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P(          )04_EDITORIAL

Benvolguts Socis,

Des de l'associació volem mantenir un contacte proper amb vosaltres aquest any 2010 i
compartir les vostres inquietuds. La preocupació que aquest principi d'any ens porta (jun-
tament amb la popular crisi) és la llei òmnibus. La veritat és que intentarem exposar uns
dubtes que a tots ens corren pel cap i intentarem no desinformar massa.

Tota nova legislació, comporta un extremisme inicial de les situacions no ben definides a la
mateixa. Nosaltres, després de parlar amb algunes persones i assistir a algunes xerrades
hem tret això de clar:

Què és la llei òmnibus? La llei “òmnibus” és la “Ley 17/2009”, del 23 de novembre, sobre
“el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ha incorporado, parcialmente,
al Derecho español” transposició de la “Directiva 2006/123/CE” del Parlament Europeu i
del Consell, del 12 de desembre del 2006, relativa a los serveis en el mercat interior.

Què diu aquesta llei? Bàsicament dins aquesta normativa es recull el dret de realitzar ser-
veis mitjançant la declaració de responsabilitats, a priori, és un marc legal que facilita la
incorporació d'empreses comunitàries al mercat laboral. Dit amb altres paraules, facilita
que nosaltres podem anar a treballar a Europa i el europeus vinguin a treballar aquí.

Com ens afecta com a instal·ladors? Encara no està clar com ens afectarà aquesta llei. Està
clar que les empreses instal·ladores es troben afectades per aquesta normativa, i la veritat
és que a l'associació hem rebut algunes preguntes al respecte. Desapareixeran els carnets
vers a una simple declaració de responsabilitat? Qualsevol podrà realitzar feines
d'instal·lador mitjançant una simple declaració de responsabilitat?

El fet és que hi han molts col·lectius afectats per la mateixa, enginyers, instal·ladors, taxis-
tes, arquitectes, advocats, col·legis professionals…

Hi han veus alarmants que diuen que poden desaparèixer els projectes visats, els carnets
d'instal·ladors, les llicències de professionals (a veure si signant un paper ens donen el car-
net de moto…). Ara, siguem seriosos, creiem que les empreses instal·ladores tenen darre-
ra uns reglaments que exigeixen uns coneixements i responsabilitats, per tant, pot ser que
es modifiqui el sistema de carnets? És possible, però posem molt en dubte que modifiquin
els registres industrials o que deixin realitzar instal·lacions perilloses com ara l'electricitat,
el gas o els productes petrolífers a personal sense qualificació. El fet és que tenim un tema
més a seguir i que com qualsevol cosa al món laboral aportarà les seves oportunitats i
inconvenients. Estarem al cas i us mantindrem informats sempre intentant no crear una
alarma innecessària.

Atentament,
La Junta

Llei Òmnibus
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LLUM:
Les fonts energètiques, tecnologies associades (3a part)

SECCIONS PROFESSIONALS_05P         )
1. Les central tèrmiques convencionals

2. La cogeneració

3. Les centrals nuclears

4. El cicle combinat i les grans centrals hidroelèctriques

Les centrals nuclears

El funcionament d'una central nuclear és molt semblant
al d'una central tèrmica convencional, però amb una gran
diferència, la creació de vapor, ja que a les centrals nucle-

ars, el vapor es genera a partir de la fissió dels nuclis d'u-
rani (que té lloc al reactor nuclear). La fissió nuclear és el
procés en el que es produeix la ruptura dels nuclis atò-
mics generant una gran quantitat d'energia calorífica que
serveix per crear el vapor d'aigua.
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06_SECCIONS PROFESSIONALS P(          )
Classificació dels estats segons la seva situació vers

l'energia nuclear:

Amb aquesta energia generada per les fissions, s'eleva la
temperatura de les pastilles d'urani confinades en un
embolcall de metall (llegiu el quadre vers l'element com-
bustible). Un circuit primari fa circular aigua pesada a
pressió pels canals de refrigeració a través dels elements
de combustible per tal d'extreure el calor generat. Un
generador de vapor extreu el calor del sistema primari al
secundari.

A partir d'aquí, el sistema secundari passa a tenir un cir-
cuit d'aigua/vapor  semblant a l'anterior. Per tant, a les
centrals nuclears hi ha dos circuit tancats d'aigua com a
mínim.

Els elements d'elevat pes atòmic, com l'urani, tenen
nuclis molt densos composats per gran quantitats de pro-
tons i neutrons. Alguns d'aquests elements pesants, com
ara l'Urani 235, tenen nuclis inestables, molt adients per
tal de ser utilitzats com a combustibles en les centrals de
fissió nuclear productores d'electricitat.

Territoris amb reactors i també en construcció.

Territoris que construeixen els seus primers reactors.

Territoris que consideren la construcció de nous
reactors.

Territoris que consideren la construcció dels seus
primers reactors.

Territoris amb reactors però sense plans d'ampliació.

Territoris amb reactors comercials però en fase de
desmantellament.

Territoris amb reactors operatius i considerats en
fase de desmantellament.

Territori lliure d'energia nuclear.

Territori sense reactors nuclears.

Font: upload.wikipedia.org
Central nuclear d'Ascó (Ribera d'Ebre, Tarragona), amb dos reactors: Ascó I

de 1032,5 MW (operatiu des del 1984) i Ascó II de 1027,2 MW (del 1986).
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SECCIONS PROFESSIONALS_07P         )
La fissió nuclear és doncs, una reacció per la qual certs
nuclis d'elements químics pesants se “separen” en dos
fragments per l'impacte d'un altra partícula, un neutró,
tot alliberant-se en el procés altres neutrons, i al mateix
temps una gran quantitat d'energia que es manifesta en
forma de calor. Els neutrons que són emesos o alliberats
en la reacció de fissió poden provocar, en determinades
circumstàncies, noves fissions d'altres nuclis: Llavors,
ens trobem davant una reacció nuclear en cadena.

L'Urani 235 s'utilitza com a combustible a les centrals
nuclears, atès que la seva concentració és escassa, cal un
procés d'enriquiment per augmentar la seva concentració
del 3% al 5%. A les centrals nuclears l'electricitat es gene-
ra utilitzant l'urani 235 com a combustible mitjançant el
procés de fissió.

En el combustible nuclear un cop utilitzat la presència
d'urani enriquit és menor i s'han de canviar els elements
de combustible. Aquest procés s'anomena recàrrega i
consisteix en substituir les barres d'urani gastades per
unes de noves.

Les barres d'urani ja utilitzades passen a formar part
del que s'anomena residus radioactius. A banda d'a-
questes barres, formen part d'aquest grup els materials
en forma líquida, sòlida o gasosa pels que no està pre-
vist cap ús i contenen o estan contaminats per ele-
ments radioactius. Aquest residus es controlen i gestio-
nen de manera segura.

Font: www.hoy.es
Interior de la central nuclear d'Almaraz a Càceres, amb dos reactors: Almaraz

I de 973.5 MW (opertaiu des del 1981) i Almaraz II de 982.6 MW (del 1983). 

Element combustible: L'Urani 235
que s'utilitza per a la fissió s'encap-
sula dins d'unes pastilles fetes amb
material ceràmic, cadascuna conté
l'energia equivalent a una tona de

carbó. Aquestes pastilles es
col·loquen dins d'unes barres d'acer
inoxidable o d'una aliatge de zirconi,
anomenat zircaloy. Són d'aproxima-
dament uns 4 o 5 m de llargada i un

centímetre d'amplada. Les barres
s'agrupen i reben el nom d'elements

de combustible. Dins del reactor
nuclear poden haver-hi uns 250 ele-

ments de combustible.
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08_SECCIONS PROFESSIONALS

En tota central nuclear podem distingir les següents parts:

1. Circuit primari o de generació de vapor: Tot aquest cir-
cuit primari està contingut dins d'un reactor hermètic i
estanc, anomenat “contenció”, consistent en una estruc-
tura esfèrica d'acer suportada amb una estructura de for-
migó en forma de calze. La contenció està en el interior
d'un segon edifici també de formigó que té forma cilíndri-
ca i rematada amb una cúpula semiesfèrica que serveix de
blindatge biològic. Aquest circuit, el primari, inclou el
reactor, pressionador i generador de vapor.

Reactor: aquest és el component on es troba el combusti-
ble nuclear; pastilles d'urani enriquit, embeinades i dispo-
sades en una estructura metàl·lica anomenades “ele-
ments de combustible”. Aquests elements, disposats de
forma específica, formen el nucli del reactor on es pro-
dueix l'energia mitjançant les reaccions de fissió. Aquesta
energia, en forma de calor, és recollida per l'aigua, total-
ment desmineralitzada, del circuit primari que circula
entre els elements de combustible. Mitjançant un bescan-
viador, aquesta calor es transporta al generador de vapor.

Pressionador: dipòsit cilíndric vertical que té per missió
mantenir la pressió en el circuit primari. 

Generador de vapor: en aquest element, l'aigua del circuit
primari, cedeix la seva energia a l'aigua del circuit secunda-

ri, transformant-la en vapor. Aquest vapor és conduït a la
turbina de vapor. Aquesta aigua del primari retorna al reac-
tor després d'ésser impulsada per les bombes principals.

2.Circuit secundari o de producció d'electricitat: El
disseny i funcionament dels equips d'aquest siste-
ma són similars als existents a la resta de centrals
de tipus tèrmic convencional. En aquest circuit
secundari, el vapor produït en els generadors es
condueix al focus fred o condensador, mitjançant la
turbina que transforma l'energia tèrmica en energia
mecànica. La rotació de la turbina acciona directa-
ment l'alternador de la central produint energia
elèctrica. El vapor d'aigua que surt de la turbina
passa al condensador on es transforma en estat
líquid al generador de vapor per tal de reiniciar el
cicle. El circuit secundari consta de les següents
parts:

Turbina: màquina rotatòria en la que l'energia del
vapor de l'aigua es transforma en energia mecànica
de rotació per tal d'impulsar l'alternador que està
acoblat. El vapor produït mou els àleps fent girar la
turbina, d'aquesta manera, l'energia continguda en
el vapor es transforma en energia mecànica de rota-
ció que impulsa l'alternador que està acoblat.

