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Encara podem 
aconseguir més... 

Gràcies a tots hem  
arribar més lluny, 

 

 

  Plaça Orient, nº 3 esc II ent. A 
  43700 El Vendrell (Tarragona) 

  Tel. i Fax 977 66 10 94  
   info@gestoradegremis.com 

 

   www.gestoradegremis.com 

Ser soci del Gremi té grans avantatges:  

Informació del sector, representació i   

defensa dels interessos comuns, recol-

zament a les empreses, assessorament i 

serveis administratius... 

els nostres agremiats 

ens ajuden  
 a seguir creixent... 

Truca, consulta i informa’t a: 
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El Ecosistema 

La definició d’Ecosistema ens diu que és un 

sistema biològic constituït per una comunitat 

d’organismes vius, interdependents, que 

comparteixen el mateix hàbitat o medi on es 

relacionen.  

Partint d’aquesta definició, podem dir que el 

Gremi  és un “ecosistema” constituït per 

empreses vives, interdependents, on es relacionen i 

comparteixen les mateixes inquietuds, amb un espai concret.  

Es per tot això que  el Gremi és viu, perquè està format per empreses 

vives. I per extensió quan un empresari no es planteja la possibilitat 

de formar part d’un gran projecte, es que no viu. Quan un empresari 

no es planteja formar part del gran projecte del Gremi, es que no hi 

pensa, no sent.   

 

El GREMI definit mitjançant contraposicions és:  

 

 

 

 

Editorial 

El Gremi agraeix a tots el socis que amb la seva vida fan possible el 

gran projecte i us anima a que feu extensiu aquest ideal a la resta 

d’empreses, col·legues, que encara no saben de l’existència         

d’aquest projecte solidari.  

El Gremi és un conjunt de valors en marxa!! 
 
El Gremi és vida!! 

ÁFRICA JUAN – DALAC 
GERENT 

EQUIP VS INDIVIDUALISME ; AJUDA VS ENFRONTAMENT; 

FORÇA VS DEBILITAT; FUTUR VS PASSAT;  

SABER VS CONÈIXER; PROJECTE VS IMPROVISACIÓ;  

RELACIONS VS SOLETAT; GENEROSITAT VS ENRIQUIMENT 

Bon any!! 
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 BAXI presenta los nuevos equipos de aerotermia Platinum BC iPlus, una completa renovación  de la gama. 
 

 El desarrollo de los nuevos modelos responde a las necesidades reales en la nueva edificación, tanto en vivienda vertical como unifamiliar. 

 BAXI consolida su compromiso ofreciendo soluciones que cuentan con el aval de ingenieros, arquitectos, promotores e instaladores. 
 
Madrid, 9 de mayo de 2018 – BAXI, la compañía líder y referente en sistemas de climatización, presenta la nueva gama de aerotermia Platinum BC 
iPlus.  El desarrollo de los nuevos modelos responde a las necesidades reales en la construcción de vivienda nueva, tanto vertical como unifamiliar. La 
nueva gama de BAXI ha tenido en cuenta para el desarrollo de los lanzamientos las inquietudes de los actores principales que participan del engrana-
je de un nuevo edificio: ingenieros, arquitectos, promotores e instaladores.  
 
El lanzamiento se entiende en un momento en el que el mercado de las bombas de calor de aerotermia sigue en crecimiento consolidado, ligado al 
buen ritmo de la obra nueva. La nueva gama está integrada por 4 modelos, con equipos de potencias desde los 4,5 kW hasta los 27 kW, . todo esto 
con equipos de muy elevado rendimiento, alcanzando COPs de hasta 5,1. Además, la nueva electrónica de la gama permitirá la conectividad con los 
termostatos BAXI Connect. 
 
Cómo es la nueva Platinum BC iPlus 
 

Platinum BC iPlus: se trata de una unidad para ser instalada en la pared. Es un equipo que genera frío y calor pero que no integra depósito 
acumulador de ACS. Está pensada para viviendas donde se requiera mucha cantidad de ACS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Platinum BC iPlus V200 Integra: este equipo es la combinación de una unidad Platinum BC iPlus junto con un acumulador de 180 litros y un kit 
hidráulico. El kit hidráulico incluye absolutamente todos los componentes necesarios para la instalación, la válvula de tres vías, el grifo de 
llenado y la válvula de seguridad de agua caliente sanitaria. Además el kit hidráulico sirve de bandeja de recogida de condensados, para 
instalaciones de frío con fancoils. Es un equipo perfecto para edificios de viviendas. 

Platinum BC iPlus V200: esta unidad incorpora un acumulador de 180 litros. Es un equipo completo, prácticamente plug&play. Dispone de múlti-
ples accesorios, por ejemplo es posible montar la salida a un segundo circuito en el interior de la máquina. Es la solución ideal para vivien-
das unifamiliares.  

Platinum BC iMax: Se trata de unidades de 22 y 27 kW pensado para viviendas de gran superficie o incluso para instalaciones en edificios tercia-
rios, dado que se pueden montar hasta 10 uds. en cascada. La unidad interior incluye un depósito de inercia de 40 litros, cosa que facilita 
en gran medida su instalación. 

 
Sobre las dimensiones de la gama 
Las dimensiones de los equipos son el factor que más preocupa mucho a los arquitectos y promotores. Por este motivo BAXI ha asumido el reto de 
conseguir una gama apta para ser fácilmente integrable en los edificios.  
Otro aspecto importante para la obra nueva, básicamente en edificios de viviendas, son las distancias y alturas máximas entre la unidad exterior e 
interior. BAXI dispone de una diferencia de altura máxima de 30 metros y una distancia máxima de hasta 75 metros, siendo las más elevadas del 
mercado y los modelos de menor potencia pueden ser instalados en edificios de hasta  diez pisos de altura.    
 
Las unidades interiores y exteriores de la gama 
Sobre las unidades interiores, las Platinum BC iPlus se pueden instalar en el armario, igual que el modelo iPlus V200 Integra, siendo las únicas del 
mercado que se pueden montar de esta manera, lo que supone un ahorro de espacio considerable dentro de la vivienda y una mejora de la estética 
de la propia cocina ya que el equipo quedará escondido. El modelo V200 se ha rediseñado y es la máquina que tiene menor altura del mercado, solo 
120 cm y se puede encastar entre los armarios de la cocina..  
Las unidades exteriores mantienen las características principales de la gama anterior. Todos los modelos siguen siendo inverter, sobrepotenciados y 
con capacidad de alcanzar temperaturas de hasta 60ºC. Esto significa disponer de máquinas de muy elevado rendimiento. Además, BAXI ha ampliado 
la gama de potencias incorporando los modelos de 4,5 y 6 kW, esta adaptación responde a que con los requerimientos del nuevo Código Técnico de 
la Edificación, las viviendas van a necesitar mucha menos potencia.  
 
