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El coordinador de tutors,  
figura clau per implantar l’FP Dual a les  
pimes i micropimes 

 

 
El Gremi d’Instal·ladors AEMIFESA i la Fundació Bertelsmann, en el marc de l’Alianza para 
la Formación Profesional Dual, i el Gremi d’Instal·ladors AEMIFESA han impulsat un projecte 
pilot que té com a objectiu ajudar les pimes en la gestió dels seus projectes d’FP Dual incor-
porant-hi la figura del coordinador o coordinadora de tutors. Aquest projecte, que estarà en 
marxa fins al juny del 2020, compta amb la participació de 18 empreses d’AEMIFESA i de 
l’Institut La Pineda.  
L’edifici CATT Gremi d’AEMIFESA ha acollit avui una jornada en la qual 18 alumnes d’FP Dual 
dels cicles d’instal·lacions elèctriques i automàtiques i d’instal·lacions de telecomunicacions 
de La Pineda s’han entrevistat amb les empreses implicades per fer un primer contacte i conèi-
xer tant les inquietuds dels estudiants com les necessitats de les companyies.  
En aquest projecte pilot s’ha determinat que la coordinació de tutors ha de tenir les següents 
funcions: dur a terme una prospecció de les empreses i entrevistar-s’hi portar a terme entrevis-
tes  per validar el seu perfil i les activitats que ha de dur a terme l’aprenent; entrevistar-se 
també amb el centre educatiu per fer una tria prèvia dels candidats; seleccionar l’aprenent con-
juntament amb l’empresa i el centre; fer un seguiment setmanal amb l’empresa; donar suport 
al tutor en l’avaluació de l’aprenent de manera trimestral; participar en la comissió anual de 
seguiment i, finalment, determinar la continuïtat de la companyia com a empresa formadora. 
Antoni Ruiz, director gerent d’AEMIFESA, ha destacat que la tasca de la tutoria compartida i 
l’equip humà de Gremi són vitals per a l’èxit del projecte. Les empreses involucrades estan molt 
satisfetes amb aquesta iniciativa pionera i així ho estan expressant individualment i col·lecti-
vament. Per la seva banda, també és rellevant per a l’institut ja que la feina se simplifica a 
l’hora de cercar centres de treball per a cada alumne individualment. Si, tal com és el cas, són 
micro o petites empreses, es coordina la part administrativa d’una manera més àgil, eficaç i 
efectiva de cara al seguiment durant tot l’any d’estada dels alumnes en les empreses. 
D’altra banda, Guillem Salvans, senior project manager de la Fundació Bertelsmann, ha insistit 
que «per a una micropime implantar l’FP Dual és molt complicat ja que no tenen un departa-

ment de recursos humans o de formació com a tals i han de repartir-se les tasques 

administratives i de gestió del projecte entre els pocs treballadors que tenen. Amb aquest pro-

jecte busquem impulsar la figura del coordinador o coordinadora de tutors i poder-la extrapolar 

a altres empreses que es trobin en aquesta situació».  

 

 
 
SOBRE L’ALIANZA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 
L’Alianza para la Formación Profesional Dual és una xarxa estatal formada per 1.000 empreses, centres educatius 
i institucions compromeses amb el desenvolupament de la Formació Professional Dual a Espanya, impulsada per 
la Fundación Bertelsmann, conjuntament amb la Fundació Princesa de Girona, la CEOE i la Cambra de Comerç 
d’Espanya. 
L’Alianza és l’aposta per un nou sistema d’aprenentatge capaç de contribuir a l’accés de més joves al mercat labo-
ral i a disminuir l’elevat índex d’atur juvenil. La iniciativa pretén aglutinar les millors iniciatives i experiències que 
s’estan portant a terme en FP Dual per tal que conflueixin, es retroalimentin i s’estenguin a més empreses, centres 
educatius i institucions del país. www.alianzafpdual.es 
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Jornada tècnica BT
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La  pàg ina  web ,  e l  bu t l l e t í  e lec t ròn i c ,  l es  xarxes  soc ia l s :   

Facebook ,  Tw i t te r,  L inked in ,  Ins tagram  i  aquesta  rev is ta   

són  l es  e ines  de  comun i cac ió  de  AEMIFESA .  

 

www.aemifesa.org
Horari d’oficines del CATT Gremi: De dilluns a dijous de 9:00 a 18:00 h • Divendres de 9:00 a 14:00 h 
Horari formació Escola Gremial: De dilluns a dijous de 9:00 a 22:00 h • Divendres de 9:00 a 14:00 h

CONTACTES: info@aemifesa.org Cap d’administració - Srta. Fina 

marketing@aemifesa.org Publicitat/Campanyes/Soci col·laborador - Srta. Fina 

tramits@aemifesa.org Gestió, tramitació, renovacions i comunity manager - Srta. Eva Roca 

formacio@aemifesa.org Gestió, formació - Srta. Lourdes Gil 

cattgremi@aemifesa.org Gestió, formació - Srta. Montserrat Montblanch 

recepcio@aemifesa.org Recepció, informació, venda de material i llibreria - Srta. Eva Fajardo 

administracio@aemifesa.org Recepció, informació, venda de material i llibreria - Srta. Mari Gallardo 

agencia@aemifesa.org Agencia de col·locació - Srta. Inma Lora

Assessorament legal i consultoría econòmica, fiscal i laboral 
Us atendrà: Marcos Aranda / Pedro Carbajo • Dimarts i dijous: de 16,00 a 19,00 h 
Tel. 93 530 88 91 Exelade economists & lawyers / exelade@exelade.com

Gestió comercial · Assessorament gratuït a l’associat. Altes de gas noves 
Us atendrà: Josep Miquel Lorente / Eva Roca • Hora a convenir 
Tel. contacte oficines del Gremi - 93 465 21 41

Gabinet d’enginyeria · Assessorament gratuït a l’associat 
Us atendrà: Josep Miquel Lorente / Jordi Solé • De dilluns a dijous de 9,00 a 18,30 h 
divendres de 9,00 a 13,00 h • Tel. Gabinet d’enginyeria | jm2b 93 465 21 41

Legalització de butlletins, informació tècnica, tramitació 
Us atendrà: Mercè Serrat / José Manuel García • Tel. TÜV Rheinland 93 479 59 16 
de dilluns a dijous de 9,00 a 18,30 h - divendres de 9,00 a 13,00 h

Assessoria informàtica · Operador de telefonia ip i telecomunicacions 
Integradors informàtica i sistemes / Assessorament tecnològic i estalvi de costos 
Us atendrà: Jordi Oller • Tel. Avannubo - 93 243 25 10 / comercial@avancemgrup.com

Corredoria d’assegurances · Servei preferent per a l’associat 
Us atendrà: Toñi Maqueda / Jordi Puente • Tel. Cobertis 93 389 52 59   
de dilluns a dijous de 9,00 a 18,30 hores - divendres de 9,00 a 13,00 h

Agència de Col·locació · Assessorament gratuït i orientació 
Us atendrà: Inma Lora • Tel. contacte oficines del Gremi - 93 384 60 75 
de dilluns a dijous de 9:30 a 18:30 h - divendres de 9:00 a 13:00 h