Condensador de vapor: bescanviador de calor per tal

Complements del circuit primari amb sistemes auxiliars: sistema d'extinció del
reactor i un sistema de refrigeració d'emergència. El sistema d'extinció s'activa
en el cas que determinats paràmetres de funcionament del reactor (la potència,
la pressió, ..) assoleixen valors que comprometin la seguretat. L'extinció es refe-
reix a la interrupció de les reaccions de fissió del nucli, però aquest sistema no

sols s'activa per raons de seguretat, sinó també per manteniment o quan la cen-
tral té que sortir de servei. El sistema de refrigeració d'emergència actua

enfront qualsevol error en el circuit primari de refrigeració.
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de refredar el vapor a la sortida de la turbina, acon-
seguint la seva condensació. Utilitza com a refrige-
rant l'aigua de mar o de riu.

Alternador: L'alternador converteix l'energia mecà-
nica produïda a la turbina en energia elèctrica,
energia que posteriorment es vessa a la xarxa.

3.El circuit terciari o el sistema de refrigeració: Aquest sis-
tema és l'encarregat de realitzar la refrigeració del con-
densador. Consta de la torre de refrigeració, un canal
d'aigua (de riu, de mar, ...) i les corresponents bombes
d'impulsió. Consta dels següents elements:

Torre de refrigeració: la seva funció es refredar l'aigua del
circuit de refrigeració. L'aire recorre l'interior de la torre
en sentit ascendent, refredant l'aigua que cau en sentit
contrari en forma de gotes, com si es tractés d'una dutxa.
Aquestes torres només es construeixen quan les centrals
estan situades a l'interior, lluny del mar. 

Bombes d'impulsió: aquestes són les encarregades d'as-
segurar la circulació de l'aigua de refrigeració entre el
condensador i la font freda (riu, mar, etc).

P         )

Font: upload.wikipedia.org
Esquema de funcionament d'un reactor refrigerat per aigua a pressió
(1. Bloc del reactor,    2. Torre de refrigeració, 3. Reactor, 4. Barres de
control, 5. Suport de pressió, 6. Generador de vapor, 7. Fuel, 8.
Turbina, 9. Generador, 10. Transformador, 11. Condensador, 12.
Partícules de gas, 13. Líquid, 14. Aire, 15. Aire (humit), 16. Riu, 17.
Circuït de refrigeració, 18. Circuït primari, 19. Circuït secundari, i 20.
Bomba de vapor d'aigua).

SECCIONS PROFESSIONALS_09

El futur. La Fusió nuclear.
Atesa l'escassetat de matèries primeres com ara el
petroli i el carbó, els governs s'han vist obligats sovint
a assegurar el subministrament elèctric dels seus paï-
sos mitjançant l'energia nuclear. Les actuals centrals
es fonamenten en la fissió nuclear de l'àtom (generar
energia a partir de la que s'allibera quan se'n separa
el nucli). Des del 1986, un consorci internacional, for-
mat per la Unió Europea, Japó, USA, Xina, Rússia,
Corea del Sud i la Índia, anomenat ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor), investiga per
demostrar la viabilitat de generació d'energia amb la
fusió nuclear, és a dir a partir de l'energia alliberada
quan es crea un àtom pesat en unir dos de lleugers. 
Les darreres investigacions apunten cap el punt clau
en el desenvolupament dels futurs reactors que
podrien generar energia tal i com ho fa el Sol.
L'aprofitament de la fusió nuclear per produir energia
és el somni de qualsevol científic, estats i companyies
elèctriques, ja que podrien comptar amb un nou tipus
de subministrament pràcticament inesgotable, segur,
barat i respectuós amb el medi ambient (major segu-
retat, desaparició de residus d'alta radioactivitats, no
emet gasos d'efecte hivernacle i produeix quantitats
pràcticament il·limitades de combustible). Al Sud de
França, a Cadarache, s'està construint un dispositiu,
l'ITER, que servirà per estudiar la viabilitat científica i
tecnològica dels futurs reactors comercials de fusió.

Font:www.agaudi.wordpress.com
Esquema del reactor nuclear de fusió ITE R.
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A grans trets, la fotovoltaica serà del tot rentable (sense
cap mena d'ajut) quan els consumidors els resulti més
barat adquirir panells, instal·lar-los i proveir-se d'electrici-
tat, que no pas comprar l'energia a la xarxa de distribució.

Es preveu que cap el 2015 pugui donar-se la situació de
“paritat amb la xarxa” (“grid parity” en anglès), quan el
kWh fotovoltaic i el kWh de la xarxa elèctrica s'equiparin,
atesa la rapidesa del descens dels costos dels sistemes
solars, i és clar la pujada de preus vertiginosa de l'energia
en general. La paritat amb la xarxa reporta d'altres avan-
tatges tant pel consumidor (amb l'estalvi i l'amortització
de la inversió inicial), com per la dependència energètica
i la balança de pagaments del país (en disminuir notable-
ment el volum de les importacions, entre d'altres d'hidro-

carburs), així com pel medi ambient (per la reducció d'e-
missions) i pel sistema elèctric (reduint el consum punta
a l'estiu i l'hivern, i disminució del perill d'apagades...) en
general.

Tan al Japó com a zones del sud-est dels Estats Units, el
preu del kWh domèstic permet “l'estalvi net” (“net mete-
ring” en anglès), o el que és el mateix, que el comptador
d'energia de l'usuari domèstic resti del consum el que hi
genera.

LLUM:
L'energia fotovoltaica ben aviat competitiva

Ben aviat sortirà més rentable instal·lar-se panells i autoproveir-se d'electricitat
que no pas comprar-la a la xarxa. Des de les associacions de productors d'energies

renovables es demana que el govern elimini les barreres administratives que
impedeixen a la fotovoltaica ésser un electrodomèstic més a les llars. 

10_SECCIONS PROFESSIONALS P(          )

Font: www.ambiance-solaire.fr

Font: www. blog.runforeoneplanet.com
Planta fotovoltaica de 15MW instal·lada a Nellis AFB a Nevada (USA)
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Si ens limitem a la qüestió de costos, i tenint en compte
que el preu domèstic de l'energia pujarà, essent molt
optimista, com a mínim un 3% anyal, i que els costos de
l'energia fotovoltaica es redueix de mitjana anyal un 7%,
es preveu que cap el 2015 es podrà aplicar amb èxit “l'es-
talvi net” o “medició neta” a l'estat espanyol.

Això sí, tal i com pronosti-
quen les associacions de

productors d'energia
renovables, no serà

possible una “paritat
de la xarxa” fins

que s'aboleixin
les barreres

administrati-
ves que

actualment

impedeixen l'aplicació de la fotovoltaica de ple, sobretot a
l'àmbit domèstic. A tall d'exemple caldria una simplifica-
ció tipus, si la potència del sistema solar a instal·lar equi-
val a la meitat de la potència que el consumidor té contrac-
tada amb la companyia distribuïdora, només caldria amb
informar-la de la instal·lació, i no haver de demanar la con-
cessió prèvia de l'accés i la connexió a la xarxa elèctrica
com ocorre actualment. Així mateix, les barreres semblen
incrementar-se amb propostes del govern que no diferen-
cien les plantes solars segons la seva mida o que intro-
dueix la obligatorietat de dipositar un aval de 500€ per
kWp instal·lat en les fotovoltaiques d'edificis, cosa que fins
ara n'estaven exemptes.

Si s'aproven mesures com les anteriors, es preveu, des de
les associacions de productors d'energia renovable que el
sector de la fotovoltaica rebrà un sotrac econòmic, una para-
lització de 6 mesos a partir de l'entrada en vigor així com
una reducció de la instal·lació anyal que actualment és d'uns
1000MW a poc més de 300MW anyals.

El que s'anomena “estalvi net” en
realitat és una “medició neta” que
bàsicament és un esquema d'ús i

pagament del recurs energètic on el
client que genera la seva pròpia

energia és compensat monetàriament
per tal de promoure que els mateixos
consumidor inverteixin en fonts d'e-
nergia renovable... i per tant la com-

panyia elèctrica permet al mesurador
del client recular el comptador si l'e-

lectricitat que el client genera és
major que la que consumeix, per tant
el client només paga pel consum net,

el total dels recursos consumits
menys el total dels recursos generats.

SECCIONS PROFESSIONALS_11P         )
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Font: www.sueloradiante.info
Fotovoltaica domèstica
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12_SECCIONS PROFESSIONALS

Què són?

Els LEDs són components elèctrics semiconductors (dío-
des) que són capaços d'emetre llum en ésser travessats
per una corrent petita. Les sigles "LED" provenen del acrò-
nim en anglès "Light Emitting Diode" (DEL, "Díode
Emissor de Llum" en català).

Aquests estan conformats bàsicament per un xip de mate-
rial semiconductor dotat d'impureses, les quals creen con-
juncions del tipus PN. Els LEDs, a diferència dels emissors
de llum tradicionals, tenen polaritat (essent l'ànode el ter-
minal positiu i el càtode el terminal negatiu) pel que fun-
cionen únicament en ésser polaritzats en directe i no pas
a l'inversa.

Com funcionen?

L'electroluminescència es
dóna quan, estimulats per una
diferència de tensió (diferen-
cial de voltatge) en directe
sobre els seus terminals, les
càrregues elèctriques negatives
i les càrregues elèctriques posi-
tives són atretes a la zona de
conjunció on es combinen,
donant com a resultat l'allibe-
rament d'energia en forma de
fotons.

El resultat és una generació de llum molt més eficient ja
que la conversió energètica dóna menys pèrdua en forma
de calor tal com passa amb bombetes regulars incandes-
cents.