Electrónica y regulación 
Toda la gama dispone del mismo cuadro de control, fácil de utilizar y de programar, que permite múltiples posibilidades a nivel de regulación. En 
combinación con el termostato BAXI Connect, todos los equipos son capaces de controlar hasta dos zonas tanto en frío como en calor, e incluso en el 
caso de las Platinum BC iMax pueden controlar tres zonas. Esto permite hacer instalaciones más económicas, dado que no es necesario incorporar 
sofisticadas regulaciones externas.  
 
Acerca de BAXI 
BAXI, compañía líder y referente en soluciones de climatización, es una empresa integrada en el grupo BDR Thermea. En España y Portugal BAXI 
cuenta con 1.150 colaboradores y con un volumen de negocio de 205 millones de euros, incluyendo toda la red de Servicio Técnico Oficial vinculada 
a la marca. Dispone de una planta de producción de energía solar en Castellbisbal (Barcelona), sedes corporativas en Madrid, Barcelona y Lisboa, 
instalaciones logísticas en La Pobla de Claramunt (Barcelona) y cuatro centros de formación en Alcalá de Henares (Madrid), Gavà (Barcelona), Oviedo 
y Leiria (Portugal). 
En el año 2005, BAXI adquirió la división de calefacción de Roca, compañía pionera en la introducción de la calefacción en España en el año 1917, 
convirtiéndose así en la empresa de referencia del sector en la Península Ibérica. 
La firma se caracteriza actualmente por su innovación y su apuesta por la eficiencia y las energías renovables, siendo el mayor exportador de paneles 
solares de nuestro país. BAXI ofrece soluciones avanzadas de climatización, tanto para aplicaciones residenciales como instalaciones terciarias, que 
garantizan la máxima eficiencia energética y confort térmico: calderas de condensación, paneles solares, bombas de calor, biomasa, radiadores, y 
equipos de aire acondicionado, entre otros productos. 
 
 
 

 
 

Para más información:  
Raquel Cano: rcano@tinkle.es / 679.43.19.98 
Montse Castellana: mcastellana@tinkle.es / 679.98.33.10 

mailto:rcano@tinkle.es
mailto:mcastellana@tinkle.es
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Formar part de Gestora dels 

Gremis del Baix Penedès té 

els seus avantatges 

AL SERVEI DE LES 
EMPRESES I 

PROFESSIONALS 

 

 Gestió i assessorament en  

     matèria fiscal  

 IVA 

 I.R.P.F. 

 Impost de Societats 

 Declaració anual operacions 

amb tercers 

FISCAL 

 Gestió i assessorament en  

     matèria comptable.  

 Elaboració Comptes Anuals  

 Legalització de llibres  

 Factures emeses i rebudes 

COMPTABLE 

 Gestió i assessorament en  

matèria laboral  

 Contractació, Nòmines i 

    Seguretat  Social.   

 Retencions IRPF  

 Assessoria Jurídica Laboral 

 

LABORAL 

SERVEIS 
 Subvencionada 

 Bonificada 

 Privada 

 Continua 

FORMACIÓ 

ASSESSORAMENT INTEGRAL D’EMPRESES 

► Servei de Formació  

empresarial i professional 

► Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals 

► Servei de Protecció de   

Dades (LOPD) 

► Servei d’Enginyeria 

► Servei d’Economista 

► Servei d’Advocat 

► Servei web 

► Servei d’Assegurances 

► Tramitació Certificat  Digi-

tal, REA,RELI, TPC 

► Tramitacions de  Factures 

Electròniques 

 

► Tramitació CAF (Impost 

Gasos Fluorats) 

► Tramitació de Butlletins 

Baixa Tensió i RITE 

► Tramitació de Registres  

Industrials  

► Tramitació de Oferta Públi-

ca i altres de Gas Natural 

► Venda d’impresos 

(butlletins oficials) i Llibres 

(normatives, reglaments) 

► Placa d’Identificació      

Gremial i Professional 

► Circulars informatives 

► Assessor de Patrimonis 
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Anem a detallar tots aquests punts responent a les preguntes més freqüents en l’autoconsum: 

 

► Segueix sent necessari haver de sol·licitar el permís d’accés i connexió a la companyia elèctrica  

distribuïdora? 
 

 

 

No. Per fi s’elimina aquest tràmit tant complicat i difícil amb ENDESA. Segons la nova normativa, totes les instal·lacions 

de menys de 15 kW, encara que injectin els excedents a la xarxa, no hauran de demanar aquest permís. Però tampoc 

l’hauran de demanar totes les instal3lacions de menys de 100 kW que tinguin un equip d’injecció 0, és a dir, sempre que 

no injectin els excedents.  

 

 

 ► Es poden instal·lar plaques solars amb una potència superior a la contractada al meu edifici? 
 

 

 

Sí. Fins ara, estava prohibit fer instal·lacions fotovoltaiques on la potència de les plaques solars fos més gran que la    

potència contractada. Ara ja no és així, i podem instal·lar qualsevol potència fotovoltaica, independentment de la potència 

contractada que tinguem.  

 

 

► Poden els veïns d’un edifici consumir amb una instal·lació comunitària a la coberta? 
 

 

 

Sí. La nova normativa disposa que pot haver-hi diferents consumidors connectats a una mateixa instal·lació d’energia  

solar. Fins ara, només es podia fer una instal·lació solar i alimentar els serveis comuns de l’edifici, però ara es podrà   

connectar a la centralització de comptadors i que tots els veïns que vulguin s’hi connectin. Tot i això, s’haurà de treure un 

reglament tècnic que reguli totes aquestes connexions en edificis d’habitatges. 

 

 

► S’ha de donar d’alta al registre d’Autoconsum del Ministeri? 
 

 

 

No. S’ha eliminat el tràmit burocràtic que suposava per l’autoconsumidor de menys de 100 kW. Com ja havia dit la      

sentència del tribunal Constitucional, seran les comunitats autònomes les que crearan el seu propi registre amb les dades 

que els hi arribin a través de la legalització de cada instal·lació, que es farà a través del canal empresa. La informació  

serà traslladada d’ofici posteriorment al registre d’autoconsum ministerial. 

 

► Es podrà compensar l’energia injectada a la xarxa? 
 

 

 

L’apartat 5 de l’article 9 preveu la possibilitat de l’aplicació de l’esperat “balanç net” que: “...reglamentàriament es podran 

desenvolupar mecanismes de compensació simplificada entre dèficits dels autoconsumidors i excedents de les seves  

instal·lacions de producció associades”. L’aprovació d’un futur balanç net permetria poder injectar tots els excedents    

fotovoltaics a la xarxa i que posteriorment tinguéssim dret a consumir la mateixa energia de la xarxa de manera gratuïta 

(podem dir que la xarxa ens faria de bateria). 