Comercialitzadora elèctrica · Informació Agent Energètic 
Us atendrà: Josep Miquel Llorente / Eva Roca • Tel. oficines del Gremi: 93 384 60 75 
de dilluns a dijous de 9:00 a 18:00 h - divendres de 9:00 a 13:00 h

Despatxos professionals al servei dels associats 

A T E N C I Ó  G R A T U Ï T A  P E R  S O C I S  

La creació d’esdeveniments del sector 
reforça les relacions, els projectes co-
muns i els serveis per a les empreses 
associades, de tal manera que aug-
menta, d'una banda, la missió del 
Gremi en la defensa dels interessos, la 
vigilància dels canvis normatius i tec-
nològics i, per l’altra, la formació dels 
instal·ladors com a professionals del 
sector mitjançant el compliment de la 
normativa, els requisits legals neces-
saris i els coneixements tècnics per al 
desenvolupament de l'activitat profes-
sional.

la formació contínua per als seus  
associats a Badalona, on disposa  
actualment del Centre d’Aprenentatge 
i Transferència Tecnològica CATTGremi, 
edifici corporatiu de l’entitat, i l’Escola 
Gremial amb equipaments de Geotèr-
mia, Aerotèrmia, Cogeneració, Bio-
massa, Solar Tèrmica i Solar Fotovol-
taica, a més de laboratoris de fred, 
clima electricitat, gas, estacions de re-
càrrega de vehicle elèctric i vehicle a 
gas GNC, telecomunicacions, ventila-
ció, campa al pati i terrat, tot homolo-
gat amb certificats de professionalitat. 

AEMIFESA participa activament en la 
coordinació i presentació de jornades 
tècniques com la que va presentar el 
cap d’Inspecció de la Subdirecció  
General de Seguretat Industrial (SGSI) 
de la Generalitat de Catalunya, Sr.  
Cervera, per parlar sobre els canvis  
normatius. També va atendre dubtes i 
consultes sobre les darreres actualit-
zacions del Reglament de baixa tensió 
elèctrica. La presentació va anar a  
càrrec del Sr. Antoni Ruiz, director gerent 
de l'associació, i el tècnic Sr. Cervera. 
AEMIFESA amplia, d'aquesta manera, 
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La nostra entitat forma part de la xarxa 
d'empreses col·laboradores amb el  
programa Incorpora de l'Obra Social  
"la Caixa", la qual ha coordinat un pro-
jecte perquè AEMIFESA –associació 
empresarial sense ànim de lucre  
dedicada a gestionar, formar i repre-
sentar els interessos i necessitats de 
les empreses i autònoms instal·ladors 
de fontaneria, electricitat, sanejament, 
gas, calefacció, climatització, energies 
renovables, telecomunicacions i afins– 
incorpori nous reforços humans amb 
perfils freqüentment amb dificultat de 
contractació. 
Un dels principals motius que va portar 
Aemifesa a generar un vincle de 
col·laboració amb la Fundació  
Badalona Capaç és la seva sensibi-
litat cap al col·lectiu i contribuir de 
forma activa a la integració laboral de 
persones amb discapacitat per aportar 

el seu gra de sorra en la responsabilitat 
social corporativa (RSC). 
Antoni Ruiz, director gerent, té clar 
que el programa Incorpora era l'opció 
ideal per assolir tots dos objectius. En 
les seves paraules: "El programa facilita 

l'activitat diària a qualsevol empresa o 

emprenedor que busca candidats per 

cobrir un lloc de treball. Ells s'enca-

rreguen de la selecció i de les entre-

vistes, i a nosaltres ens arriben els mi-

llors candidats amb el perfil triat; en 

resum, ens estalvia temps a l'hora de 

buscar persones i al mateix temps aju-

dem en la seva tasca social". 
Com a intermediària de les incorpora-
cions hi ha Badalona Capaç, una 
fundació sense ànim de lucre que vetlla 
per la millora de la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat, entenent 
aquesta tasca des d'una perspectiva 
de servei integral a les persones. 

Va ser a través d'Aitor Prieto, tècnic 
d’Incorpora en aquesta Fundació, des 
d'on es va gestar la necessitat d'incre-
mentar la plantilla d’Aemifesa amb 
una persona a Consergeria i dues per-
sones a Secretaria per cobrir les jornades 
de matí i de tarda. Des del Gremi con-
firmen que estan molt contents amb 
l'exercici de les funcions dels tres tre-
balladors, així com que la sintonia que 
s'ha creat amb la resta dels companys 
ajuda a un ambient laboral fantàstic. 
El compromís de col·laboració creat 
entre Aemifesa i la Fundació  
Badalona Capaç continuarà amb  
l'objectiu d'aconseguir un món social 
més just, ajudant en la mesura que 
sigui possible a la inserció de persones 
amb discapacitat o en risc d'exclusió 
social.

AEMIFESA ha trobat a través de la Fundació 
Badalona Capaç els tres perfils professionals 
que buscava dins del col·lectiu de persones 
amb discapacitat.
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AEMIFESA dona la benvinguda a nous socis col·laboradors: 
GASMOCION, LEDVANCE, LINIA BADALONA, TOOL QUICK, 
ROBLAN i STEP, i els agraeix el seu suport per a una relació d’èxit 
per a totes dues parts amb els seus serveis i productes aplicats a 
les instal·lacions i l’energia en un entorn com el Centre de 
Transferència Tecnològica CATT Gremi per donar resposta tècnica a 
demandes del sector. 
AEMIFESA amplia d'aquesta manera els coneixements mutus amb 
interlocutors vàlids com són els nous col·laboradors esmentats,  
fet vital al sector. També reforça les relacions, els projectes comuns 
i els serveis per a les empreses associades, de tal manera que 
augmenta, d'una banda, la missió del Gremi en la defensa dels 
interessos, la vigilància dels canvis normatius i tecnològics i,  
per l’altra, la formació dels instal·ladors com a professionals del 
sector mitjançant el compliment de la normativa, els requisits 
legals necessaris i els coneixements tècnics per al desenvolupament 
de l'activitat professional. 

 Nous 
     socis 
col·laboradors



Visita Institut Bætulo
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Estacions de  
recàrrega  
de vehicles  
elèctrics
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AEMIFESA inicia diversos programes de formació amb 
les quatre noves estacions de recàrrega de vehicles 
elèctrics al pàrquing de l’edifici CATT Gremi, seu 
corporativa de l’entitat i de l’Escola Gremial per formar 
els professionals i per impulsar la implantació d’aquesta 
tecnologia d’eficiència i estalvi energètic. 

Agraïm la col·laboració en aquest projecte de les 
empreses:  
Schneider, Simon, SCAME, Fenie Energía, AGAD 
Barcelona i STEP, amb qui farem jornades tècniques 
conjuntes per ampliar les competències dels instal·ladors 
en aquest camp.