Els LEDs són components que, depenent de la combinació
dels elements químics presents en els materials que els
componen, com ara: AlGaInP, GaAs, GaInN, GaP, etc.,
poden produir un ampli rang de longituds d'ona dins l'es-
pectre cromàtic, donant com a resultat diferents colors,
des de l'infraroig (IRED, “Infra-Red Emitting Diode”), pas-
sant per tot el ventall de l'espectre visible (vermells, grocs,
verds, blaus), fins ultraviolada (UV LED, “UltraViolet Light
Emitting Diode”), pel que són molt versàtils en el seu ús
en aplicacions que requereixen fonts d'il·luminació amb
longituds d'ona que no s'havien pogut obtenir prèviament
amb fonts de llum tradicionals.

En general els LEDs són monocromàtics (és a dir són d'1
color), llevat dels que emeten Llum Blanca. I a més els des-
tinats a il·luminació no emeten ni Llum Infraroja ni Llum

P(          )
LLUM,
LEDs, l'eficiència energètica

Font: www.wikipedia.org
Els LEDs es produeixen en una gran varietat de formes i mides.
La tipologia de 5 mm cilíndric (el vermell, cinquè per l'esquerra)
és el més comú (prop del 80% de la producció mundial). Sovint
el color del recobriment de plàstic sol ésser del mateix color que
farà la llum emesa, però de vegades hi ha excepcions, com ara
els de plàstic color porpra es fa servir sovint per LEDs infrarojos.
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Font:www.wikipedia.org
Els LEDs són de diferents mides, a la fotografia s'hi mostren els
més comuns, de 8 mm, 5 mm i 3 mm, comparats amb un misto.

Font:www.carbodydesign.com
Vehicle amb leds als fars davanters.
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Ultraviolada (excepte els LED construïts específicament
per emetre Llum Infraroja o Llum Ultraviolada), per la qual
cosa són perfectes per a aplicacions on s'han de protegir
per exemple quadres o altres objectes delicats de la il·lumi-
nació.

El dispositiu semiconductor sovint està encapsulat en una
coberta de plàstic de gran resistència, superior fins i tot a
la dels vidres de les bombetes incandescents. El fet que el
plàstic sigui de color és només per motius estètics, ja que
no influeix pas en el color de la llum emesa.

Per què són tant avan-
tatjosos?

Si els comparem amb
la resta de dispositius
tradicionals d'il·lumi-
nació, com ara les
bombetes incandes-
cents, els halògens,
els tubs fluorescents,
etc:

o D'alta eficiència energètica (leds de llum blanca amb
150lm/W): prop de 1'7 vegades superior a la làmpada fluo-
rescent (90 lm/W), més d'11'5 vegades la d'una bombeta
incandescent (13 lm/W), i fins i tot és més eficient que la
làmpada de vapor de sodi d'alta pressió (132lm/W).
o Tenen un temps de vida útil molt alt, entre 80.000 i
100.000 hores, i pràcticament inexistent el manteniment.
o Treballen a baixa corrent i tensió (2x-3v DC @ 20mA
aproximadament) i per això no generen escalfor i més efi-
ciència energètica.
o De fàcil adaptabilitat per la seva reduïda mida i pel seu estat
sòlid i resistència a les vibracions i impactes, i a la humitat
o Encesa i apagada immediata
o La intensitat pot minvar-se sense perdre to de color.
o Emeten llum freda, sense IR ni UV 
o Es poden obtenir més de 16 milions de colors, per tant
són adients pels dispositius d'il·luminació multicolor RGB.

Tecnologies basades en OLED
(“Organic Light-Emitting Diode”, en

català DOEL, Diode Orgànic d'Emissió
de Llum). OLED és un diode amb una
capa electroluminiscent que està for-

mada per una pel·lícula de compo-
nents orgànics que reaccionen a una

determinada estimulació elèctrica, tot
generant i emetent llum per sí sols. 

Font: www.media.onecall.com
Tecnologia LED aplicada a les pantalles de TV.

Els diodes infrarojos (IRED) s'empren des
de mitjans del s.XX en comandaments a
distància de televisors i generalitzant-se

en altres electrodomèstics. I malgrat
també es van emprar per transmissió de
dades en dispositius electrònics (ordina-

dors, mòbils, xarxex...) en aquest cas
s'han quedat obsolets davant el bluetooth.

Tub amb leds superbrillants de 5 mm, d'alimentació directa a
230V, sense pèrdua d'escalfor, amb vida útil de 50.000 hores (7
cops més que els tubs tradicionals), llum continuada sense
pampallugues, estalvi de més del 50% de l'energia i preparat,
en mida i format, per substituir un tub T8 convencional. 

Font: www.ferews.onored.com

Font: www.nauticexpo.es
les lots són una altra de les aplicacions més comunes, sobretot

per les recarregables i per les submergibles com la fotografia
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Com a tota bona instal·lació de climatització ha de poder
oferir refrigeració a l'estiu i calefacció a l'hivern, per tant
proporcionar a un recinte les condicions necessàries per
obtenir la temperatura, humitat d'aire... adients per a la
salut i el benestar de llurs ocupants.

Si bé tradicionalment el mer-
cat de la climatització s'ha
centrat quasi exclusivament
en els equipaments de com-
prensió mecànica accionats
amb motor elèctric, actual-
ment s'està introduint la
refrigeració per pas.

N'hi ha dues tipologies diferents:
1. Compressió per gas
2. Refrigeració per absorció

Compressió per gas (cicle d'expansió directa):

Els sistemes de compressió poden ésser de dos tipus:
1. Bomba d'escalfor
2. Unitats refredadores d'aigua

La diferència amb els equipaments tradicionals de com-
pressió elèctrica és que el motor (de combustió interna)
funciona amb gas, acompanyat d'un refrigerant conven-
cional.
En els sistemes de compressió, la producció de fred s'a-
consegueix provocant l'evaporació i la condensació d'un
fluid refrigerant (mireu quadre al respecte).

Climatització: per gas

Font:w
w

w.eaparts.gr

Font:www.abbyserviceinc.com
Motor compressor de gas natural

Avantatges dels equipaments de climatització amb gas: 

1. Avantatges mediambientals: no empren refrigerants
halogenats (causants de l'efecte hivernacle i destrucció
de la capa d'ozó), el gas propà emet menys CO2 que la
producció elèctrica, és el combustible fòssil que menys
contamina...
2. Diversificació de fonts energètiques: eviten sobrecarre-
gar la xarxa elèctrica, no està limitada als pics de deman-
da de l'oferta elèctrica...
3. Grau de confort: funcionen correctament a temperatu-
res extremes, s'eviten els cicles de desgebrament...
4. Fiabilitat dels equipaments: els d'absorció de gas tenen
una vida, sense reparacions, molt més elevada que els
seus equivalents elèctrics
5. Producció simultània de fred i escalfor
6. Estalvi: el gas propà és més econòmic que l'electricitat
7. Possibilitat de fred-solar i complement a la cogeneració
dels equips d'absorció: que necessiten un combustible
convencional de suport pels períodes en què l'energia
solar no és suficient i dóna coherència al sistema de
cogeneració en ésser energia neta i de fàcil disponibilitat
(sovint anomenada també trigeneració)

Font:www.solinova.com
L'ús de les places solars tèrmiques abasta des de l'aigua
calenta sanitària, fins a la calefacció i refrigeració mitjan-
çant màquines d'absorció.
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Els avantatges principals abasten l'estalvi d'energia, la
reducció dels costos d'operació i que és més respectuós
amb el medi ambient, en ésser la font d'energia (el gas)
fòssil més neta i ecològica existent.
També en aquest sentit, és totalment compatible amb les
instal·lacions existents, ja que pot substituir les unitats
externes elèctriques tot aprofitant les canonades i els con-
ductes ja instal·lats.
Si a més parlem de gas propà, val a dir que són molt ver-
sàtils ja que es pot instal·lar a qualsevol lloc en ésser de
fàcil emmagatzematge.

Font:www.directindustry.com

Motor curiós, basat en el com-
pressor tradicional d'aire però
dissenyat exclusivament per a
aplicacions de gas natural.

Cicle de compressió amb motor de gas:

1-2: El refrigerant entra al compressor en certes condi-
cions de pressió i temperatura. El compressor eleva la
pressió del refrigerant mitjançant compressió adiabàtica
(sense intercanvi de calor), amb la qual cosa també aug-
menta la temperatura del refrigerant. 
2-3: El refrigerant passa al condensador, que és un inter-
canviador de calor situat a l'exterior, i es condensa, pas-
sant de vapor a líquid i alliberant calor, que passarà
directament a l'aire exterior o a una font d'aigua que
després el transferirà al aire.
3-4: El refrigerant passa per una vàlvula d'expansió,
reduint la seva pressió i la seva temperatura. 
4-1: A la sortida de la vàlvula d'expansió, el refrigerant
entra a l'evaporador, ubicat a l'interior del recinte que es
vol refredar i s'evapora, prenent per a això la calor
necessari de l'aire del recinte en què es troba, de mane-
ra que baixa la temperatura de l'aire en el mateix. Tot
seguit, es reinicia el cicle.
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Les plantes refredadores d'aigua funcionen segons un
cicle clàssic de compressió en què el compressor és
accionat per un motor a gas. Bàsicament són unitats
refredadores convencionals, però l'existència del motor
de combustió permet recuperar l'escalfor residual d'a-
quest per mitjà d'intercanviadors adequats, així s'aconse-
gueixen temperatures que poden arribar al voltant dels
80°C i en conseqüència poden prestar servei per atendre
demandes de calor de la instal·lació bàsicament en forma
d'aigua calenta. 
Aquestes unitats són molt adequades en plantes on es
combinen demandes de fred i aigua calenta, per exemple
ACS, i permeten aconseguir notables estalvis energètics.
Actualment es comercialitzen models que permeten dis-
posar de potències frigorífiques en la gamma de 100-
1.200 kW. Les temperatures de retorn i d'impulsió de l'ai-
gua freda se situen al voltant de 12°C i 6,5°C respectiva-
ment. 