NOVETAT 

RDL 15/2018: UN GRAN IMPULS A L’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC 

L’aprovació del Real Decret Llei 15/2018 introdueix tres principis fonamentals 

que regiran l’activitat de l’autoconsum fotovoltaic: 

 

- Es reconeix el dret a autoconsumir energia elèctrica sense càrrecs,           

eliminant el famós impost al sol. 

- Es reconeix el dret a l’autoconsum compartit, és a dir, a poder compartir una    

instal·lació solar entre diversos consumidors, per exemple, en comunitats de 

veïns i blocs de pisos. 

- S’introdueix el principi de simplificació administrativa i tècnica, especial-

ment per a les instal·lacions de petita potencia. 

Article Tècnic 



8 

 

 

► Simplificació reglamentària per la tramitació i legalització de les instal·lacions d’autoconsum 

sense excedents fins a 100 kW. 
 

 

 

Tant per les instal·lacions de menys de 100 kW sense excedents com per les de menys de 15 kW amb excedents 

(és a dir, que poden injectar “l’energia sobrant” a la xarxa, estaran sotmeses al REBT (RD 842/2002) i en particular 

a la ITC-BT-40, sense estar obligats a complir amb el RD 1699/2011.Per exemple, fins ara el RD 1699/2011 no  

permetia executar instal·lacions monofàsiques de més de 5 kW. A partir d’ara, sí que es podran fer.  

 

I a més a més, en totes aquestes instal·lacions ja no serà necessari sol·licitar els permisos d’accés i connexió a 

l’empresa distribuïdora. Així que ens evitem el dur i pesadíssim tràmit que comportava la corresponent petició de 

connexió, la sol·licitud del contracte tècnic d’accés i la verificació dels equips de mesura amb ENDESA. 

 

► S’ha de posar el comptador d’autoconsum al “punt frontera”? 
 

 

 

Sense cap mena de dubte, aquest és un dels punts que més impacte tindrà en la rentabilitat de les instal·lacions 

d’autoconsum. 

 

Ja no és necessari a ver d’instal·lar un equip de mesura normalitzat per la companyia elèctrica per a mesurar     

l’energia solar generada, fet que no només suposava la instal·lació d’un comptador homologat, sinó també la      

instal·lació de tota l’aparamenta associada, que per instal·lacions de més de 15 kW volia dir a ver de ficar un      

mòdem, una presa de corrent, un interruptor general, l’embarrat, la regleta de verificació i els seus mòduls correspo-

nents. 

 

Els comptadors que utilitzin les instal·lacions que injectin els excedents a xarxa queden pendents de reglamentació 

per part del Govern. 

 

► Segueixen en vigor les multes tant fortes que es definien al RD 900/2015? 
 

 

 

No. Les multes desorbitades de fins a 60 milions d’euros per no complir amb el RD 900/2015 s’han eliminat, i ara 

són molt més racionals. Les multes del nou reglament per no complir amb la normativa d’autoconsum seran com a 

màxim del 10% de la facturació de l’energia anual de l’edifici. 

 

► Desapareixen les potències normalitzades. 
 

 

 

A més a més, han aprovat una altra punt molt interessant que permet contractar qualsevol potència amb increments 

de 0,1 kW. 

 

Això afecta molt sobretot a les instal·lacions trifàsiques, que fins ara, per exemple, per estar en una tarifa 2.0A (<10 

kW), havien de tenir contractats 6,93 kW. Si es volia augmentar potència, el següent tram ja era de 10,39 kW, que 

per ser superior a 10 kW, suposava haver de contractar un peatge d’accés 2.1A, on tant l’energia com la potència 

són més cares. Ara doncs, es podrà augmentar la potència fins a 10 kW sense cap problema i no haver de canviar 

de tarifa. 
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Per tant podem dir que ara sí, que l’aprovació d’aquestes mesures permetran impulsar l’autoconsum fotovoltaic 

sense cap mena de dubte, sobretot per la simplificació tècnica i administrativa. 

 

A mode de resum podem dir doncs que els principals canvis que s’han eliminat i derogat amb aquest nou RDL 

15/2018 són: 

 

. 

 

 

 

 

 

 

www.tesling.com 
info@tesling.com 
Telf. 678560449 

 Consultoria energètica 
Enginyeria  

Energia solar fotovoltaica 

 ►  Haver de sol·licitar el punt d’accés i connexió a l’empresa distribuïdora 

       per a instal·lacions petites o sense injecció a xarxa 

 ►   Limitació de la potència fotovoltaica. 

 ►   No hi ha cap tipus de peatge (eliminació del “peaje al sol”). 

 ►   Haver de posar un segon comptador. 

      ►   Simplificar els tràmits de registre i legalització 

JOAN RAMÍREZ GUASCH 
Enginyer & consultor energètic 

www.tesling.com 

info@tesling.com 

http://www.tesling.com
mailto:info@tesling.com
http://www.tesling.com
mailto:info@tesling.com
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► S'estableix una targeta professional del sector metall amb la funció d'acreditar la formació en prevenció de riscos i de 
tot tipus i la categoria professional del treballador 

L’any comença amb novetats en relació a la formació de prevenció de riscos laborals dels treballadors del sector del metall.  

Com ja es sabut, els treballadors del sector del metall que realitzaven feines en obres de construcció, havien de ser formats 

segons contemplava el primer conveni col·lectiu estatal de la industria, la tecnologia i els Serveis del sector del metall   

El 7 de juny de 2017, es registra i publica el II Conveni Col·lectiu estatal de la industria, la tecnologia i els Serveis del sector 

del metall, i que ve amb tres novetats importats :  

► S’exigeixen formacions de prevenció, basades en la formació exigida en l’article 19 de la Llei 31/95 de prevenció de  

riscos laborals, per a treballadors d’àrees de producció, manteniment, oficines , treballadors amb funcions directives i treba-

lladors amb funcions de nivell bàsic ( aquesta última equiparable a la formació contemplada en el RD39/97 dels serveis de 

prevenció ) de les empreses associades al conveni del metall  

► S’estableix una formació de reciclatge consistent en 4 hores de formació que seran impartides periòdicament cada 3 

anys o quan el treballador hagi estat allunyat del sector almenys durant un any de manera continuada. En aquest últim  

supòsit la formació serà impartida amb caràcter previ a la seva incorporació. Aquesta formació de reciclatge afecta a les 

formacions impartides a treballadors que entren a obra com a treballadors d’àrees de producció, manteniment i oficines , 

treballadors amb funcions directives  

QUE PASSA SI ELS TREBALLADORS EXECUTEN   TASQUES CORRESPONENTS ACTIVITATS O OFICIS QUE ELS 

SEUS CONTINGUTS FORMATIUS NO ESTAN ESPECIFICATS EN AQUEST CONVENI ?  