El director gerent del gremi d’Instal·ladors 
del Barcelonès Nord i Baix Maresme AE-
MIFESA, Sr. Antoni Ruiz, en l’acte de 
cloenda del rojecte Singular Futur de 
l’Institut Baetulo. AEMIFESA rep un 
diploma i el reconeixement de l’Institut 
Baetulo de Badalona per la seva col·la-
boració en el projecte Singular Futur, pel 
qual ha impartit classes al Centre de 
Transferència Tecnològica CATT Gremi 
per donar resposta a una demanda del 
sector a casa nostra.  
AEMIFESA amplia, d'aquesta manera, 

la formació contínua per als seus associats 
a Badalona, on disposa actualment del 
d’Aprenentatge i Transferència Tecnològica 
CATT GREMI, edifici corporatiu de l’en-
titat, i l’Escola Gremial amb equipaments 
de Geotèrmia, Aerotèrmia, Cogeneració, 
Biomassa, Solar Tèrmica i Solar Fotovol-
taica, a més de laboratoris de fred, clima 
electricitat, gas, telecomunicacions, ven-
tilació, campa al pati i terrat, tot homologat 
amb certificats de professionalitat. 
La creació d’esdeveniments del sector 
reforça les relacions, els projectes comuns 

i els serveis per a les empreses associades, 
de tal manera que augmenta, d'una 
banda, la missió del Gremi en la defensa 
dels interessos, la vigilància dels canvis 
normatius itecnològics i, per l’altra, la 
formació dels instal·ladors com a profes-
sionals del sector mitjançant el compli-
ment de la normativa, els requisits legals 
necessaris i els coneixements tècnics 
per al desenvolupament de l'activitat pro-
fessional. 



Nueva bomba 
de evacuación 
para 
condensados  
de aire 
acondicionado 
Sauermann  
Si-27 

 

La nueva bomba de 
evacuación Si-27 del líder 
mundial en gestión de 
condensados de 
calefacción, ventilación,  
aire acondicionado  
y refrigeración, el Grupo 
Sauermann, incorpora su 
tecnología de pistón 
patentada y está 
especialmente desarrollada 
para equipos de aire 
acondicionado de hasta  
20 kW–67 kBtu–5,6 RT. 
 

El funcionamiento de la  
Si-27 de Sauermann ofrece un bajo 
nivel de ruido de menos de 20 dB A, 
elevando condensados residuales  
a un metro de altura (según  
EN ISO3744) e independientemente 
del volumen de condensados  
a evacuar. Este último parámetro 
alcanza un caudal  
de extracción de 20 
litros/hora, lo que reduce 
el tiempo de operación del 
dispositivo incluso si los 
líquidos contaminantes 
contienen pequeñas 
partículas. Además, la  
Si-27 puede descargar los 
fluidos hasta una altura 
máxima de 10 metros  
o aspirarlos desde  
3 metros de altura. 
El diseño compacto y 
funcional de la Si-27 de 
Sauermann permite una fácil 
instalación, apenas sin 
mantenimiento, directamente sobre la 

pared, pendiente del techo o sujeta a 
tuberías, chimeneas o fan-coils.  
El fabricante francés la comercializa 
en un kit con todo lo necesario  
para una instalación estándar: bomba 
de pistón, soporte de montaje,  
cable de alimentación enchufable de 
0,8 m, tubo de PVC transparente  
de 1,5 metros de longitud y 6 mm, 
seis envoltorios para corbatas,  
unidad de detección (SI2958, cable 
de 1.5 m)  
y Kit de esta última con mangueras 
de goma, riel de montaje y adhesivo. 
Fiel al compromiso de Sauermann 
con el medioambiente, la Si-27 
cumple con las estrictas normativas 
europeas RoHS y WEEE. La primera, 
RoHS, (Restriction of Hazardous 
Substances) se refiere a la directiva 
2002/95/CE de Restricción  
de ciertas Sustancias Peligrosas  
en aparatos eléctricos y electrónicos. 
Mientras que la WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment) 
hace referencia a la Directiva  
de Residuos de Aparatos Eléctricos  
y Electrónicos. 
Dado el elevado rendimiento de la 
nueva Si-27, Sauermann recomienda 
que solo se instale una unidad de la 
bomba por cada equipo de aire 
acondicionado de hasta 20 kW. 
Además, su alta resistencia a la 

contaminación presente en todo tipo 
de entornos, no solo domésticos, la 
convierten en la solución ideal para 
cualquier situación. 
 
 
 
 
 

Acerca de Sauermann 
 
Desde hace 40 años, el Grupo 
Sauermann diseña, fabrica y 
comercializa productos y servicios de 
gestión de la calidad del aire interior 
para los mercados industrial  
y HVACR. Opera a través de dos 
marcas: KIMO, especialista en 
instrumentos de medición y control 
de los parámetros del aire, y 
Sauermann, que produce bombas de 
absorción de condensados, accesorios 
y paquetes de soluciones HVACR. 
Presente en tres continentes (Europa, 
Asia y Norteamérica) con 21 centros, 
cuatro de ellos plantas de producción, 
el Grupo cuenta con una plantilla de 
más de 500 empleados. Cinco 
ingenieros de I+D trabajan 
continuamente en el desarrollo de 
nuevas capacidades tecnológicas en 
los ámbitos de la electrónica, la 
hidráulica, el tratamiento de plásticos 
y el firmware.  
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El director gerent d’AEMIFESA participa 
en nom d’Aemifesa Formació en la jornada 
organitzada a la Fira de Montjuïc per la 
revista Món Empresarial sobre la temàtica 
de la FP Dual i el seu futur a Catalunya. 
Allà va poder explicar i avaluar el cas d’èxit 
d’un projecte singular d’AEMIFESA, l’en-
titat que dirigeix. Sota la circumstància 
que a Catalunya hi ha una demanda cons-
tant de professionals del sector de les ins-
tal·lacions energètiques i fluids, juntament 
amb les xifres de joves menors de 25 anys 
que ni estudien ni treballen i amb una 
gran manca de vocació cap aquest ofici, 
AEMIFESA, ha posat en marxa per al 
període 2018-20 un projecte de Formació 
Professional Dual per formar aprenents de 
les famílies d’Electricitat, Electrònica i Te-
lecomunicacions. Aquest projecte està 
coordinat amb la Federació de Gremis 

d’Instal·ladors de Catalunya FEGICAT i 
sota un acord marc amb el Departament 
d’Ensenyament –concretament amb l’Ins-
titut La Pineda de Badalona, de referència 
al territori–. 
Els cicles es van iniciar el mes de setem-
bre de 2018 amb un total de 57 alumnes, 
31 al CGM en Instal·lacions Elèctriques i 
Automàtiques i 26 al CGM en Instal·la-
cions de Telecomunicacions, els quals re-
alitzaran la formació íntegra al centre edu-
catiu. En el curs 2019-2020 els alumnes 
es formaran a les 20 empreses que han 
acceptat formar part del projecte: tres dies 
a la setmana amb jornades de 8 hores;  
els altres dos dies els aprenents rebran 
formació entre el centre educatiu i l’Escola 
Gremial AEMIFESA, a l’Edifici CATT 
Gremi, atès que aquesta disposa de labo-
ratoris i tallers molt especialitzats amb 

tecnologies avançades sobre les matèries 
que s’impartiran.  
AEMIFESA coordina tota la formació 
pràctica amb els tutors i farà el seguiment 
i donarà suport a les petites i mitjanes 
empreses que decideixin acollir aprenents.  
El passat mes de juliol de 2018, AEMI-
FESA es va adherir a l’Alianza para la 
Formación Profesional Dual, per tal d’en-
cetar aquesta col·laboració pionera a Ca-
talunya en el sector de les instal·lacions. 
En paraules del seu president, Eric Martí, 
«hem d’apropar l’FP Dual a les pimes que 

fins ara han quedat al marge de l’oportu-

nitat que suposa aquest model a l’hora de 

formar nous estudiants dins les mateixes 

empreses, i d’aquesta manera fomentar 

la figura de l’aprenent que permeti incor-

porar en un futur nous instal·ladors a les 

nostres empreses».
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Jornada FEGICAT 
AUTOCONSUM 