Refrigeració per absorció:

Els sistemes d'absorció poden ésser de dues tipologies:
1. Unitats refredadores
2. Unitats mixtes, refredadores i escalfadores (bomba
d'escalfor)
Aquests sistemes es basen en els processos d'absorció
entre substàncies que presentin cert tipus d'afinitat fisico-
química entre elles i que alhora tinguin temperatures d'e-
bullició clarament diferents per facilitar la seva separació
a través d'una aportació d'escalfor a la seva barreja: així
doncs, la substància més volàtil actua com a refrigerant
mentre que la que té el punt d'ebullició més elevat ho fa
com a absorbent.

Els equips poden ser d'efecte simple (amb una sola etapa
de generació o de separació de refrigerant i de substància
absorbent), o de doble efecte (amb dues etapes de gene-
ració) que té un rendiment superior.

Generalment els equips alimentats per aigua calenta són
d'efecte simple, mentre que els de flama directa, vapor o
gasos d'escapament poden ser tant de simple com de
doble efecte. Els sistemes de simple efecte presenten un
valor de COP (“Coefficient of performance”, Coeficient De
Rendiment Energètic, CoDeRE) frigorífic entre 0.5 i 0,75,
mentre que en els de doble efecte se situen al voltant d'1.
Les barreges més emprades són les formades per bromur
de liti i aigua i per amoníac i aigua:

o Bromur de liti - aigua: el refrigerant és l'aigua i la subs-
tància absorbent és el bromur de liti. Aquests equipa-
ments es caracteritzen perquè el refredament en absorbi-
dor i condensador és per aigua.
o Aigua - amoníac: el refrigerant és l'amoníac i l'agent
absorbent és l'aigua. En aquests equipaments, la conden-
sació pot ser per aigua o per aire. 

A trets generals podem dir
que en tots els casos el
generador de vapor escalfa

la barreja refrigerant-
absorbent, com

ara el bromur
de liti amb
aigua o l'aigua
amb amoníac,
mitjançant la

combustió del

gas (amb flama directa) o d'algun tipus d'energia residual
(com ara l'aigua calenta o el vapor). Aquest procés fa
separar ambdues substàncies, al refrigerant, la fase vapor
es condensa i en tornar-se a evaporar extreu l'escalfor de
l'aigua del circuit.

Font:www.thermaxindia.com
Sistema d'absorció comuni-
tari per a la calefacció i refri-
geració a Suècia

Font:www.newscenter.com

P(          )

Font:www.thermaxindia.com
Sistema d'absorció comunitari per a la calefacció i refrigera-

ció a SuèciaFont: www.certicon.com
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En el cas concret dels equips de bromur de liti amb aigua, és
necessària la utilització d'una torre d'evaporació per baixar
la temperatura de l'aigua de refrigeració, ja que és impossi-
ble fer baixar la temperatura de l'aigua amb l'aire exterior
quan la temperatura és superior (per exemple a l'estiu amb
temperatures de 35ºC). A causa d'aquesta necessitat,
aquests equips no són recomanables en zones d'altes tem-
peratures i alta humitat ambiental, ateses les corrosions i les
altes inversions que suposen les torres d'evaporació.
L'equipament pot funcionar en mode calefacció amb només
obrir la vàlvula desviadora, que permet el pas directe del
vapor refrigerant evitant que passi al condensador, alhora
que es intercepta el flux d'aigua de refredament. En l'evapo-
rador el vapor escalfa un fluid, com l'aigua, que circula per
l'interior d'un feix de tubs. Aquest fluid escalfat és apte per
ser utilitzat en una instal·lació de calefacció.
Els sistemes de climatització que incorporen equips d'ab-
sorció poden concebre's de dues maneres: mitjançant uni-
tats modulars que integren al seu interior un sistema d'ab-
sorció per a la producció de fred i una caldera convencional
de gas per a la producció de calefacció, de manera que tin-
dria un únic mòdul per atendre les necessitats d'escalfor i
fred de la instal·lació, mitjançant unitats d'absorció que pro-
dueixen fred quan el cicle d'absorció actua com a cicle de
refrigeració i generen calor quan actua com a cicle de cale-
facció. En alguns casos es requereix l'ús de caldera auxiliar.

Cicle d'absorció de doble efecte: 

El cicle de doble efecte es diferencia del simple en què la
solució s'escalfa en dues etapes permetent un millor
aprofitament de l'escalfor de condensació: en la primera
etapa, d'alta temperatura, la solució rep l'escalfor direc-
tament del cremador de gas (generador); en la segona
etapa, de baixa temperatura, el vapor refrigerant que es
forma a la zona d'alta temperatura es fa servir per escal-
far la solució que es troba a la part de baixa temperatu-
ra on s'ha creat una pressió inferior i per tant presenta
un punt d'ebullició menor.

Cicle d'absorció d'efecte simple: 

1-2: Per l'aportació d'escalfor exterior al generador de
calor mitjançant d'un cremador de gas s'augmenta la
temperatura d'una barreja de refrigerant i absorbent
molt rica en refrigerant (aigua). En augmentar la tempe-
ratura es separen els dos components: part del refrige-
rant abandona la solució en forma de vapor i la solució
pobra en refrigerant passa a l'absorbidor per diferència
de pressió.
2-3: El vapor refrigerant es refreda mitjançant un con-
densador d'aigua o d'aire, passant a fase líquida.
3-4: A continuació, el refrigerant se sotmet a una expan-
sió, fent-lo passar per un intercanviador de calor, que
provoca la seva evaporació refredant l'aigua del circuit
de refrigeració exterior, aigua que s'utilitza per a la refri-
geració del local que es vol climatitzar .
4-1: Un cop convertit en fase vapor, el refrigerant torna a
ésser absorbit per l'altre component (absorbent) i es
procedeix a elevar la pressió de la barreja líquida bom-
bejant cap al generador de calor, tancant d'aquesta
manera el cicle d'absorció .

P         )
Font:www.aplicacionessolar.com

Grup en règim secuencial per a la producció de fred per absorció
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La Llei 36/2006, del 29 de novembre, de mesures per la pre-
venció del frau fiscal, estableix una nova regulació per les
operacions vinculades. Aquesta nova llei estableix l'obligació
al contribuent de valorar les operacions amb persones o
entitats vinculades a valor de mercat.

Quina és la diferència amb la llei anterior?
La normativa anterior indicava la possibilitat que
l'Administració valorés, a valor de mercat, les operacions
realitzades entre persones o entitats vinculades. Amb la llei
actual s'estableix un canvi de criteri pel qual l'Administració
Tributària passa del “podrà valorar” al “podrà comprovar”
sempre i quan el valor contingut entre les parts sigui el del
mercat.

Quines són les novetats per l'exercici 2009?
Com a novetats per l'exercici 2009, i en virtut del Reial
Decret 1793/2008 del 3 de novembre, s'imposa a les empre-
ses l'obligació de confeccionar una documentació que per-
meti a l'Administració comprovar que les operacions s'han
ajustat al valor de mercat. També caldrà incloure informació
addicional en l'Impost de Societats i en els Comptes Anuals
respecte aquestes operacions en concret.

S'ha establert un règim sancionador específic que fa que les
conseqüències de l'incompliment de la normativa sobre les
operacions vinculades puguin arribar a resultar molt costós.

Què són les operacions vinculades i quines ho són?
Les operacions vinculades són aquelles realitzades entre la
societat i els seus socis, o l'administrador o entre les empre-
ses del grup. Aquestes operacions cal que es realitzin a preu
de mercat, independentment de com es realitzi l'operació. 

Per exemple, suposem que l'administrador únic d'una socie-
tat, li lloga  un immoble com ara unes oficines. En aquest
cas, el lloguer no hauria de ser gratuït ni escollit de forma
arbitrària. Obligatòriament ho ha de fer al preu de mercat de
l'immoble en qüestió. Si en realitat no cobra el lloguer, no
passa res, es comptabilitza la factura de lloguer a preu de
mercat, es dedueix el lloguer a preu de mercat i l'administra-
dor, en el seu IRPF, s'imputa com a ingrés el lloguer encara
que no el cobri. Per això és una operació vinculada.

Entre les operacions vinculades més habituals que s'han de
valorar a preu de mercat i que s'han de documentar confor-
me a la legislació vigent podem destacar:
o Préstecs entre societats i socis.
o Retribucions de socis i/o administradors.
o Arrendaments d'immobles.
o Prestacions de serveis professionals.
o Prestacions de serveis entre societats d'un grup.

No dubteu en posar-vos en contacte amb serveis especialit-
zats d'economistes i advocats per ampliar la informació que
necessiteu o per resoldre qualsevol dubte que tingueu. 

Col·laboració de Tax Economistes i Advocats
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S'entén per valor normal de
mercat aquell que s'hauria

acordat per persones o entitats
independents en condicions de

lliure competència. 

Nova regulació per les operacions
vinculades

Font: www.fonansa.cl
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La llei catalana de mesures fiscals, financeres i adminis-
tratives per a l'any 2010 conté un conjunt de disposi-
cions normatives que modifiquen la regulació de l'im-
post sobre successions i donacions aplicable a
Catalunya. Entre les qüestions que poden influir en la
determinació de la quantia a pagar, destaquen les
següents:

1. Les reduccions personals aplicables en la base imposa-
ble.
En les adquisicions per causa de mort, incloses les dels
beneficiaris de pòlisses d'assegurances de vida, les
reduccions personals per raó del parentiu amb el cau-
sant aplicables a la base imposable dependran de: la
relació de parentiu de la persona que rep l'herència amb
el difunt, de la data de defunció i de l'aplicació o no d'un
conjunt de reduccions i exempcions per les quals pot
optar el contribuent.

1.1 Per als fets imposables meritats a partir de l'1 de juliol
de 2011, si en la seva declaració el contribuent NO apli-
ca cap de les reduccions i exempcions següents: explota-
cions agràries, empresa individual, participacions en
entitats finques forestals, patrimoni natural, altres reduc-
cions, altres exempcions, la quantia de les reduccions
per parentiu seran les següents: 

o Grup I (adquisicions per descendents i adoptats
menors de vint-i-un anys): 275.000 euros, més 33.000
euros per cada any de menys de vint-i-un que tingui el
causahavent, fins al límit de 539.000 euros.

o Grup II (adquisicions per descendents i adoptats de
vint-i-un anys o més,cònjuges, ascendents i adoptants):

o Cònjuge o parella estable: 500.000 euros.
o Fill o filla, o adoptats: 275.000 euros.
o Resta de descendents: 150.000 euros.
o Ascendents: 100.000 euros.

o Grup III (adquisicions per col·laterals de segon i tercer
grau, ascendents i descendents per afinitat, és a dir, el
cas de germans, oncles, nebots, i cònjuges dels ascen-
dents i descendents): 50.000 euros.