Hauran de realitzar una formació en funció de les tasques que realitzen, prenent com a referència l'article 19 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i les directrius que regula aquest conveni (comprendran la 

part troncal establerta de 12 h i la especifica de 8h segons tasques que realitzen) 

 

QUE PASSA SI ELS OPERARIS DISPOSEN DE FORMACIÓ DE CONSTRUCCIÓ PER AL SECTOR METALL, I FAN LA 

SEVA ACTIVITAT EN UN LLOC TREBALL DIFERENT, O AL CONTRARI? 

Es procedirà a un reconeixement de la seva formació seguint els criteris següents :  

 

 

     P.R.L. 

NOVETATS: II CONVENI COL·LECTIU ESTATAL DE L' INDÚSTRIA, LA TECNOLOGIA I 
ELS SERVEIS DEL SECTOR DEL METALL 

FORMACIÓ MODALITAT DURADA 

Directius Presencial/teleformació 6 hores 

Personal d’oficina Presencial/teleformació 6 hores 

Oficis de l’àrea 
de producció i 
manteniment 

Presencial 
20 h ( 12 hores troncals y 8 hores 

especifiques ) 

Funcions de ni-
vell Bàsic 

Presencial/teleformació 
50 h ( 20 hores presencials y 30 h 

amb teleformació ) 

Reciclatge 
Presencial ( es permetrà teleforma-

ció per al reciclatge de directius i 
personal d’oficines  ) 

4h cada 3 anys 

Formació d’origen Accés a Requisits previs 

Curs de nivell bàsic 
construcció (60 h) 

Curs d’ofici metall (20 h) Part especifica 8h 

Curs d’ofici construc-
ció ( 20 h) 

Curs d’ofici metall (20 h) Part especifica 8h 

Curs d’ofici metall 
(20 h) 

Curs d’ofici construcció ( 20 h) Part especifica 6h 

Curs de nivell bàsic 
metall (50 h) 

Curs de nivell bàsic construcció  
(60 h) 

Mòdul de 14 h 
sobre part troncal 
definit com a patró 

base 

Curs de nivell bàsic 
metall (50 h) 

Curs d’ofici construcció ( 20 h) Part especifica 6h 

Curs de nivell bàsic 
construcció (60 h) 

Curs de nivell bàsic metall (50 h) 
Convalidació auto-

màtica 
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DE QUIN TEMPS DISPOSEN LES EMPRESES PER FORMAR A LES SEVES PLANTILLES? 

Les empreses hauran de complir amb la formació establerta en l'annex II en un termini màxim de 3 anys, a raó d’ almenys 

1/6 de les seves plantilles per cada semestre 

 

QUÈ PASSA SI UN TREBALLADOR REALITZA DOS OFICIS DIFERENTS DINS DE L'ÀREA DE PRODUCCIÓ? 

En el supòsit, que l'activitat principal del treballador estigui formada per diverses activitats vinculades a diferents oficis,  

s'impartirà aquell mòdul formatiu que aglutini el major percentatge o temps de la prestació, havent complementar-se en el 

termini de tres anys el contingut formatiu de les diferents activitats que conformen la prestació general del lloc de treball. 

Aquest tipus de formació, la ha d'impartir un Servei de Prevenció Aliè (SPA) autoritzat per l'autoritat laboral corresponent i 

homologat per la FMFCE , és a dir, abans de formar els treballadors cal confirmar que es tracta d'un SPA i que esta       

homologat per impartir aquestes formacions, ja que sinó aquesta formació NO seria vàlida. 

Previntegral amb autorització SP 001/2003-LL per actuar com a SPA , està acreditat per la 

FMFCE amb número d’acreditació M1312170141 per poder impartir totes les formacions       

contemplades en el segon conveni col·lectiu estatal de la industria, la tecnologia i els     

Serveis del sector del metall (per a més informació contactar amb el Gremi Empreses      

Instal·ladores de  Tarragona o amb Previntegral en l’adreça  info@formintegral.com ) 

    P.R.L. 
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 CALENDARI LABORAL DE L’ANY 2019 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL 
SECTOR DEL LES INDUSTRIES SIDEROME-
TAL·LURGIQUES  

El dia 6 de novembre de 2018 es va fer la inscripció 

i la publicació del Conveni Col·lectiu de Treball del 

Sector de les Industries Siderometal·lúrgiques de la 

Província de Tarragona.  

Aquest nou conveni laboral afecta a les empreses 

amb treballadors, del nostre Gremi. La seva        

vigència serà per als anys 2018-2019 (Publicat al 

POPT el 16-11-2018). 

Aquest conveni preveu uns increments salarials del 

2,5% per a cada un dels dos anys de vigència 

(2018-2019) i inclou una clàusula de revisió salarial 

si la suma dels IPC dels dos anys supera el 5%. 

També estableix millores en els permisos retribuïts, 

de manera que el gaudi de les llicències per       

matrimoni, mort d'un familiar o naixement de fill  

s'iniciarà el primer dia laborable posterior al fet, i 

incorpora 10 hores addicionals per acompanya-

ment de familiars de primer grau a tractaments   

oncològics. 

1 de gener (Cap d’any) 

19 d’abril (Divendres Sant) 

22 d’abril (dilluns de Pasqua Florida) 

1 de maig (Dia del Treball) 

24 de juny (Sant Joan) 

15 d'agost (l'Assumpció) 

11 de setembre (Diada Nacional  Catalunya) 

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya) 

1 de novembre (Tots Sants) 

6 de desembre (Dia de la Constitució) 

25 de desembre (Nadal) 

26 de desembre (Sant Esteve) 

L’any 2019 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi 
dues festes locals. 
Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2019 les següents: 

Festes Nacionals Festes Autonòmiques 
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FIRA DE SANTA TERESA 

Els temes escollits van ser : 

► La Recàrrega de Vehicles Elèctrics 

► La Energia Fotovoltaica 

El Gremi ha participat, un any més, a 

la FIRA DE SANTA TERESA, que   

organitza l’Ajuntament del Vendrell, 

col·laborant  amb un estant compartit 

amb la casa comercial AME. 

A la foto del costat podem veure al       

president Sr. Enric Llorens juntament 

amb el Sr. Joan Figuerola, de la casa 

AME i el Sr. Federico Reyero, de Orbis 

Tecnologia Eléctrica S.A. 
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         VISITA A LA FUNDACIÓ SANTA TERESA 

La Fundació Santa Teresa és una entitat d’iniciativa 

social sense ànim de lucre, que te com a missió 

aconseguir la felicitat de les persones amb discapa-

citat i/o trastorn mental, de les persones en risc 

d’exclusió social.  

Amb el lema “Compromís amb les persones     

compromís amb el Territori” 

 

La Junta Directiva del Gremi va estar convidada, a 

celebrar la seva reunió mensual periòdica, pel      

Sr. Manu Hernández responsable d’Equipaments i   

Infraestructures de la FUNDACIÓ SANTA TERESA, 

membre soci del Gremi . 