El Gremi del Barcelonès Nord i Baix Ma-
resme AEMIFESA participa activament 
en la coordinació i presentació de jorna-
des tècniques per als seus associats, 
com la que va presentar FEGICAT per 
tractar sobre el nou Reial decret d’auto-
consum fotovoltaic. La presentació va 
anar a càrrec del Sr. Eric Martí, vicepre-
sident de FEGICAT i president d’AEMI-
FESA, amb les ponències de tècnics de 
Fenie, ICAEN, Endesa i Fenie Energia, 
que van respondre dels canvis normatius 
i van atendre dubtes i consultes. 
AEMIFESA amplia, d'aquesta manera, 
la formació contínua per als seus asso-
ciats a Badalona, on disposa actualment 
del Centre d’Aprenentatge i Transferèn-
cia Tecnològica CATT GREMI, edifici cor-
poratiu de l’entitat, i l’Escola Gremial 
amb equipaments de Geotèrmia, Aero-
tèrmia, Cogeneració, Biomassa, Solar 
Tèrmica i Solar Fotovoltaica, a més de 

laboratoris de fred, clima electricitat, 
gas, estacions de recàrrega de vehicle 
elèctric i vehicle a gas GNC, telecomu-
nicacions, ventilació, campa al pati i te-
rrat, tot homologat amb certificats de 
professionalitat. La creació d’esdeveni-
ments del sector reforça les relacions, 
els projectes comuns i els serveis per a 
les empreses associades, de tal manera 
que augmenta, d'una banda, la missió 
del Gremi en la defensa dels interessos, 
la vigilància dels canvis normatius i tec-
nològics i, per l’altra, la formació dels 
instal·ladors com a professionals del sec-
tor mitjançant el compliment de la nor-
mativa, els requisits legals necessaris i 
els coneixements tècnics per al desen-
volupament de l'activitat professional.

Jornada TÈCNICA R32 (SPLITMANIA)

Jornada MÓN EMPRESARAIL FP DUAL
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El Gremi del Barcelonès Nord i Baix 
Maresme AEMIFESA participa acti-
vament en la coordinació i presentació 
de jornades tècniques com la que es 
va presentar recentment dins del marc 
del projecte europeu Premium Light 
Pro.Va anar a càrrec del Sr. Antoni 
Ruiz, director gerent de l'associació, i 
els tècnics impulsors del projecte, sota 
l’organització i coordinació de FEGI-
CAT. 
AEMIFESA amplia, d'aquesta ma-
nera, la formació contínua per als seus 
associats a Badalona, on disposa ac-
tualment del d’Aprenentatge i Trans-
ferència Tecnològica CATT GREMI, edi-
fici corporatiu de l’entitat, i l’Escola 
Gremial amb equipaments de Geotèr-
mia, Aerotèrmia, Cogeneració, Bio-
massa, Solar Tèrmica i Solar Fotovol-
taica, a més de laboratoris de fred, 
clima electricitat, gas, telecomunica-
cions, ventilació, campa al pati i terrat, 
tot homologat amb certificats de pro-
fessionalitat. 
La creació d’esdeveniments del sector 
reforça les relacions, els projectes co-
muns i els serveis per a les empreses 
associades, de tal manera que aug-
menta, d'una banda, la missió del 
Gremi en la defensa dels interessos, 
la vigilància dels canvis normatius i  
tecnològics i, per l’altra, la formació 
dels instal·ladors com a professionals 
del sector mitjançant el compliment 
de la normativa, els requisits legals 
necessaris i els coneixements tècnics 
per al desenvolupament de l'activitat 
professional.

Jornada TÈCNICA 
PREMIUM LIGHT PRO

Jornada FENIE, CASAMBI, OLFER
AEMIFESA participa activament en la 
coordinació i presentació de jornades 
tècniques com la que va presentar  
recentment Casambi-OLFER sobre les 
instal·lacions d’il·luminació connecta-
des via bluetooth. 
Va ser presentada pel Sr. Antoni Ruiz, 
director gerent de l'associació, i impar-
tida pels tècnics de l’empresa Casambi- 
OLFER, sota l’organització i la coordi-
nació de FENIE. 
AEMIFESA amplia, d'aquesta manera, 
la formació contínua per als seus asso-
ciats a Badalona, on disposa actual-
ment del d’Aprenentatge i Transferència 
Tecnològica CATT GREMI, edifici cor-
poratiu de l’entitat, i l’Escola Gremial 
amb equipaments de Geotèrmia, Aero-
tèrmia, Cogeneració, Biomassa, Solar 

Tèrmica i Solar Fotovoltaica, a més de 
laboratoris de fred, clima electricitat, 
gas, telecomunicacions, ventilació, 
campa al pati i terrat, tot homologat 
amb certificats de professionalitat. 
La creació d’esdeveniments del sector 
reforça les relacions, els projectes co-
muns i els serveis per a les empreses 
associades, de tal manera que aug-
menta, d'una banda, la missió del 
Gremi en la defensa dels interessos, la 
vigilància dels canvis normatius i  
tecnològics i, per l’altra, la formació 
dels instal·ladors com a professionals 
del sector mitjançant el compliment de 
la normativa, els requisits legals neces-
saris i els coneixements tècnics per al 
desenvolupament de l'activitat profes-
sional. 

El Gremi del Barcelonès Nord i Baix Ma-
resme AEMIFESA participa activament 
en la coordinació i presentació de jornades 
tècniques com la que el Gabinet JM2b 
va dur a terme. La va impartir el seu 
tècnic Sr. Josep Miquel Lorente, amb la 
col·laboració de Splitmania, i va ser pre-
sentada pel Sr. Antoni Ruiz, director 
gerent de l'associació. 
AEMIFESA amplia, d'aquesta manera, 
la formació contínua per als seus associats 
a Badalona, on disposa actualment del 
d’Aprenentatge i Transferència Tecnològica 
CATT GREMI, edifici corporatiu de l’en-
titat, i l’Escola Gremial amb equipaments 

de Geotèrmia, Aerotèrmia, Cogeneració, 
Biomassa, Solar Tèrmica i Solar Fotovol-
taica, a més de laboratoris de fred, clima 
electricitat, gas, telecomunicacions, ven-
tilació, campa al pati i terrat, tot homologat 
amb certificats de professionalitat. 
La creació d’esdeveniments del sector 
reforça les relacions, els projectes comuns 
i els serveis per a les empreses associades, 
de tal manera que augmenta, d'una 
banda, la missió del Gremi en la defensa 
dels interessos, la vigilància dels canvis 
normatius i tecnològics i, per l’altra, la 
formació dels instal·ladors com a profes-
sionals del sector mitjançant el compli-

ment de la normativa, els requisits legals 
necessaris i els coneixements tècnics 
per al desenvolupament de l'activitat pro-
fessional.
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El Gremi del Barcelonès Nord i Baix 
Maresme AEMIFESA rep la visita de 
l'alcalde de Badalona, Sr. Alex Pastor.