En cas que s'apliqui alguna de les reduccions i exemp-
cions abans citades, els imports anteriors es redueixen a
la meitat.
1.2 Per als fets imposables meritats de l'1 de gener de
2010 fins el 30 de juny de 2011, els imports de reducció
aplicables són els que s'indiquen a continuació:

o Per a fets imposables meritats de l'1 de gener fins al 30
de juny de 2010: 25% de les quantitats anteriors.
o Per a fets imposables meritats de l'1 de juliol de 2010
fins el 30 de juny de 2011: 62,5% dels imports anteriors.

2. La reducció addicional sobre l'excés de base imposa-
ble.

2.1 En les herències causades a partir de l'1 de juliol de
2011, un cop aplicades totes les reduccions a què tingui
dret el contribuent, l'excés de base imposable es podrà
reduir en un 50% amb els imports màxims següents per
a cada grup:

Si el contribuent NO s'aplica cap reducció o exempció
optativa:
o Grup I: 125.000 euros.
o Grup II:

- Cònjuge o parella estable: 150.000 euros.
- Fill o filla, o adoptats: 125.000 euros.
- Resta de descendents: 50.000 euros.
- Ascendents: 25.000 euros.
- Situacions convivencials d'ajuda mútua: 50.000 euros.

Si el contribuent s'aplica alguna reducció o exempció
optativa:
o Grup I: 62.500 euros.

EL MERCAT LLIURE D'ELECTRICITAT

Font: www.oneiddabc.com
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o Grup II:
- Cònjuge o parella estable: 75.000 euros.
- Fill o filla, o adoptats: 62.500 euros.
- Resta de descendents: 25.000 euros.
- Ascendents: 12.500 euros.
- Situacions convivencials d'ajuda mútua: 25.000 euros.

2.2 Per als fets imposables meritats de l'1 de gener de
2010 fins el 30 de juny de 2011, els límits anteriors són
els que s'indiquen a continuació:
o Per a fets imposables meritats de l'1 de gener fins al 30
de juny de2010: 25% de les quantitats anteriors.
o Per a fets imposables meritats de l'1 de juliol de 2010
fins el 30 De juny de 2011: 62,5% dels imports anteriors.

3. Reducció per l'adquisició d'habitatge habitual.

Per als fets imposables meritats a partir de l'1 de gener
de 2010, es considera com a habitatge habitual, l'habitat-
ge, el traster i fins a dues places d'aparcament, malgrat
que aquests no hagin estat adquirits de manera simultà-
nia en unitat d'acte, sempre, això sí, que estiguin situats
al mateix edifici o complex urbanístic i es trobin, en el
moment de la transmissió, a disposició de llurs titulars,
sense haver estat cedits a tercers.

D'altra banda, si en el moment de la realització
del fet imposable el causant de la successió
tenia la residència efectiva en un altre domi-
cili del qual no era titular, també té la con-
sideració d'habitatge habitual aquell que
tenia aquesta consideració fins a qual-
sevol dia dels deu anys anteriors a
la seva mort. La limitació dels
deu anys no opera en el supò-
sit que el causant hagués tin-
gut el seu darrer domicili
en un centre residencial
o sociosanitari.

INDEX_00COL·LABORACIONS_21

Font: www.lexaban.com
Font: bing.maillbing.com
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4. Escala de gravamen general.

Per als fets imposables meritats fins el dia 31 de desem-
bre de 2009, hi havia dues escales de gravamen diferents,
una general de setze trams de base, i una altra reduïda de

tres, aquesta última aplicable a les donacions efectuades
a favor de parents que es troben en els grups I i II de
parentiu sempre que la transmissió s'hagi documentat en
escriptura pública.

22_COL·LABORACIONS

Per als fets imposables meritats a partir de l'1 de gener de 2010, l'escala de gravamen de setze trams serà substituïda
per la de cinc trams següent:

Base liquidable
(fins a euros)

0,00

50.000,00

150.000,00

400.000,00

800.000,00

Quota íntegra
(euros)

0,00

3.500,00

14.500,00

57.000,00

153.000,00

Resta base liquidable
(fins a euros)

50.000,00

150.000,00

400.000,00

800.000,00

En endavant

Tipus (%)

7

11

17

24

32
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5. Coeficients multiplicadors per patrimoni preexistent i
grup de parentiu.

A partir de l'1 de gener de 2010, s'han suprimit els coefi-
cients multiplicadors per patrimoni preexistent i sola-

ment resten els de grups de parentiu. En conseqüència,
per a les donacions meritades a partir d'aquesta data s'a-
pliquen els coeficients multiplicadors següents, amb
independència del patrimoni preexistent segons el grau
de parentiu:

COL·LABORACIONS_23

Amb aquesta reforma de l'impost de successions i dona-
cions es vol fer una  aproximació a la regulació de l'im-

post d'altres països europeus.
Col·laboració de Tax Economistes i Advocats

Base liquidable
(fins a euros)

0,00

200.000,00

600.000,00

Quota íntegra
(euros)

0,00

10.000,00

38.000,00

Resta base liquidable
(fins a euros)

200.000,00

600.000,00

En endevant

Tipus (%)

5

7

9

La tarifa de tres trams continua essent la següent:

Grups I , II

1

Grup III

1,5882

Grup IV

2
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L'ECORAEE és un “sobrecost” que es destina a finançar la
gestió dels RAEE. Aquest s'ha de considerar una variable
més que actua sobre el preu global del producte, i per tant
se li aplica l'IVA (serà facturat pel fabricant i repercutit al
distribuïdor, instal·lador i/o usuari final).

L'ECORAEE no admet cap marge comercial ni negociació,
ja que cap persona física ni jurídica n'està exempt de
pagar-lo. No és cap tribut (ni  impost, ni taxa ni contribu-
ció especial), sinó que és un cost inherent a la gestió de
residus i per aquest motiu s'ha de mostrar als consumi-
dors específicament a l'hora de vendre (segons el Reial
Decret 208/2005 haurà d'ésser clarament visible fins l'any
2011, veieu imatge d'exemple de factura).

24_MEDI AMBIENT

L'ECORAEE RAEE (Residus d'Aparells
Elèctrics i Electrònics)

és una taxa sobre el preu dels electro-
domèstics destinada a costejar les des-
peses de recollida i reciclatge. Amb el
Reial Decret 208/2005 (fonamentat en

la Directiva 2002/96CE), del 25 de
febrer, s'obliga als productor a fer una

recollida selectiva dels aparells que
posen en el mercat i a garantir el seu
transport a centres de tractament i la

correcta gestió del seu reciclatge. 

Font:www.epd.gov.hk
Caixes de recollida de lluminàries, làmpades i fluorescents a
Hong Kong

Font: blog.lib.umn.edu Txt: L'e-brossa (brossa electrònica)
comença a ésser un gran problema de gestió de residus i
mediambiental arreu. Els USA generen 2.124.000 Tn anyals,
Alemanya 1.100.000 Tn, Gran Bretanya 967.000 Tn,
Dinamarca 118.000 Tn, etc...

Font:www.enviroquip.co.uk
model de caixa de recollida de fluorescents per a reciclar a
Anglaterra
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Per a l'aplicació de l'ECORAEE de les lluminàries (gestio-
nades pel SIG Ecolum) s'empra el protocol de tres trams
en funció del pes de les lluminàries (sense làmpada):
o si són d'un pes inferior als 750gr s'aplica 0'30€, 
o si superen els 750g i alhora inferior de 5kg, 0'65€, 
o i pels superiors als 5kg s'apliquen 0'85€.

A l'hora de detallar què s'entén per lluminària en l'ECORAEE,
d'Ecolum, cal aclarir que abasta tots els elements que la
composen (transformador, arrencador...) excepte la font de
llum ja que el SIG (Sistema Integrat de Gestió de residus)
que s'encarrega Ambilamp i no pas Ecolum.

L'ECORAEE no s'aplica sobre els recanvis ni parts de les
lluminàries, només quan aquestes són completes. I en el
cas de les làmpades (gestionades pel SIG Ambilamp), els
preus unitaris són:
o Làmpades de descàrrega (independentment de la
potència o mida): 0'30€

o Lluminàries d'emergència autònomes amb làmpada
incandescent: 0'20€

o Lluminàries d'emergència autònomes amb 1 làmpada
fluorescent: 0'50€ (0'80€ si hi ha dues làmpades)

MEDI AMBIENT_25

Font:www.gremibcn.cat
Campanya de reciclatge d'Ambilamp

Font: www.abcliberia.org

Què és un SIG? El “Sistema Integrat de
Gestió” de residus, són entitats sense ànim
de lucre amb l'objectiu de tenir cura i pro-

tecció del Medi Ambient mitjançant una
estructura organitzativa que respongui a
les necessitats de gestió dels residus, en

aquest cas d'aparells elèctrics i electrònics,
que són gestinats per diferents SIGs, dels
quals destaquem: ECOLUM (lluminàries),
AMBILAMP (làmpades), ECOLEC (petits i

grans electrodomèstics, eines elèctriques i
electròniques, màquines expenedores...) i
ECOTIC (aparells mèdics, joguines i apa-

rells esportius i d'oci...).

Fo
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.c

re
at

iv
el

oa
fin

g.
co

m
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La Unió Europea ha demostrat sempre sensibilitat en
matèria ecològica i d'eficiència energètica. El darrer acord
dels estats membres, anomenat Pacte del Triple Vint: una
reducció d'un 20% de les emissions de CO2 (del 1990),
arribar al 20% d'electricitat produïda per fonts renovables
i obtenir un 20% d'estalvi energètic, tot per l'any 2020. A
l'estat espanyol, atès aquest pacte, es veurà obligat a
duplicar, en menys de 10 anys, l'actual producció d'ener-
gia de fonts netes.

