacions del RASIC - nova activitat, canvi de titular, trasllat



Certificat personal/ empresa Gasos Fluorats



Certificats de reconeixement de competència professional

ALTES INSTAL·LACIONS Baixa Tensió i Tèrmiques
Tramitació de les altes de GAS al Gremi sense haver de fer desplaçaments a les
seus de la Companyia.
ASSESSORAMENT sobre butlletins i normatives
ASSESSORAMENT per part de tècnics especialistes
Contractació de l’Assegurança de Responsabilitat Civil i d’Accidents de Conveni
per a les empreses amb treballadors en plantilla.
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Serveis als agremiats



ASSESSORAMENT per part de tècnics especialistes , tant al local del Gremi
com

telefònicament,

sobre

instal·lacions

elèctriques,

gas,

aigua,

calefacció, climatització, aparells a pressió, fred industrial, contra incendis
i telecomunicacions
Tramitació de la targeta TPC del sector Metall: El Centre Metal·lúrgic és un
punt de tramitació per sol·licitar-la.
Directori d’empreses i productes. Eina de cerca avançada d’instal·ladors
Segells de goma amb les dades professionals
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.

Sessions informatives sobre qüestions tècniques puntuals i d’actualitat.
Assessorament jurídic laboral:
Servei nòmina i tributari
Protecció de dades
Finances
Borsa de treball
Qualitat processos i productes
Medi ambient
Prevenció de Riscos laborals
Reserva d’aules i sales de reunions.
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Activitats més destacades

Jornades i sessions:


25 de gener: Els 10 criteris d’actuació bàsics a les instal·lacions de gas i
presentació de l’Oferta Pública 2018



27 de febrer: Jornada de formació sobre gestió de residus d’aire condicionat



3 de maig: Jornada sobre AEROTERMIA, directiva NZEB



21 de juny: Tarda tecnològica GAS R-32



3 i 4 d’octubre: EFINTEC . Fira de l’Instal·lador



26 d’octubre: Implantació d’un sistema de Gestió ISO 9001



7 de novembre: Repsol: GLP i solucions energètiques

Ens hem reunit amb:
 l’Ajuntament de Sabadell principalment per tractar el projecte del Parc Central.
 El

Departament d’Acció Social. El Gremi ha signat un conveni amb

l´Ajuntament de Sabadell per donar suport als Serveis Socials per tal que la
manca d´ingressos econòmics no deixi sense subministrament energètic a les
llars i famílies afectades per la pobresa energètica.

 Assistència a les reunions de Junta de:

•FEGICAT
•FENIE
•FENIE ENERGIA
•Centre Metal·lúrgic
•CIESC (Consell Intersectorial d’Empresaris

memòria2018

Formació



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.

Programació 2018




Curs monogràfic R32 (3h, 24 alumnes)



Curs oficial d’instal·lador de punts de recàrrega per a vehicle elèctric (25h, 25
alumnes)



Curs Carnet d’Instal·lacions tèrmiques en edificis (ITE) (200h, 11 alumnes)



Curs Acreditació instal·lador d’aigua (60h, 5 alumnes)



Curs Manipulació d’equips gasos fluorats + 3kg (30h, 10 alumnes)



Curs

Monogràfic.

Documentació

tècnica

i

legalització

d’instal·lacions

elèctriques de Baixa Tensió (3h, 23 alumnes)

Curs Oficial d’instal·lador de punts de recàrrega