Visita alumnes IES la Pineda

El 9 gener de 2019 es va dur a terme l'acte  
institucional a l'edifici CATT Gremi, seu del Gremi  
a Badalona. 
A l'acte va assistir el president de l'Associació, Sr. Eric 
Martí; el director gerent, Sr. Antoni Ruiz; diversos 
membres de la Junta Directiva; el president de la 
Federació Catalana de Gremis FEGICAT, Sr. Jaume 
Alcaide; el president de FEB-PIMEC, Sr. José M. Puente,  
i la directora general de CONAIF, Sra. Ana Mª García, 
entre d'altres col·laboradors i socis de la nostra entitat. 
AEMIFESA amplia, d'aquesta manera, el seu parc 
d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics amb  
4 empreses líders en el mercat i reforça, d'una banda, la 
missió de l'associació en defensa de la formació dels 
instal·ladors com a professionals del sector i, d'altra 
banda, satisfà les necessitats i expectatives dels seus 

clients mitjançant el compliment de la normativa, els 
requisits legals necessaris i els coneixements tècnics  
per al desenvolupament de l'activitat professional  
en aquesta nova especialitat de la BT. 
L'aposta per les energies renovables i l'eficiència 
energètica que desenvolupa el Gremi té com a objectiu: 
• Proporcionar un marc de treball i de requisits estable 

per als instal·ladors professionals. 
• Abordar els canvis en la normativa i la gestió de la 

tecnologia en un entorn de treball cada vegada més 
complex i dinàmic. 

• Ser prou genèric i alhora rellevant per a tot tipus 
d'instal·lacions per a la recàrrega de vehicles híbrids  
i elèctrics, entre altres especialitats del reglament  
de BT. 

Tres línies d’estudiants d‘ESO (uns 70 nois /noies) de 
l’Institut La Pineda visiten la seu i el Centre de Formació del 
Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme 
AEMIFESA.  
Els joves van poder veure de primera mà els equipaments de 
l’Edifici CATT Gremi guiats pel director gerent Sr. Antoni 
Ruiz i acompanyats per diversos tutors i el cap d’estudis de 
l’Institut, Sr. Alex Pineo. Se’ls van exposar temes rellevants 
dels professionals de les instal·lacions i l’energia en un 
entorn com el Centre de Transferència Tecnològica CATT 
Gremi, que dona resposta a demandes del col·lectiu. En el 
transcurs de la visita van conèixer les diverses sortides  

professionals en aquest sector i van quedar gratament satis-
fets de l’alt nivell tècnic del col·lectiu. 
AEMIFESA amplia d'aquesta manera el coneixement mutu 
amb interlocutors vàlids, i la participació dels instituts és 
vital en el sector perquè augmenta  les relacions, els projectes 
comuns i els serveis per a les empreses associades i reforça, 
d'una banda, la missió del Gremi en la defensa dels interes-
sos, la vigilància dels canvis normatius i tecnològics i la for-
mació dels instal·ladors professionals del sector mitjançant 
el compliment de la normativa, els requisits legals necessaris 
i els coneixements tècnics per al desenvolupament de l'acti-
vitat professional.
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Curs de RIPCI per 
a alumnes grecs 
de FP en Erasmus 
 

El mes de març  l’escola Gremial d’AEMIFESA va acollir 
una delegació de 20 alumnes estudiants de CGM d’FP de 
Grècia, amb el seu director i dos professors del centre al  
capdavant, dins un programa Erasmus Plus de formació 
Europea en el qual AEMIFESA està participant 
darrerament amb el seu Centre de Formació CATT Gremi. 
Aquests estudiants van rebre formació tècnica i pràctica 
durant 15 dies en l’especialitat d’Instal·lacions contra 
incendis aprofitant les infraestructures de què disposa el 
Centre en un show room accessible amb instal·lacions 
reals i funcionant que aporta tecnologia al mateixedifici 
(que és  actualment un referent en el sector a Espanya 
pels seus equipaments i la seva qualitat, ja que ha 
aconseguit 18 certificats de Professionalitat Formatives en 
les seves aules i tallers). El programa es va complementar 
amb visites a diverses entitats seleccionades per a 
l’ocasió, com ara fabricants i institucions oficials.

Curs de Recarrega  
de VH per a alumnes 
grecs de FP en 
Erasmus 
El mes de març  l’escola Gremial d’AEMIFESA va acollir 
una delegació de 20 alumnes estudiants de CGM d’FP de 
Grècia, amb el seu director i dos professors del centre al  
capdavant, dins un programa Erasmus Plus de formació 
Europea en el qual AEMIFESA està participant  
darrerament amb el seu Centre de Formació CATT Gremi. 
Aquests estudiants van rebre formació tècnica i pràctica 
durant 15 dies en l’especialitat d’Instal·lacions contra 
incendis aprofitant les infraestructures de què disposa el 
Centre en un show room accessible amb instal·lacions  
reals i funcionant que aporta tecnologia al mateixedifici  
(que és  actualment un referent en el sector a Espanya  
pels seus equipaments i la seva qualitat, ja que ha 
aconseguit 18 certificats de Professionalitat Formatives en 
les seves aules i tallers). El programa es va complementar 
amb visites a diverses entitats seleccionades per a 
l’ocasió, com ara fabricants i institucions oficials.

Erasmus



La Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Empresa i 

Coneixement, Direcció General 
d’Energia, Seguretat Industrial 

i Seguretat Minera, Sub-
direcció General de Seguretat 
Industrial autoritza al centre 
de formació d’AEMIFESA com 
entitat  docent en matèria de 

protecció contra incendis 
(mòdul I de coneixements 

generals). 
 

Badalona a 27 de març de 2019, 
l’Autorització a l’entitat 

AEMIFESA es de les primeres i 
úniques a Catalunya en aquesta 
especialitat com d’entitat docent 
en matèria de protecció contra 
incendis i concretament per la 
formació de la part general, del 

mòdul I, dels coneixements 
generals que estableix el 

reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis del RD 

513/2017.
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Visita Alberto Casado de Ledvance
El director de Màrqueting per a 
Espanya i Portugal de la multinacional 
LEDVANCE, Sr. Alberto Casado, visita 
–acompanyat per dos executius 
europeus del grup empresarial– el 
Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès 
Nord i Baix Maresme AEMIFESA.   
Els tres executius es reuneixen en la 
seu de AEMIFESA amb el Director 
Gerent Sr. Antoni Ruiz per exposar-li 
temes rellevants dels seus productes 
aplicats a les Instal·lacions i l’Energia 