La sensació arreu que d'aquesta crisis ens en sortirem
posant èmfasi en les energies netes, està calant no
només a Europa o els Estats Units, sinó també al nou
gegant econòmic, la Xina, ja que darrerament ha destinat
80.000 milions del seu pla de reactivació a projectes d'e-
nergies renovables. De la mateixa manera, Europa ha
posat fil a l'agulla i governs com ara el britànic ja han
comprat 7.000 turbines eòliques per tal que d'aquí pocs
anys 160.000 famílies “visquin del vent”.

En el cas de l'estat espanyol, el president del govern, a la
Cimera de Líders Progressistes del mes de març del
2009, va reivindicar que la única manera de sortir-se'n de
la recessió econòmica mundial és apostar per l'economia
verda, vetllar per arribar a un model fonamentat en el des-
envolupament de les energies renovables i en l'estalvi
energètic. I és clar, qui abans ho apliqui, en tindran el lideratge. 

26_MEDI AMBIENT

El Pacte europeu del Triple Vint consisteix en una reducció d'un 20%
de les emissions de CO2 (del 1990), arribar al 20% d'electricitat produï-
da per fonts renovables i obtenir un 20% d'estalvi energètic abans de
l'any 2020. També en aquest sentit, prop de 300 municipis de la Unió

Europea (més de 70 són catalans) signaren el mes de febre a Brusel·les
el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses contra el canvi climàtic, una ambiciosa
iniciativa en matèria d'estalvi energètic i foment de les energies reno-

vables que també pretèn assolir l'anomenat triple 20.

Font:www.siliken.com
Procés de fabricació, càmera climàtica per comprovar la
resistència del mòdul fotovoltaic.

El pacte europeu del triple vint (20-20-20).

Font: blogs.reuters.com
Zona humida parcialment seca
a Yingtan, província de Jiangxi,

a la Xina, octubre 2009.
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D'entrada les empreses dedicades a la millora de l'eficièn-
cia energètica, així com les companyies d'energia eòlica o
solar, no han de patir gaire per la crisi, atès el compromís
explícit dels estats europeus i dels objectius d'assolir cada
cop quotes superiors d'energia renovables.

Si ara és el gran moment del sector energètic, que podria
encapçalar de nou l'economia, cal assegurar que els ins-
tal·ladors, unes de les peces clau d'aquest nou paradigma,
reben la formació adequada per tal que avui en dia puguin
començar a reorientar els seus negocis i apropar les mesu-
res a favor de l'estalvi energètic als seus usuaris finals.

Però també dins la Unió Europea hi ha un sector, liderat
per Itàlia i Polònia (i secundats per Bulgària, Estònia,
Eslovàquia, Hongria, Letònia, Lituània i Romania), que
han mostrat la seva preocupació per la despesa que supo-
sa aplicar els compromisos i per tant estan exigint que es
redueixin. Entre d'altres iniciatives, Polònia, de la mà del
seu primer ministre, Donald Tusk, ha amenaçat fins i tot
en exercir el seu dret a vet contra aquestes mesures i les
inversions previstes perquè “perjudiquen l'economia de
Polònia”, que té el carbó com a principal font d'energia en
la generació d'electricitat. 

Visió de futur: En aquesta situació és
quan més clarament es veu la necessi-

tat de la col·laboració entre tots els
agents, des del fabricants, els distribuï-

dors, els instal·ladors, els autònoms,
fins a les administracions entre d'altres,
per tal d'afrontar el repte d'engegar el
desenvolupament de les energies ver-

des. No només és una qüestió filosòfica
sinó necessària, perquè només anant-hi
tots alhora aconseguirem sortir-nos de
la crisis i reforçar el sector energètic

amb un futur sostenible i viable.

El terme "canvi climàtic" es refereix a mitjà i llarg
termini en els canvis globals o regionals de la Terra

segons patrons del clima mitjans. El clima de la
Terra ha patit molts canvis en els milers de milions
d'anys de la seva existència com ara zones càlides
s'han convertit en congelades durant les edats de
gel. Els períodes d'escalfament i refredament, els

canvis en els patrons de precipitacions, i altres
variacions relacionades amb el canvi climàtic poden

ésser causats per molts factors, com ara les erup-
cions volcàniques, les variacions en la radiació solar,

el creixement i la disminució de les glaceres, i la
presència de gasos d'efecte hivernacle a la Terra

atmosfera, entre d'altres.

Font:www.celsias.com
Tren carregat de carbó. A finals del s.XVII la humanitat
va iniciar el consum dels ombustibles fòssils que la
Terra havia acumulat al subsòl durant la seva història
geològica. La crema del petroli, el carbó i el gas natural
ha causat un augment del CO2 a l'atmosfera. 

Font:www. skigreenguide.com

Però el Pacte no és fàcil, hi ha un sector,
liderat per Itàlia i Polònia (i secundats

per Bulgària, Estònia, Eslovàquia,
Hongria, Letònia, Lituània i Romania),
que han mostrat la seva preocupació
per la despesa que suposa aplicar els
compromisos i per tant estan exigint

que es redueixin els compromisos.

Adicae_07.qxd  15/4/10  12:42  Página 27

      



I com ens demostren les tensions viscudes a la Cimera
europea contra el canvi climàtic, d'aquest mes de desem-
bre del 2009, on s'ha acceptat per ara només reduir les
emissions de CO2 dels cotxes i assolir el 20%, pel 2020,
del consum energètic que procedeixi de fonts renovables
(Sol, vent , aigua...). Els altres dos objectius, el reduir el
20% del consum energètic, i sobretot el 20% de reducció
de les emissions de CO2, amb les mesures d'aplicar “el
dret a contaminar”, països, per motius diferents però,
com ara Polònia, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, s'opo-
sen a que els seus grans sectors industrials hagin de
pagar, a partir del 2013 per cada tona de CO2 emesa.

Itàlia vol que la seva indústria manufacturera gaudeixi de
exempcions, els països de l'est, liderats per Polònia, volen
una exoneració del sistema de compra-venda de permisos
per contaminar no fins el 2016 com estava previst, sinó
més endavant... i s'escuden precisament en la crisi finan-
cera i que les seves economies són dependents del carbó,
el combustible fòssil més contaminant. I en canvi el
Regne Unit i Alemanya s'oposen a haver de crear un fons
de solidaritat per ajudar aquests darrers. 

28_MEDI AMBIENT

Font: www.convio.net

La Terra pot esperar? Posicions com la
d'en Berlusconi que empren com a pre-

text la crisi financeroeconòmica, fan
que fins i tot si “El pacte del triple vint”

s'aprova ja sigui en sí un fracàs, pel
llarg i agònic desenvolupament dels “no

compromisos”: 

Font: upload.wikipedia.org
Imatge actual del planeta Venus, el qual en
un passat llunyà es considera que podria
haver estat molt semblant a la nostra
Terra, amb oceans, sistema de plaques tec-
tòniques, etc...

Font: www.internationalrivers.org
Imatge de desforestació consentida en un Parc Natural de
Belinga, a Gabon, un república de l'Àfrica central occidental

1979

1988

1990

1992
1995
1996
1997

1998

1999
2000
2001

2002

2003

2004
2005

2006

2007
2008
2009

2009
des

Ginebra

Toronto

Ginebra

Río de Janeiro
Berlín
GinebraKioto
Kioto

Buenos Aires

Bonn
La Haya
Marrakech

Nova Delhi

Milano

Buenos Aires
Montreal

Nairobi

Bali
Poznan
Ginebra

Dinamarca

Primera Conferència mundial sobre el
Clima
Objectiu “Toronto”, científics contra les
emissions de CO2
Segona Conferència Mundial sobre el
Clima
Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic
Primera conferència de les parts  (COP1) 
Segona reunió de les parts 
Protocol contra els gasos hivernacle
(160 països)
Normes per desenvolupar el Protocol de
Kioto
Revisió dels calendaris previstos 
Revisió de nou dels calendaris previstos 
Noves normes per desenvolupar el pro-
tocol de Kioto
S'estableixen mecanismes de desenvolu-
pament net
Pressió sobre Rússia per assolir la seva
adhesió a Kioto
Rússia ratifica Kioto
S'inicien els treballs pràctics per articular
Kioto
300 milions d'euros per a què Àfrica s'a-
dapti a Kioto
Kioto es qüestiona perquè es queda curt
S'adereixen el països emergents
Tercera Conferència Mundial sobre el
Clima
Conferència de les Parts (COP 15) 
- Cimera contra el canvi climàtic
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Els electrodomèstics i el consum energètic.
Part IV

Electrodomèstics amb etiqueta energètica

Frigorífic
Rentadora
Rentaplats
Assecadora
Forn
Il·luminació
Aire condicionat

Electrodomèstics sense etiqueta energètica

Petits electrodomèstics
Televisor i equip audiovisual
Equips ofimàtics
Cuines
Microones

Electrodomèstics sense etiqueta energètica

Petits electrodomèstics
Els petits electrodomèstics que es limiten a realitzar algu-
na acció mecànica, com ara batre, trossejar, tallar el
cabell, etc..., amb l'excepció de l'aspiradora, tenen gene-
ralment potencies baixes. Però cal tenir en compte que si
produeixen escalfor, com ara la planxa, torradora, l'asse-
cador de mà... tenen potències majors i donen lloc a con-
sums importants.

A l'hora de comparar també cal tenir en compte la tecno-
logia que incorporen i poden presentar consums molt
diferenciats. Per exemple, un humidificador de resistència
elèctrica, a banda desprendre escalfor (no desitjable en
èpoques de calor) consumeixen molt més que no pas els
humidificadors d'ultrasons que proporcionen vapor fred. 