 

Agraïm la rebuda del Director General de FUNDALIS,  Sr. José Carlos Eiritz,  que ens va fer una 

explicació de primera ma de tot el que és  FUNDALIS i dels seus projectes, així com la visita guiada 

i passeig per les instal·lacions amb el Sr. Manu Hernández. 
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ABC BAIX PENEDÈS 
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NORMATIVA 
Documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions 

de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques. 

 

 

 Sobre la base del que s’ha exposat,         
s’estableix el següent:  
 

1- Tràmits de companyia: s’anomena   
tràmits de companyia a aquelles            
actuacions que cal fer per donar d’al-
ta o modificar els contractes d’accés.  
 
Relació de tràmits de companyia:  
►  Nou subministrament  
► Alta en segona ocupació o recuperació de    
CUPS (es produeix després d’una resolució 
de contracte d’accés)  
► Canvi de nom (traspàs o subrogació de   
contracte)  
►  Canvi tècnic: Augment de potència     
contractada, aquests canvis s’han de fer  
sempre a les potències normalitzades.  
►  Canvi tècnic: Disminució de potència         
contractada, aquests canvis s’han de fer   
sempre a les potències normalitzades.  
 

2- Documentació de seguretat indus-
trial que cal aportar per a la realitza-
ció del tràmit:  
 
► Nou subministrament: certificat d’ins-
tal·lació i Document justificatiu de la tramita-
ció d'instal·lacions de baixa tensió (el Docu-
ment acreditatiu de la inscripció té la mateixa    
validesa).  
  
► Alta en segona ocupació o recuperació de 
CUPS - Justificació del manteniment de les 
condicions de seguretat.   
 
► Canvi de nom (traspàs o subrogació de 
contracte)  
- Si el contracte té una antiguitat superior als 
20 anys: justificació del manteniment de de 
condicions de seguretat.  
- Si el contracte té una antiguitat inferior o 
igual a 20 anys: no cal fer cap justificació 
sobre les condicions de seguretat de la ins-
tal·lació.  
 
►Augment de potència contractada  
 
- Si la potència resultant de l’augment és   
inferior a la Potència Màxima Admissible de 
la        instal·lació no cal presentar cap docu-
ment.  
 
- Si la potència resultant de l’augment és  
superior a la Potència Màxima Admissible de 
la instal·lació: Certificat d’instal·lació elèctrica 

de baixa tensió.   
- Si és instal·lació amb memòria tècnica de 
disseny, i la potència final resultant no supera 
en més d’un 50% la càrrega mínima regulada 
segons el tipus de local considerat també es 
pot justificar amb un Butlletí de Reconeixe-
ment d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE).  
 
► Disminució de potència contractada. No 
cal aportar cap document justificatiu de condi-
cions reglamentàries, llevat que la reducció 
de potència contractada exigeixi fer modifica-
cions en la instal·lació, en aquest cas cal    
aportar el certificat d’instal·lació elèctrica de 
baixa tensió corresponent als canvis. 
 

3- Obligació d’adequació de la       
instal·lació al Reglament Electrotèc-
nic de Baixa Tensió, aprovat per Reial 
Decret 842/2002, de 2 d’agost: una 
instal·lació elèctrica existent s’ha  
d’adequar a aquest reglament quan:  
 
► Se’n faci una reforma sense importància         
► Es modifiqui l’ús de la instal·lació                   
 
Els tràmits de companyia no poden venir  
condicionats a fer una adequació al          
Reglament de 2002 llevat que s’hagi produït 
algun d’aquests fets.  
 

4. Condicions de seguretat: el mante-
niment de les condicions de seguretat 
d’una instal·lació elèctrica que ja ha 
estat inscrita es pot justificar amb 
qualsevol dels següents documents 
segons s’escaigui:  
 
- Instal·lacions sotmeses a inspecció   
periòdica:  certificat d’inspecció periòdica 
amb resultat “favorable” i d’una antiguitat 
inferior a 5 anys (10 anys per a instal·lacions 
d’enllaç d’edificis).   
 
- Instal·lacions de potència màxima      
admissible inferior a 20 kW i de Memòria 
Tècnica de Disseny: Butlletí de Reconeixe-
ment d’Instal·lació Elèctrica de baixa tensió 
(BRIE), aquest butlletí no pot tenir una anti-
guitat de més de 6 mesos.  
 
- Resta d’instal·lacions elèctriques:      
certificat d’inspecció amb resultat “favorable” i 
d’una antiguitat inferior a un any.  
 

Documents alternatius:  
 
Un certificat d’instal·lació elèctrica de baixa 
tensió junt amb el Document justificatiu de la 
tramitació d'instal·lacions de baixa tensió (el 
Document acreditatiu de la inscripció té la   
mateixa validesa) també es poden emprar per 
justificar la seguretat de la instal·lació, en 
aquest cas la seva antiguitat no pot ser supe-
rior a un any.  
 
 

5. En el cas que un tràmit de compa-
nyia tingui un caràcter complex, és a 
dir impliqui més d’un tràmit alhora 
caldrà estar-se al requisit més restric-
tiu. En especial si hi ha canvi d’ús de la ins-
tal·lació o reforma d’importància, el titular 
resta obligat a presentar un certificat d’ins-
tal·lació.  
 
 

6. No cal justificar les condicions de 
seguretat d’una instal·lació elèctrica 
per canviar d’empresa comercialitza-
dora, excepte que aquest canvi vingui 
acompanyat d’altres modificacions 
(canvi de potència contractada, canvi 
de titular, canvi d’ús etc.).  
 
El canvi de titular d’un subministrament no 
resta condicionat a la justificació de les   con-
dicions de seguretat. Si aquesta és necessà-
ria, l’empresa distribuïdora haurà de fer el 
canvi de nom del contracte d’accés i         
comunicar a l’empresa comercialitzadora la 
necessitat d’aportar la justificació de les   
condicions de seguretat reglamentàries en un 
termini màxim de 2 mesos. En els casos que 
les empreses comercialitzadores sol·licitin la 
baixa d’un subministrament per error hauran 
d’enviar a les empreses distribuïdores una 
declaració responsable on reconeguin  l’error.  

NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A 
LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES  

 

En data 10 de novembre de 2014, es va publicar una Nota Aclaridora per concretar la docu-

mentació necessària per a contractar el subministrament d'energia elèctrica motivada per l'en-

trada en vigor de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, 

les instal·lacions i els productes.  

Des de llavors el sistema de tramitació s'ha consolidat i ha patit lleugers canvis que aconse-

llen revisar aquesta nota per ajustar-la a la realitat actual del sistema  documental de tramita-

ció d'instal·lacions de baixa tensió. 