en un entorn com el Centre de 
Transferència Tecnològica CATT Gremi  
per donar resposta tècnica a 
demandes del sector, en el transcurs 
de la mateixa varen conèixer de 
primera ma les instal·lacions, quedant 
gratament satisfets de l’alt nivell 
tècnic que tenim al col·lectiu. 
AEMIFESA amplia, d'aquesta manera 
coneixements amb interlocutors vàlids 
com LEDVANCE, cosa vital el sector, 
reforçant les relacions, projectes 

comuns i serveis per les empreses 
associades reforçant, d'una banda, la 
missió del gremi en la defensa dels 
interessos, la vigilància dels canvis 
normatius i tecnològics i la formació 
dels instal·ladors professionals del 
sector mitjançant el compliment de la 
normativa, els requisits legals 
necessaris i coneixements tècnics per 
a el desenvolupament de l'activitat 
professional.
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El director gerent va participar recentment 

en nom d’AEMIFESA i d’Aemifesa 

Formació en una missió hispano-alemanya 

sobre l’Aprenentatge i la Formació 

Professional dels Estudiants a la República 

Federal d’Alemanya, convidat pel Govern 

d’aquell país. Va poder visitar empreses, 

instituts de secundària, la Cambra de 

Comerç, , patronals empresarials i el 

Govern regional de la ciutat de Munic 

(Baviera), per avaluar els models emprats  

i els casos d’èxit ,i el seu futur a Espanya 

ara que es converteix en una eina 

indispensable. 

També va poder explicar i avaluar el cas 

d’èxit d’un projecte singular d’AEMIFESA, 
l’entitat que dirigeix. Sota la circumstància 

que a Catalunya hi ha una demanda 

constant de professionals del sector de les 

instal·lacions energètiques i fluids, 

juntament amb les xifres de joves menors 

de 25 anys que ni estudien ni treballen i 

amb una gran manca de vocació cap 

aquest ofici, AEMIFESA –Gremi 

d’Instal·ladors del Barcelonès i Baix 

Maresme–, ha posat en marxa per al 

període  2018-20 un projecte de Formació 

Professional Dual per formar aprenents de 

les famílies d’Electricitat, Electrònica i 

Telecomunicacions. Aquest projecte està 

coordinat amb la Federació de Gremis 

d’Instal·ladors de Catalunya FEGICAT  

i sota un acord marc amb el Departament 

d’Ensenyament –concretament amb 

l’Institut La Pineda de Badalona–, de 

referència al territori. 

Els cicles es van iniciar el mes de 

setembre de 2018 amb un total de 57 

alumnes, 31 al CGM en Instal·lacions 

Elèctriques i Automàtiques i 26 al CGM en 

Instal·lacions de Telecomunicacions, els 

quals realitzaran la formació íntegra al 

centre educatiu. En el curs 2019-2020 els 

alumnes es formaran a les 20 empreses 

que han acceptat formar part del projecte: 

tres dies a la setmana amb jornades de 8 

hores;  els altres dos dies els aprenents 

rebran formació entre el centre educatiu i 

l’Escola Gremial AEMIFESA, a l’Edifici CATT 

Gremi, donat que aquesta disposa de 

laboratoris i tallers molt especialitzats 

amb tecnologies avançades sobre les 

matèries que s’impartiran.  

AEMIFESA coordina tota la formació 

pràctica amb els tutors i farà el seguiment 

i donarà suport a les petites i mitjanes 

empreses que decideixin acollir aprenents.  

El passat mes de juliol de 2018, AEMIFESA 

es va adherir a l’Alianza para la Formación 

Profesional Dual, per tal d’encetar aquesta 

col·laboració pionera a Catalunya en el 

sector de les instal·lacions. En paraules del 

seu president, Eric Martí, “hem d’apropar 

l’FP Dual a les pimes que fins ara han 

quedat al marge de l’oportunitat que 

suposa aquest model a l’hora de formar 

nous estudiants dins les mateixes 

empreses, i d’aquesta manera fomentar  

la figura de l’aprenent que permeti 

incorporar en un futur nous instal·ladors  

a les nostres empreses”. 

sobre Formació Professional Dual
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¿Son deducibles las 
facturas simplificas y los 
tickets como gastos de 
mi actividad? 

Los contribuyentes que realicen 
actividades económicas y que 
determinan sus rendimientos 
en régimen de estimación 
directa, pese a no estar obligados a 
llevar contabilidad mercantil podrán 
deducirse fiscalmente los gastos que 
previamente se hayan contabilizado 
en los libros a cuya llevanza les obliga 
el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Física.(*) 
 
¿Cuáles son los gastos relacionados 
con el desarrollo de la actividad 
económica? 
La deducibilidad de los gastos para la 
determinación del rendimiento neto 
de actividades económicas está 
condicionada: 

• por el principio de su correlación 
con los ingresos 

• que se han ocasionado en el 
ejercicio de la actividad 

• que sean necesarios para la 
obtención de los ingresos 

 
Nota: cuando no exista esa vinculación o 
no se probase suficientemente no podrán 
considerarse como fiscalmente deducibles 
de la actividad económica. 
 
¿Qué requisitos se deben cumplir 
para que sean admitidos como 
deducibles? 
Para su admisibilidad como partidas 
deducibles los gastos deben cumplir 
los requisitos de: 
• Contabilización: Los empresarios 

deben llevar una contabilidad 
ordenada y todas las han de ser 
contabilizadas o registradas, en los 
libros-registro establecidos en la 
Ley. 

• mputación: Los gastos han de ser 
imputados temporalmente al 
ejercicio que correspondan, con 
independencia de la fecha de su 
pago o de su cobro. 

• Justificación: los gastos necesarios 
para obtención de los ingresos 
deben justificarse mediante factura 
completa. 

•  Imputación: con carácter general se 
deben imputar en el período 
impositivo en que se devenguen. 

•  Correlación con los ingresos: deben 
realizarse en el ejercicio de la 
actividad con el objetivo de obtener 
ingresos, sin que tengan la 
consideración de liberalidad, en 
cuyo no caso no sería deducible. 

¿Cómo gestiono las facturas 
simplificadas? 
Hay multitud de gastos que son 
necesarios para la actividad que 
requerirán pedir facturas 
simplificadas para aquellos gastos 
que no superen los 400 euros  
(IVA incluido) 
 
Los ejemplos son múltiples: 
•  Ventas al por menor. Se consideran 

ventas al por menor las entregas de 
bienes muebles corporales o 
semovientes en las que el 
destinatario de la operación no 
actúe como empresario o 
profesional. 

•  Ventas o servicios a domicilio del 
consumidor. 

•  Transporte de personas y sus 
equipajes. 

•  Servicios de hostelería y 
restauración prestados por 
restaurantes bares y similares, así 
como el suministro de comidas y 
bebidas para consumir en el acto. 

•  Revelado de fotografías y servicios 
prestados por estudios fotográficos. 

•  Aparcamiento de vehículos. 
•  Autopistas de peaje. 
Para poder deducir el IVA con factura 
simplificada, el expedidor debe hacer 
constar necesariamente: 
•  NIF del destinatario y domicilio. 
•  Cuota repercutida, que se debe 

consignar de forma separada. 
 