El sentit comú també ens ajuda a valorar els consums,
així una màquina d'afaitar pot suposar menys despesa
d'energia que no pas una afaitada “manual” però amb
l'aixeta d'aigua calenta oberta molta estona.

Els consells pràctics a l'hora de comprar i emprar petits
electrodomèstics:
o No deixar encès els aparells si s'ha d'interrompre la
tasca.
o Aprofitar l'escalfament de la planxa per a planxar grans
quantitats de roba.
o Triar un aparell electrodomèstic eficient pot suposar un
gran estalvi pel seu menor consum energètic.
o Optimitzar l'ús dels aparells elèctrics (per exemple
emprar alhora les dues ranures de la torradora).
o Evitar l'ús innecessari com ara substituir el ventilador
per corrents creuades de ventilació natural.

Televisor i equip audiovisual
Com a mitjana tot
habitatge català té
com a mínim una tele-
visió (i la tendència
apunta cap a pantalles
cada cop més grans i
de major potència), i
atès que s'empra
durant moltes hores,
pot ésser responsable
de bona part del con-
sum elèctric.

També molts habitat-
ges tenen aparells
audiovisuals (DVD,
vídeo, cadena musi-
cal...).

Robot de cuina
Aspiradora
Assecadora de mà
Planxa
Torradora

1.950
1300
1200
1000
700

Liquadora
Ventilador
Batedora
Espremedora
Màquina d’afaitar

600
500
200

50
30

Potències més comunes d'alguns electrodomèstics
(potència en Vats) 
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Consells pràctics en l'ús dels aparells audiovisuals:

o No deixar els aparells encesos amb “mode d'espera”
o És recomanable connectar els equips (televisor, cadena
musical, vídeo, DVD, TDT...) a una regleta o base de con-
nexió múltiple amb interruptor, i així en tancar-lo, apaga-
rem de debò tots els aparells... Es calcula que es pot estal-
viar prop de 40€ anyals.

Equips ofimàtics

A la darrera dècada, el consum d'equipament informàtic
ha tingut molt de ressò i els habitatges no en són aliens.
Més de la meitat dels habitatges catalans tenen ordinador
personal i una bona part d'aquests també impressora.

La pantalla és la part de l'ordinador que més energia con-
sumeix, però s'ha de tenir en compte que les planeres
(TFT) consumeixen menys que les convencionals de tub.

Consells pràctics en l'ús i adquisició d'equips informàtics:

o Adquirir els equipaments que ofereixin sistemes d'estal-
vi energètic, com ara l'”Energy Star”, i vetllar per apagar-
los si no s'han d'emprar en els propers 30 minuts.
o També és aconsellable comprar impressores que perme-
tin imprimir a doble cara i faxos que puguin emprar paper
normal. 
o Quan es deixi d'emprar l'ordinador per períodes curts és
recomanable tancar només la pantalla (estalviem energia,
i per tornar a emprar-lo no caldrà esperar a que s'engegui).
o Els estalvis de pantalla que menys energia consumeixen
és el de color negre.
o Les pantalles LCD  consumeixen un 37% que les conven-
cionals en funcionament, i un 40% en mode d'espera.
o A l'igual que amb els equips audiovisuals és recomana-
ble connectar tots els equipaments informàtics a una
regleta de connexió amb interruptor per poder-los tancar
tots alhora.

Una televisió en mode d'espera (“stand
by” amb la pantalla apagada però el

pilot encès) pot consumir prop del 15%
del consum de ple funcionament. Per

això es recomana que en absències mit-
janes i llargues s'apagui del tot, pitjant
l'interruptor de desconnexió. També en
aquest sentit cal tenir en compte, que
la televisió representa prop del 10%

del consum elèctric d'una família. 

Font: www.dma.eui.upm.es
Un dels primers (agost del 1981) ordinadors personals, un IBM
5150 (processador 8080) a un preu de 5.000$ i amb una
memòria RAM de 16k ampliable a 64k, sense disc dur.

Font:www.bemovil.com

Els equips informàtics amb l'etiqueta
“Energy Star” ofereixen la capacitat de

passar automàticament a un estat de
repòs, després d'un temps programat
de manca d'ús, en el qual hi ha una

reducció del consum superior al 75%.
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Cuines

Trobem dues grans tipologies de cuines, les de gas i les
elèctriques, i aquestes darreres poden ésser de resistència
convencional, vitroceràmiques o d'inducció.
En termes generals podem afirmar que les cuines elèctri-
ques són menys eficients que les de gas, i les d'inducció,
que escalfen generant camps magnètics, són molt més
ràpides i eficients que la resta d'elèctriques.

Consells pràctics en l'ús de les cuines:

o Si es té en compte l'optimització energètica a l'hora de
cuinar, primer és el microones, després la cuina amb olla
a pressió, cuina genèrica i en últim lloc el forn.
o Cal vetllar, per eficiència i eficàcia, que el fons dels reci-
pients sigui lleugerament superior a la zona d'escalfament.
o En les cuines elèctriques empreu estris amb fons gruixut
difusor, així s'aconsegueix una temperatura més homogènia.
o Sempre que es pugui s'ha d'optar per les olles a pressió
que es faran estalviar energia i temps.
o En coure, tenir les olles i ansats tapats per estalviar
energia.
o En les cuines elèctriques, excepte les d'inducció, es pot
aprofitar l'escalfor residual apagant-les uns cinc minuts
abans de finalitzar el cuinat.

Microones

És un dels electrodomèstics que més difusió i acceptació
ha tingut en la darrera dècada. Prop de la meitat dels habi-
tatges catalans en tenen.

Font: www.img.archiexpo.es
Cuina alhora de gas i elèctrica, amb fogons, planxa i forn.

A tall informatiu, en una placa
elèctrica, si emprem una olla

oberta i amb un fons poc difusor
d'escalfor cal 850w per bullir 1'5
litres, i en canvi si és una olla a
pressió amb fons gruixut difusor

només cal 150w.

Font: www.img.archiexpo.es
Cuina alhora de gas i elèctrica,

amb fogons, planxa i forn.

Font: www.4.ncsu.edu

El microones vers el forn convencional
suposa un estalvi del 60 a 70% d'energia

i un estalvi considerable de temps. 
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ENTREVISTA AL SOCI:

AITERM 2002 SL
Nom de l'empresa :AITERM 2002 S.L.
Adreça: C. Pous i Pagès, 17, baixos - 17600 Figueres
Telèfon: 972 50 25 66
Correu-e:info@aiterm.com
Any de constitució:1975
Activitats:instal·lacions de climatització i instal·lacions

integrals,així com manteniment i postvenda.

32_L’ENTREVISTA

Com van ser els seus inicis?
Un cop finalitzats els meus estudis,vaig estar uns dos
anys com a delegat a las comarques de Girona de
Muntatges Elèctrics Salvador de Barcelona, i a la vegada
col·laborant en empreses de enginyeria.

Els anys 70 eren èpoques d'inici del món de la climatitza-
ció, i em va semblar que podria ésser un tema interessant
i de futur,  i així va ser com amb uns companys ens varem
embrancar a fer instal·lacions de climatització i la cosa va
anar a més,després varen anar entrant els primers
col·laboradors i poc a poc anàrem creixent, encara que
formalment podríem fer constar l'any 1975 com l'any fun-
dacional de l'empresa 

Què el va portar a dedicar-se al sector de la instal·lació?
El principi almenys abans, no et planteges fundar una
empresa sinó que inicies una activitat i t'hi vas ficant, en
el meu cas en el món de l'aire condicionat, i sense ado-
nar-te et trobes com a empresa i com a instal·lador.

Crec que el que vaig tenir va ser l'impuls de ser empresa-
ri i les circumstàncies i diferents factors aleatoris varen fer
que fos com a empresa instal·ladora, especialitzada en el
món de la climatització ja que em va semblar que tenia
bona projecció de futur, i així ha estat.

Què és el que més li agrada de la seva feina?
Primer m'agrada el món de la empresa, si no tens vocació
empresarial, el sector crec que és pura coincidència en
molts casos, i per tenir una empresa t'ha d'agradar, sinó
és millor no ficar-s'hi.

El que trobo molt interessant de l'empresa instal·ladora,
que és un treball que permet ser molt creatiu, i  és molt
dinàmic, coneixes a molta gent i de tots els sectors, i té de

tot, component tècnic, comercial, producció, i a més  la
nostra fàbrica és itinerant, són las obres i això és molt difí-
cil de gestionar, però alhora la fa molt interessant, vaja
que no t'hi pots avorrir. 

Què hauríem de millorar els instal·ladors com a col·lectiu?
L'autoestima, som una espècie que crec que ens infrava-
lorem i ens deixem infravalorar pel sector de la construc-
ció sobretot, ens paguen poc i malament.
Hauríem de tenir més  mentalitat  empresarial i no de
taller, més nivell professional, i les exigències o requisits
per fer d'instal·lador haurien de ser  molt superiors, enca-
ra que això sembli un contrasentit,  crec que faria millorar
la imatge i valoració com a empreses.

Quina percepció té del mercat laboral actual?
Un país que te un 20% d'atur, el doble del nostre entorn
europeu, és un país amb  un sistema laboral que no fun-
ciona, alguna cosa passa i tothom sap el que passa, i
ningú hi posa remei  

I  no té solució porto 35 anys amb els mateixos problemes
i la cultura del país i la incapacitat dels politics, sindicats
i organitzacions empresarials, fan que això només se'n
parli i no es faci mai res, i si s'arregla quelcom és a base
de garrotades.

En definitiva, rigidesa i desfasat  amb la realitat actual, manca
de formació d'ofici, de flexibilitat per adaptar-se als canvis de
càrregues de treball, i amb aquet sistema es fa molt difícil
tirar les empreses endavant i crear llocs de treball.

Vol fer algun altre comentari sobre l'activitat o l'associació? 
Només comentar que  l'Adicae com associació, ha d'estar
comunicada i vinculada a organitzacions territorials més
àmplies, ja que la unió fa la força i que sense perdre la
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seva autonomia  hauria d'es-
tar molt mes a prop de
Girona i Barcelona, per no
quedar-se com a associació
testimonial i local, però que
no respongui a les necessi-
tats dels associats, jo dema-
naria una seriosa reflexió al
respecte ja que el món és
molt mes gran que
l'Empordà.