Amb aquesta idea vull informar-vos del pròxim curs , “Com omplir els butlletins derivats d’una 

instal·lació de llum” que farem a l’aula del Gremi i tindrà una durada de 8 hores. També vull 

recordar-vos que des del Gremi gestionem les tramitacions telemàtiques de baixa tensió. 
ENRIC LLORENS  

PRESIDENT  
GREMI INSTAL·LADORS 
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Davant les necessitats del sector i gràcies als avanços de les noves tecnologies, el Gremi d’Instal·ladors del 
Baix Penedès col·laborem amb micursonline per accedir a la formació online. 

CARNET O CERTIFICACIÓ OFICIAL FORMACIÓ O EXPERIÈNCIA 
PREVIA REQUERIDA 

EXA-
MEN 

OFICIAL 

OBLIGATORIE-
TAT DE FER 

UN CURS 

INSTAL·LADOR ELÈCTIC (CATEGORIA BÀSIC 
O ESPECIALISTA) 

Per formació via directa (consultar) NO NO 

Per formació via examen oficial SÍ NO 

INSTAL·LA DOR GAS (CATEGORIA A, B, C) Sense cap titulació SÍ SÍ 

FRED INDUSTRIAL Sense cap titulació SÍ SÍ 

INSTAL·LADOR MANTENIDOS D’INS-
TAL·LACIONS TÈRMIQUES ALS EDIFICIS 
(RITE) 

Sense cap titulació SÍ SÍ 

OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDERES Sense cap titulació SÍ SÍ 

GASOS FLUORATS DE QUALSEVOL CÀRRE-
GA 

Am titulació o experiència específi-
ca SÍ / NO SÍ 

CURS INICIAL LEGIONELLA (25 H) Sense cap titulació SÍ SÍ 

CURS RENOVACIÓ LEGIONELLA (10 H) Amb titulació prèvia NO SÍ 

Des de l'any 2012 s'han eliminat bona part dels carnets d'instal·lador. No obstant això, la           
instal·lació, el manteniment, la reparació i    l'operació d'instal·lacions i productes industrials s'ha 
de continuar realitzant per professionals competents.  
 
Aquesta competència professional es pot acreditar mitjançant dues vies: 
 

►Obtenció de la titulació que reconeix de forma directa la capacitat per poder actuar com      
instal·lador. 

►Superació dels exàmens d’acreditació professional que realitza la Generalitat 

Tots aquests cursos tenen oferta de curs al gremi i estan subjectes a una formació de grup, excepte en el de renovació de legionel·la que pot ser 
100% online. 

Si vols treballar de forma acreditada, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. Treballem amb el Gremis i escoles del sector.   
Segur que et podrem ajudar!! 

MICURSONLINE - GRUPO DOCEO SCP  
www.micursonline.org · assessoria@micursonline.org · 628 74 94 27 

FORMACIÓ ONLINE 

► Acreditar una experiència professional de 348 dies treballats (abans del 

12/12/2017) en empreses inscrites al Registre d’empreses instal·ladores   i/

o mantenidores de sistemes de protecció contra incendis corresponent. 

 

► Mitjançant titulació universitària. 

 

Està previst que més endavant la Generalitat obri una tercera via, que 

constarà d’una formació seguida d’un examen d'avaluació de coneixe-

ments. 

NOU CERTIFICAT 

D’HABILITACIO    

PROFESSIONAL DE 

PROTECCIO CONTRA 

INCENDIS 

La Generalitat de Catalunya ha habilitat 

un nou tràmit, que es pot t sol·licitar 

exclusivament de forma telemàtica, per 

aconseguir el certificat d’habilitació  

professional de protecció contra incen-

dis. 

Aquest certificat acredita la competèn-

cia com a instal·lador i mantenidor de 

sistemes de protecció contra incendis i 

es pot aconseguir per dues vies: 

El Gremi pot actuar com a intermediari en la gestió de tramitacions als 

agremiats que ho necessitin. 

http://www.micursonline.org
mailto:assessoria@micursonline.org
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Amb motiu de la Festa de la nostra patrona, el passat 10 de 
març al Restaurant el Priorat de  Banyeres, es va celebrar 
l’acte festiu. 

Amb aquest acte es pretén mitjançant un dinar agrair 
l’esforç i recolzament dels nostres agremiats així com 
el de totes aquelles persones, entitats i institucions 
publiques que han estat al nostre costat. 

En acabar el dinar el President del Gremi, Enric Llorens, va 
adreçar unes paraules als assistents i va desitjar llarga vida a 
aquest ofici.  
Seguidament hi va haver una rifa de regals per gentilesa 
d’empreses col·laboradores 

Festa de la Patrona 2018 “La Candelera” 

Ens va acompanyar al dinar el President  del Gremi  
d'Instal·ladors de Tarragona, el senyor Josep Miró 

Homenatge a l’agremiat Sr  Joan 
Ramirez per la seva jubilació. 

Presidents: Alfons Gaya, Josep 
Miró i Enric Llorens 
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FORMACIÓ 

APROFITA EL  CRÈDIT ANUAL PER LA 
FORMACIÓ DE LA TEVA EMPRESA, I 
NO PERDIS AQUESTA OPORTUNITAT!! 
 

EL GREMI ÉS ENTITAT 
ORGANITZADORA DE LA FORMACIÓ 

TRIPARTITA, GESTIONA SENSE COST 
LA BONIFICACIÓ .  

Formació en P.R.L (Prevenció 

Riscos Laborals) al  sector de la 

construcció, instal·ladors i fusters 

CURSOS P.R.L. 

UN TREBALL, UNA VIDA, UN FUTUR… 

Des de el Gremi qualsevol persona té la possibilitat de formar-se 

en la majoria d’ activitats del nostre sector.    Informa’t dels cursos 

que  tenim programats, amb horaris i costos al teu abast. 

INICIA’T EN UNA NOVA PROFESSIÓ 

Cursos per a poder obtenir el carnet 

d'instal·lador oficial en:  

 Instal·lacions Tèrmiques (ITE)    

 Frigorista, 

 Petrolífers 

 Gas Categoria B) 

 PF1 Gasos Fluorats (30h) 

CURSOS SECTORIALS 
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. Jornades sectorials 

 

. Conferències, Xerrades i  Formació específica de 

programes i aplicacions 

JORNADES I CONFERÈNCIES 

 

CONTINUA  

 

► MF OFIMATICA 50H 

► MF LLENGUA ESTRANGERA PROFESSIONAL PER A LA GESTIÓ 90H. 

► INSTAL.LADOR DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLE ELÈCTRIC 25H. 

► COM OMPLIR ELS BUTLLETINS DERIVATS D’UNA INSTAL.LACIÓ DE LLUM 8H. 

► LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 15H 

► HABILITATS DIRECTIVES 20H 

► CURS NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL (II) 

► ALEMANY A.2.A. 75H 

► ANGLÈS B.1.B. 60H. 