¿Cómo hay que tratar los tickets? 
En cuanto a los tickets, no son 
deducibles al no permitir identificar 
quién ha realizado el gasto. Así que, 
aunque sea un poco engorroso 
acostúmbrate a pedir factura en 
restaurantes, gasolineras, taxis o 
supermercados (si lo que adquieres 
guarda relación con el negocio) 
 
Ojo a la aplicación del principio de 
correlación de ingresos y gastos 
•  La correlación deberá́ probarse por 

cualquiera de los medios 
generalmente admitidos en 
derecho, siendo competencia de los 
servicios de comprobación e 
inspección la valoración de las 
pruebas aportadas. 

•  El criterio de la Agencia Tributaria 
es reclamar al contribuyente la 
carga de la prueba no solo de la 
realidad de los gastos sino también 
su correlación con los ingresos de 
la actividad máxime cuando el 
patrimonio y la actividad 
empresarial y personal se 

confunden en una misma 
titularidad y de difícil separación 

 
¿Cuáles son los gastos en los que la 
Agencia Tributaria pone especial 
énfasis? 
A efectos prácticos procederá a 
eliminar gastos como (entre otros): 
•   Comidas en el municipio en el que 

el contribuyente tiene el domicilio 
fiscal 

•  Gastos de comidas o de 
alimentación. 

•  Teléfono móvil 
•  Bares /restaurantes / hoteles 
•  Ropa 
El contribuyente deberá́ probar que, 
sin lugar a duda, existe una clara 
necesidad de cada uno de los citados 
gastos y una vinculación directa con 
su actividad económica. 
 
*Resolución del Tribunal  
Económico-Administrativo Central. 
No 00/8141/2008 de 03.02.2010 
Dirección General de Tributos en consulta V1140-05. 

 

IMPORTANTE: Comunicaciones 
de la agencia tributaria y 
revision de los ratios del 
negocio 
 
Están llevando a cabo 
comprobaciones de los importes 
declarados, en especial de márgenes 
del negocio y cobros a través de 
efectivo y tarjetas. 
 
¿Qué información debemos 
comprobar con nuestros asesores? 
La propia AEAT, ha manifestado que 
las actuaciones se están centrando en: 
• Las cartas se han remitido a 

personas jurídicas 
• Las ratios con las que se comparan 

las de la entidad se han extraído de 
las declaraciones del Impuesto 
sobre Sociedades presentadas por 
los contribuyentes del sector: 
 Margen Neto = Resultado de 

Explotación/INCN(*), en 
porcentaje 

 Margen Bruto = (INCN-Coste de 
aprovisionamientos) / INCN, en 
porcentaje. 

 Cobros tarjeta = Cobros mediante 
tarjeta/INCN, en porcentaje 

  Cobros tarjeta y efectivo = 
(Cobros mediante tarjeta + 
Ingresos en efectivo 
significativos**) /INCN 

 
 
* INCN = Importe neto de la cifra de negocios.  
** Ingresos en efectivo significativos = los 

comunicados por las entidades bancarias  
a la AEAT.
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Orientació́ escolar IES La Pineda

Orientació́  
Escola Maria Ward 
AEMIFESA participa, de la mà del seu director gerent 
Sr. Antoni Ruiz, en a les jornades d’ORIENTACIÓ que 
l’Escola Maria Ward organitza per als joves que acaben 
l’ESO i que han de decidir el seu futur cap a un sector  
o un altre. Els va transmetre la feina del Gremi i les 
sortides professionals que al CATT Gremi d’AEMIFESA 
gestionem, perquè al Gremi apostem per les noves 
generacions i perquè l’ofici d’instal·lador té una forta 
demanda però poca vocació. Així volem contribuir  
a promocionar-lo, conjuntament amb els companys de 
tots el gremis de la resta de l’Estat.

AEMIFESA participa, de la mà del seu director gerent  
Sr. Antoni Ruiz a l’IES La Pineda en las jornades 
d’ORIENTACIÓ per els joves de l’ESO que han de decidir  
el seu futur cap a un sector o un altre. Els va transmetre la 
feina del Gremi i les sortides professionals que al CATT 

Gremi d’AEMIFESA gestionem, perquè al Gremi apostem 
per les noves generacions i perquè l’ofici d’instal·lador té 
una forta demanda però poca vocació. Així volem contribuir  
a promocionar-lo, conjuntament amb els companys de tots 
el gremis de la resta de l’Estat.



Visita Centro de Formación i fàbrica 
de BAXI de Castellbisbal
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Reunió de la Comissió Senior

El director gerent del Gremi 
d’Instal·ladors del Barcelonès 
Nord i Baix Maresme AEMIFESA 
Sr. Antoni Ruiz visita la Fabrica de 
BAXI a Catalunya. 
BAXI es un estret col·laborador de 
AEMIFESA i comparteix 
coneixement al Centre de 
Transferència Tecnològica CATT 
Gremi de per donar resposta a una 
demanda del sector a casa nostre, 
en el transcurs de la visita el 
responsable de l’escola gremial 
d’Aemifesa Formació va conèixer  
les instal·lacions de la ma del cap 
de vendes regional Sr. Albert 
Moret. 
AEMIFESA amplia, d'aquesta 
manera coneixement sobre seus 
col·laboradors i la participació  
en el sector reforçant les 
relacions, projectes comuns  
i serveis per les empreses 
associades, reforçant d'una banda, 
la missió del Gremi en la defensa 
dels interessos, la vigilància dels 
canvis normatius i tecnològics  
i la formació dels instal·ladors 
professionals del sector mitjançant 
el compliment de la normativa,  
els requisits legals necessaris  
i coneixements tècnics per  
el desenvolupament de l'activitat 
professional.

Biomassa, Solar Tèrmica i Solar Fotovoltaica, a més de labora-
toris de fred, clima electricitat, gas, telecomunicacions, 
ventilació, campa al pati i terrat, tot homologat amb certificats 
de professionalitat. 
AEMIFESA amplia, d'aquesta manera, la base social i la xarxa 
de transferència tecnològica que té instal·lada al seu edifici cor-
poratiu i escola de l’entitat, amb persones d’un gran conei- 
xement del sector i experiència professional, que són valors 
importants per al Gremi per difondre juntament amb els canvis 
normatius i tecnològics la formació dels joves instal·ladors com 
a professionals del sector mitjançant el compliment de la nor-
mativa el coneixement dels requisits legals i els coneixements 
tècnics per al desenvolupament de l'activitat professional.

El Gremi del Barcelonès Nord i Baix Maresme AEMIFESA crea 
la Comissió Sènior. El president de la Comissió Social, Sr. Pedro 
Verano; el secretari, Sr. José Rodríguez; el vocal, Sr. Jordi Ber-
nabeu, i el director, Sr. Antoni Ruiz van rebre i donar la 
benvinguda als membres de la Comissió Sènior, una nova comis-
sió formada per socis que han acabat la seva activitat 
professional i que continuaran vinculats a l’entitat per dur a 
terme tasques d’assessorament, coaching, temes socials i RSC. 
L’acte va transcórrer tractant temes actuals que afecten el dia 
a dia del Gremi i les empreses associades. Al final es va fer un 
recorregut pels equipaments de què disposa actualment el Cen-
tre CATT Gremi, edifici corporatiu de l’entitat, i l’Escola Gremial 
amb equipaments de Geotèrmia, Aerotèrmia, Cogeneració,  



El mes de febrer es va dur a terme a 
l’escola Gremial d’AEMIFESA un nou 
acte d’entrega dels diplomes acredita-
tius als alumnes  del certificat de pro-
fessionalitat Especialitat BT. 
El director del centre, Sr. Antoni Ruiz; 
el president de la Comissió Social, Sr. 