També voldria felicitar els qui
dediquen hores a tirar enda-
vant una associació com
l'Adicae, treballant pel bé del
sector, que moltes vegades
no és prou reconegut l'esforç
i la  dedicació que això com-
porta, encoratjar-vos a tirar
aquest projecte endavant, i
agrair-vos l'haver pensat amb
Aiterm.

L’ENTREVISTA_33
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Michael Faraday, nascut el 22 de setembre del 1791 a
Newington Butts (Londres, Anglaterra) i mort el 1867 a
Hampton Court (Surrey, Anglaterra), fou físic i químic que
va realitzar importants contribucions en el camp de l'elec-
tricitat sobretot en el camp de l'electromagnetisme i l'e-
lectroquímica. Amb les seves investigacions es donà un
pas fonamental en el desenvolupament de l'electricitat en
establir que el magnetisme produeix electricitat mitjan-
çant el moviment.

Fou membre tant de la Royal Society (1824) com de
l'Académie Française des Sciences (1833), així com profes-
sor de química.

El 1821 començà el seu estudi sobre l'electricitat i el mag-
netisme, descobrí la producció d'una força electromotriu
en un conductor sotmès a un camp magnètic (llei de
Faraday), i va construir dos aparells per a produir el que
va anomenar rotació electromagnètica (que actualment

coneguem com a motor elèctric). El 1831 descobrí la
inducció electromagnètica, i també introduí el concepte
de línia de força, enuncià les lleis quantitatives de l'elec-
tròlisi (lleis de Faraday) i descobrí la rotació del pla de
polarització de la llum mitjançant camps magnètics
(1845). Liquà diferents gasos i descobrí dos clorurs de car-
boni i el benzè.

En reconeixement a les seves importants contribucions, la
unitat de capacitància elèctrica (facultat d'un cos per
emmagatzemar càrrega elèctrica) del SI es denomina
Farad. També va existir una antiga unitat de càrrega elèc-
trica denominada faraday que va ser substituïda pel cou-
lomb. El 1903 hom creà en honor seu la Faraday Society.

Aquest text està refós de diferents articles de les versions catala-
na, castellana i italiana de l'enciclopèdia virtual lliure
Wikipèdia:  http://ca.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday con-
trastat amb la  Gran Enciclopèdia Catalana - versió digital 1.0

De família senzilla, fill d'un ferrer, aprengué incial-

ment l'ofici d'enquadernador mentre es dedicava a

lectures científiques i filosòfiques. Essent el 1812

assistent a les conferències de Humphry Davy, l'acabà

nomenant, el 1813, el seu auxiliar al Royal Institute on

arribà a ésser primer superintendent (1821) i més

endavant director de laboratori (1825).

L'electromagnetisme és una branca de la Física que

estudia i unifica els fenòmens elèctrics i magnètics i

que es fonamenta en els estudis d'en Michael

Faraday, i posteriorment formulats holísticament per

James Clerk Maxwell (formulació de quatre equa-

cions diferencials que relacionen el camp elèctric, el

magnètic, les respectives fonts materials: corrent

elèctrica, polarització elèctrica i polarització magnèti-

ca). És una teoria de camps (les explicacions i predic-

cions es fonamenten en magnituds físiques vectorials

que depenen de la posició a l'espai i el temps), i com

a força és una de les quatre forces fonamentals de

l'univers fins ara conegut.

Treballant amb l'electricitat estàtica, va demostrar que

la càrrega elèctrica s'acumula a l'exterior dels conduc-

tors elèctrics carregats, amb independència del que

pugui haver en el seu interior. Aquest efecte s'empra

en el dispositiu denominat gàbia de Faraday.

fotografia del 1860
Font:upload.wikimedia.org

34_TASTET D’HISTORIA

Font:upload.wikimedia.org
Michael Faraday al seu laboratori (dècada del 1850)

Michael Faraday
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Base de dades d'aparells eficients de l'IDAE:
www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.81/
relcategoria.1052/relmenu.77

Web de l'IDAE (Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia) que posa a la disposició de tothom
bases de dades de les energies energies renovables, l'estalvi i l'eficiència energètica.
S'ofereixen bases de dades d'empreses especialitzades en el sector de les renovables, sobre els auto-
mòbils més eficients, sobre els electrodomèstics amb etiquetatge energètic de classe A o superior (faci-
litat per l'ANFEL, l'Associació Nacional de Fabricant i Importadors d'Electrodomèstics de Línia Blanca,
i l'ANGED, l'Associació Nacional de Grans Empreses de
Distribució, i que abasta frigorífics, congeladors, renta-
dores, rentavaixelles, assecadores, forns, cuines d'induc-
ció i de gas), base de dades dels tractors més eficients,
així com base de dades de calderes eficients
(http://www.idae.es/Calderas/)i d'aparells domèstics
d'aire condicionat també eficients. 

Atesa que l'adreça és complicada de recordar i apuntar, la
drecera més simple és anar a www.idae.es i clicar a “Base
de dades” del menú de la dreta.

Empreses comercialitzadores d'energia elèctrica:
www.gencat.cat/economia/ambits/energia_mines/
energia/comercialitzadors/index.html

Web del Departament d'economia i finances de la
Generalitat que aclareix la classificació dels consumidors
segons el nivell de consum, quan s'ha d'aplicar la tarifa d'úl-
tim recurs (TUR), quan mitjançant comercialitzadores de
lliure mercat, així com el preu i les condicions del subminis-
trament que s'han de reflectir en un contracte.
En aquest sentit ens informen també del telèfon d'Atenció
Ciutadana de la Generalitat de Catalunya (012), el telèfon i
correu-e de la Direcció General d'Energia i Mines
(93.484.94.00, informacio.qualitat.tarifes.electriques@gen-
cat.cat) i la web de l'Agència Catalana de Consum (www.con-
sum.cat). 
També la web ofereix tres llistats d'empreses comercialitza-
dores (d'últim recurs, de mercat lliure catalanes i d'arreu)
amb les dades de contacte. 

Atesa que aquesta adreça és complicada de recordar i apuntar, la drecera més simple és
anar a www.gencat.cat/economia i clicar a “Energia i mines” del menú de la dreta i allà
triar “Empreses comercialitzadores d'energia elèctrica”.

WEBS D’INTERÈS_35
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ADICAE

BREU RESUM DEL QUÈ HEM FET ELS DARRERS MESOS

Presentació de la “Interfície telefònica IT4N” de Golmar. 

Geotèrmia i energia solar tèrmica.

Inspeccions periòdiques d'instal·lacions elèctriques de

baixa tensió.

Que permet connectar el porter o videoporter al telèfon

de l'habitatge.

A càrrec de Rehau Academy i com a ponents el Sr.

Joaquim Ferrer i la Sra. Arantza Elorza.

A càrrec de l'ECA i com a ponents el Sr. Miquel Oliveras

i el Sr. Daniel Martín.

Creació del web de l'associació: www.adicae.cat

Creació a l'Adicae el servei del SAP mòbil amb la col·laboració de l'EIC-ECA (dimarts i dijous al matí).

A restaurant Torremirona de Navata, 4t sopar anyal de l'Adicae.

Participacions del número de loteria de Nadal 57.116

Oferta de preus d'assegurances (responsabilitat civil obligatòria, de gas EG-I fins EG-IV, d'aigua, de calefacció, d'elec-

tricitat, d'accidents...)

Assemblea general de socis

Informació i assessorament de la Llei Reguladora de Subcontractació al sector de la construcció i els requisits exigi-

bles (inscripcions al REA i disposar de llibre de subcontractacions)

Creació del registre del núm. de REIC i el núm. de carnet, així com d'altres carnets i registres, dels associats per tal de

poder-los informar i assessorar de la seva renovació abans de la caducitat

XERRADES:

Dijous 5 de juny del 2008 a l'Adicae

Divendres 14 de novembre del 2008 a l'Adicae

Divendres 28 de novembre del 2008

ALTRES:

Juny del 2008

Novembre del 2008

Dissabte 22 de novembre del 2008

Nadal

Febrer de 2009

Dilluns 16 de març del 2009
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VALORS MÍNIMS ACTUALITZATS PER L’ANY 2009
Valor

arrodonit de
la garantia

mínima

697.200€

1.045.800€

88.517€

325.500€

651.000€

976.500€

3.978.699€

339.000€

318.000€

318.000€

Concepte
REGLAMENTS ELECTROTÈCNICS

Empreses instal·ladores de baixa tensió: categoria bàsica

Empreses instal·ladores de baixa tensió: categoria especialista

Empresa instal·ladora d'alta tensió

REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS INTERIORS D’AIGUA

Empresa instal·ladora

REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE GASOS COMBUSTIBLES

Empreses C

Empreses B

Empreses A

Empreses distribuïdores de gas canalitzat

INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES IP03

Empresa instal·ladora d'instal·lacions petrolíferes de categoria 1 (REIP-1)

REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (RITE)

Empresa instal·ladora mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (REIMITE)

Empresa instal·ladora mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis (REITE)

Valor inicial

600.000€

900.000€

300.553€

42.071€

300.000€

600.000€

900.000€

3.005.000€

300.000€

300.000€

300.000€

Publicació

DOGC 4205 del 26.08.04

DOGC 4205 del 26.08.04

DOGC 1267 del 14.03.90

DOGC 1150 del 02.06.89

BOE 211 del 04.09.06

BOE 211 del 04.09.06

BOE 211 del 04.09.06

Nota interior del 24.10.00

BOE del 27.04.05

BOE del 29.08.07

BOE del 29.08.07

Disposició

Decret 363  del 24.08.04

Decret 363 del 24.08.04

Ordre del 02.02.90

Ordre del 31.03.89

RD 919 del 2006

RD 919 del 2006

RD 919 del 2006

Llei 34 del 1998

RD 365 del 2005

RD 1027 del 2007

RD 1027 del 2007
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