► CP OPERACIONS AUXILIARS ADMINISTRATIVES 430H  

(CERTIFICA DE  PROFESSIONALITAT SOC) 

► ANGLÈS A1 150H (SOC) 

► PRL RECICLATGE ELECTRICITAT (4H) 

► CURS CARRETONS 

► CURS PLATAFORMES ELEVADORES 

 
 

PROPERS CURSOS 
 SUBVENCIONATS 
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Des del 9 de setembre de 2018, les empreses que es 

vulguin presentar a licitacions en què els poders   

adjudicadors (administracions, empreses públi-

ques,...) utilitzin el procediment obert simplificat han 

d’estar inscrites al Registre oficial de licitadors i    

empreses classificades (ROLECE) o en un registre 

equivalent (RELI en el cas d’administracions catala-

nes).  

 

En quin moment els òrgans contractadors poden 

utilitzar el procediment obert simplificat ? 

Els òrgans de contractació poden acordar utilitzar un pro-

cediment obert simplificat en els contractes d’obres, sub-

ministrament i serveis quan es compleixin les dues con-

dicions següents: 

a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 

2.000.000 d’euros en el cas de contractes d’obres, i en el 

cas de contractes de subministrament i de serveis, que el 

seu valor estimat sigui igual o inferior a 100.000 euros. 

b) Que entre els criteris d’adjudicació que preveu el plec 

no n’hi hagi cap d’avaluable mitjançant un judici de valor 

o, si n’hi ha, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc 

per cent del total, excepte en el cas que el contracte tin-

gui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com 

els serveis d’enginyeria i arquitectura, en què la seva 

ponderació no pot superar el quaranta-cinc per cent del 

total. 

 

Què és el RELI ? 

El Registre Electrònic d’Empreses Licitadores té les     

següents característiques: 

Format electrònic: les empreses inscrites en el Regis-

tre no caldrà que aportin, en els diferents procediments 

de licitació, cap certificat acreditatiu d’inscripció. Seran 

els propis òrgans de contractació i meses de contractació 

les que, d’ofici, accediran per mitjans electrònics de    

forma directa i segura a les dades contingudes en el   

Registre. 

Procediment d’inscripció i d’actualització de dades 

per via telemàtica: No cal omplir i presentar la correspo-

nent sol•licitud en paper. Les empreses poden formalitzar 

i enviar per via telemàtica la corresponent sol•licitud des 

de les seves pròpies oficines. 

 

Consulta de dades: Les empreses inscrites podran 

consultar per Internet les seves dades. 

Seguretat: Tots els tràmits telemàtics que facin les em-

preses amb el Registre es realitzaran amb el màxim nivell 

de seguretat, a través de la signatura electrònica recone-

guda, amb idèntics efectes jurídics que la signatura ma-

nuscrita. 

Increment de la informació del Registre: el Registre 

incorpora dades de les empreses referides a la seva sol-

vència econòmica financera i tècnica o professional. 

Vàlid per a les diferents administracions públi-

ques: les empreses inscrites en el RELI poden participar 

tant en procediments de licitació de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya. També poden participar en lici-

tacions de les diferents entitats locals i d’altres Adminis-

tracions Públiques catalanes. 

 

Què és el ROLECE ? 

El Registre oficial de licitadors i empreses classificades, 

és el registre d’àmbit estatal, de similars característiques 

que el RELI, que permet participar en les licitacions de 

totes les administracions, tant les d’àmbit estatal, autonò-

 

                   EDICIÓ ESPECIAL– NOTÍCIES DEL SECTOR 

  GREMI CONSTRUCCIÓ DEL BAIX PENEDÈS 

Obligació d'inscripció al RELI o al ROLECE per participar  
en licitacions de procediment obert simplificat 

Des de GESTORA DE GREMIS DEL BAIX PENEDÈS  et podem 
ajudar a realitzar les gestions necessàries, t'assessorem, 
coordinem i tramitem els procediments administratius. 
Per realitzar la inscripció a qualsevol dels dos registres   
necessites estar en disposició de signatura electrònica, on 
també te la podem tramitar des de Gestora. 
  
Per a qualsevol consulta, no dubtis a posar-te en contacte 
amb nosaltres:  
gestio@gestoradegremis.com 
977 66 10 94 
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ESTUDI DEL POSSIBLE PROJECTE D’ACORD PER TREBALLAR 

PLEGATS ELS GREMIS DE LA CONSTRUCCIÓ, INSTAL·LACIÓ I 

FUSTA AMB PIMEC  

 

La Radio Televisió del Vendrell, va donar cobertura a la visita del nou  President 

de PIMEC, Sr. Jordi Ciuraneta  al Gremi, per presentar-se als presidents dels 

Gremis i  conèixer d’a prop tot allò que fem i som. Vam acordar un compromís 

d’estudi del possible projecte per treballar plegats el GREMI I i PIMEC.  

 

El president del Gremi de la Construcció, Sr. Alfons Gaya, va explicar a la Radio 

Televisió del Vendrell, que les empreses del sector de la construcció a la nostra comarca, resisteixen 

en forma de petites empreses , que per continuar treballant ha d’estar al dia de tot alló que necessiten 

a la seva activitat laboral.  Per això  es important per a les empreses  mantenir contacte amb el Gremi 

a l’hora que el Gremi es mantingui al dia i enfortit , amb la patronal de les petites i mitjanes empreses 

de Catalunya, PIMEC. En definitiva es tracta d’agrupar-se per ser més forts.  

El Libro Blanco de la Edificación analiza la     
situación actual del sector, así como lo que le 
depara al mercado en los próximos años. 
El Libro Blanco  ha  sido elaborado por el    
Clúster Mejores Edificios y la Confederación 
Nacional de la Construcción  y en él han partici-
pado más de 50 asociaciones y organizaciones 
del sector, como la Fundación Laboral. 
 
El Libro analiza la situación actual del sector en 
nuestro país, así como los retos a los que ten-
drá que hacer frente el mercado en los próxi-
mos años en cuestión de materiales, nuevas 
tecnologías o innovación.  
 
La presentación se inicia a cargo del Ministro de 
Fomento, José Luís Ávalos. Durante la presen-
tación del Libro Blanco de la Edificación, el    
presidente de la Confederación Nacional de la 
Construcción  Juan Lazcano, hizo  hincapié en  
 

la relevancia del sector para el desarrollo del 
país, señalando que "el 80% de la construcción 
tiene su origen en la edificación".  
 
Asimismo, recalcó "la importancia de la          
rehabilitación, la eficiencia energética y la      
innovación en el sector de la edificación y      
estrategia de economía circular “. 
 
Más de 50 artículos dan forma a este documen-
to de trabajo inédito en España.  
 
El Libro Blanco cuenta con aportaciones del  
Instituto de Ciencias de la Construcción       
Eduardo Torroja y la Plataforma Tecnológica 
Española de la Construcción en cuanto a la 
I+D+i; del Ciemat, en materia de eficiencia   
energética en la edificación, o de                  
ePower&Building-Ifema, quien expone el caso 
de las ferias de la edificación en nuestro país. 
 