Pedro Verano; el vocal de Junta Direc-
tiva, Sr. Raimundo Martos, i el soci  
sènior, Sr. Antonio Adamuz, van ser els 
encarregats d‘entregar els títols acre-
ditatius a aquests alumnes d’èxit. 
AEMIFESA està participant darrera-
ment amb Aemifesa Formació al seu 

Centre de Formació CATT Gremi en pro-
jectes singulars d’acreditació de com-
petències com aquests, i és actualment 
un referent en el sector a Espanya pels 
seus equipaments i la seva qualitat, 
amb 18 certificats de Professionalitat 
Formatives en les seves aules i tallers.

Fi de curs CP3
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Fira Ensenyament
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El Gremi del Barcelonès Nord i Baix 
Maresme AEMIFESA participa 
activament amb un estand 
d’Aemifesa formació, a la Fira 
d’Ensenyament 2019, organitzada 
per l’Ajuntament de Badalona al 
centre cívic de L’Escorxador. 
Hi van assistir el Sr. Antoni Ruiz, 
director gerent de l'associació; la 
responsable de tràmits i comunicació, 
Sra. Eva Roca; la tècnica de formació 

Sra. Lourdes Gi, l i la cap 
d’administració i atenció al client  
Sra. Fina Ruiz. 
AEMIFESA amplia, d'aquesta 
manera, la seva participació en 
esdeveniments del sector reforçant 
les relacions, projectes comuns i 
serveis per a les empreses associades. 
D'una banda, per a la missió del 
Gremi en la defensa dels interessos, 
la vigilància dels canvis normatius  

i tecnològics i la formació dels 
instal·ladors com a professionals del 
sector mitjançant el compliment  
de la normativa, els requisits legals 
necessaris i coneixements tècnics per 
al desenvolupament de l'activitat 
professional. 
Des d’aquí felicitem el personal 
tècnic municipal, responsables del 
projecte, per l’èxit de participació  
i per l’excel·lent organització.

L’OFICIAL D’INSTAL·LACIONS • EL GREMI INFORMA • NOTICIES

32



S O C I S  C O L · L A B O R A D O R S

E N T I T A T S  V I N C U L A D E S  A  A E M I F E S A



L’OFICIAL D’INSTAL·LACIONS • F O R M A C I Ó

Jornades i Programes  
de Formació 
AEMIFESA prepara, coordina i executa amb Aemifesa 
Formació, jornades i programes de formació contínua  
i monogràfics de  diversos nivells i qualificacions de 
competències per al reciclatge o l’acreditació per als 
carnets professionals –requisit legal per iniciar qualsevol 
activitat professional al sector–, com ara alguns dels que 
es mostren en aquestes imatges. 
AEMIFESA ofereix, d'aquesta manera, la formació 
contínua per als seus associats a Badalona, on disposa 
actualment del Centre d’Aprenentatge i Transferència 
Tecnològica CATT GREMI, edifici corporatiu de l’entitat i 
l’Escola Gremial, amb equipaments de Geotèrmia, 

Aerotèrmia, Cogeneració, Biomassa, Solar Tèrmica i Solar 
Fotovoltaica, a més de laboratoris de fred, clima 
electricitat, recàrrega de vehicle elèctric, gas, 
telecomunicacions, ventilació, recàrrega de vehicle a gas 
GNC, campa amb pati i terrat, tots homologats amb 
certificats de professionalitat. 
La creació d’esdeveniments del sector, reforça  
les relacions, els projectes comuns i els serveis per a les 
empreses associades, de manera que  augmenta,  
d'una banda, la missió del Gremi en la defensa dels 
interessos, la vigilància dels canvis normatius i tecnològics 
i, per l’altra, la formació dels instal·ladors com a 
professionals del sector mitjançant el compliment de la 
normativa, els requisits legals necessaris i els 
coneixements tècnics per al desenvolupament de l'activitat 
professional. 

CATT Gremi Centre d’Aprenentatge per a la Transferència Tecnològica
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Jornada Bertelsmann FP DUAL
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El director gerent d’AEMIFESA parti-
cipa en nom d’Aemifesa Formació en 
la jornada organitzada per la Fundació 
Bertelsmann a Madrid sobre la temà-
tica de la FP Dual, casos d’èxit i el seu 
futur a Espanya. 
També va poder explicar i avaluar  
el cas d’èxit d’un projecte singular 
d’AEMIFESA, l’entitat que dirigeix. 
Sota la circumstància que a Catalunya 
hi ha una demanda constant de pro-
fessionals del sector de les instal·la-
cions energètiques i fluids, juntament 
amb les xifres de joves menors de 25 
anys que ni estudien ni treballen i amb 
una gran manca de vocació cap aquest 
ofici, AEMIFESA, ha posat en marxa 
per al període 2018-20 un projecte de 
Formació Professional Dual per formar 
aprenents de les famílies d’Electricitat, 
Electrònica i Telecomunicacions. Aquest 
projecte està coordinat amb la Federa-

ció de Gremis d’Instal·ladors de Cata-
lunya FEGICAT i sota un acord marc 
amb el Departament d’Ensenyament –
concretament amb l’Institut La Pineda 
de Badalona, de referència al territori–. 
Els cicles es van iniciar el mes de  
setembre de 2018 amb un total de  
57 alumnes, 31 al CGM en Instal·la-
cions Elèctriques i Automàtiques i 26 
al CGM en Instal·lacions de Telecomu-
nicacions, els quals realitzaran la for-
mació íntegra al centre educatiu. En 
el curs 2019-2020 els alumnes es for-
maran a les 20 empreses que han ac-
ceptat formar part del projecte: tres 
dies a la setmana amb jornades de 8 
hores; els altres dos dies els aprenents 
rebran formació entre el centre edu- 
catiu i l’Escola Gremial AEMIFESA,  
a l’Edifici CATT Gremi, donat que 
aquesta disposa de laboratoris i tallers 
molt especialitzats amb tecnologies 

avançades sobre les matèries que s’im-
partiran.  
AEMIFESA coordina tota la formació 
pràctica amb els tutors i farà el segui-
ment i donarà suport a les petites i 
mitjanes empreses que decideixin  
acollir aprenents.  
El passat mes de juliol de 2018,  
AEMIFESA es va adherir a l’Alianza 
para la Formación Profesional Dual,  
per tal d’encetar aquesta col·laboració 
pionera a Catalunya en el sector de les 
instal·lacions. En paraules del seu pre-
sident, Eric Martí, «hem d’apropar l’FP 

Dual a les pimes que fins ara han que-

dat al marge de l’oportunitat que su-

posa aquest model a l’hora de formar 

nous estudiants dins les mateixes em-

preses, i d’aquesta manera fomentar 

la figura de l’aprenent que permeti in-

corporar en un futur nous instal·ladors 

a les nostres empreses». 