La Fundación Laboral de la Construcción ha  
colaborado en la publicación de este libro    
blanco mediante la elaboración de dos análisis 
del sector.  

  GREMI CONSTRUCCIÓ DEL BAIX PENEDÈS 

ALFONS GAYA 
President   

Gremi Construcció 

https://www.cnc.es/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.cnc.es/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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La iniciativa és del Gremi comarcal al Baix Camp 

de fusters, ebenistes i similars. I el seu          

president, Josep Maria Cogul, ha volgut ressaltar 

durant la presentació la voluntat “de consolidar 

un certamen que ha de servir per prestigiar la 

figura del fuster, i encoratjar a les noves genera-

cions a creure en les possibilitats d’un ofici amb 

grans possibilitats de futur”.  

 

En aquesta línia Cogul ha volgut remarcar    

l’aposta per la innovació que fa el certamen, i 

que pot trencar amb alguns estereotips que  

envolten al sector i que generen algunes prejudi-

cis a l’hora de decidir, als potencials estudiants, 

a creure en aquesta sortida laboral. 

 

Per això l’Institut Pere Martell de Tarragona va 

tenir una presència destacada a Fustend atenent 

que a les seves aules es formen molts dels   

fusters que integren els equips de treball de les 

empreses del sector. 

 

A FUSTEND es va presentar una nova APP que 

vol servir per facilitar la gestió de l’activitat    

professional dels fusters i que demostra, com 

apuntava el mateix president del Gremi, la volun-

tat d’innovar i d’avançar en noves formes de 

treball. 

El sector de la fusteria ocupa, a l'àrea de Tarragona, entre 2.500 i 

3.000 persones, «de la Sénia al Vendrell implica entre 200 i 300 empre-

ses», aclareix Xavier Colom, vicepresident de la Cambra i president de 

la Federació Provincial de Fusters, Ebenistes i similars.  

 

Es tracta d'un sector que, segons el president del gremi al Baix Camp, 

Josep Maria Cogul, “té poc poder de reunió i és un sector tradicional, 

però té lloc per a la innovació —en materials, tècniques o maquinària 

per treballar-la, per exemple— i per a les noves tecnologies”.  

 

Josep Maria Cogul sentencia que «si el sector es manté a la manera 

tradicional, no podrà ser mai competitiu; es tracta que el sector  

pugui ser tradicional però estigui actualitzat».  

. 

 

(EDICIÓ ESPECIAL) 

  GREMI DE FUSTERS DEL BAIX PENEDÈS 

 

 

JOAN CARLES GUASCH 
President Gremi Fusters 

Per segon any consecutiu, els dies 22 i 23  d’octubre, es instal·lacions de Fira de Reus han tornat a 

acollir FUSTEND, la 2a Jornada de Tecnologia i Innovació de la Fusta, impulsada pel  Gremi Comar-

cal de Fusters, Ebenistes i Similars del Baix Camp. El Gremi de Fusters del Baix Penedès va estar 

representant amb el seu president Joan Carles Guasch que va assistir per recolzar i compartir la  

iniciativa per impulsar el sector. 

El Sr. Joan Carles Guasch afirma que les jornades FUSTEND s’han pensat com un punt de reunió i  

promoció en el món de la fusta de la província de Tarragona i per extensió de tota Catalunya. Aquest 

certamen vol servir de punt de trobada del sector de la fusta, amb l’objectiu de   generar sinèrgies 

entres els professionals i conèixer noves possibilitats per millorar la competitivitat de les empreses. 

Sr. Xavier Colom, president  Federació de Fusters de Tarragona,              
Sr. Josep Maria Cogull, president del Gremi de Fusters del Baix Camp,     
Sr. Joan Carles Guasch, president del Gremi de Fusters del Baix Penedès 
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► Demana’ns el que necessitis. Et respondre’m sempre, 

al moment! 

► Accedeix a la nostra cartera de licitació d’obres i      

treballs. 

► Localitza el personal laboral o en pràctiques més    

adequat pels llocs de treball de la teva empresa. 

 ► Deixa’t acompanyar pel nostre equip d’assessors   

especialitzats en les teves necessitats jurídiques, fiscals, 

laborals tant de la teva empresa com personals. 

► Troba a través nostre el finançament o els inversors 

més adients pel teu projecte et gestionem la teva comp-

tabilitat, els teus tributs, les teves nòmines... 

► Participa activament en el grup de treball que millor 

s’adapti a la teva activitat. 

► Crea amb nosaltres la millor xarxa de contactes pro-

fessionals (col·laboradors, proveïdors, clients...) per a 

fer realitat els teus     projectes. 

► Promociona la teva empresa a través dels canals de 

comunicació més especialitzats del nostre sector. 

► Participa en condicions preferents en les millors fires  

i esdeveniments especialitzats del sector. 

► Vine a fer les teves reunions de negocis a les nostres 

instal·lacions. 

► Rep al teu dispositiu mòbil, tableta o ordinador la  

informació més actualitzada  que interessa als professio-

nals del mon de la fusta, el moble i l’hàbitat. 

► Obté les condicions més avantatjoses en molts     

serveis essencials per a la teva empresa o per a casa 

teva.. 

► Participa activament en la negociació del conveni  

laboral del teu Sector. 

► Explica directament als nostres representats públics 

la realitat del nostre món per què ens tinguin en compte. 

 

(EDICIÓ ESPECIAL) 

  GREMI DE FUSTERS DEL BAIX PENEDÈS 

El GREMI DE FUSTERS és una de les entitats professionals, encara actives, més antiga, 

 que vetlla per poder donar el millor servei especialitzat en el món de la fusta i el moble 
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La base mínima de cotització dels treballadors autònoms pujarà un 1,25% a partir l'1 de 

gener de 2019, fins als 944,35 euros al mes, i el tipus de cotització serà del 30%, de ma-

nera que els autònoms persones físiques hauran de pagar 5,36 euros més al mes (64 eu-

ros més a l'any) del que paguen actualment, tot i que a canvi rebran una major protecció, 

segons fonts de les associacions ATA i UPTA. 

Tancat l'acord sobre autònoms: la quota mínima  
pujarà 5,36 euros al mes el 2019 

La pujada de cotització pactada per 2019 

comporta millores en la protecció dels      

autònoms  

La pujada de cotització pactada per 2019     

comporta millores en la protecció dels            

autònoms, ja que es millora l'accés a la presta-

ció per cessament d'activitat (atur), flexibilit-

zant els requisits actuals i ampliant la durada de 

la prestació. 

 

Així mateix, en virtut de l'acord assolit, els      

autònoms tindran dret a cobrar la prestació per 

accident de treball o malaltia professional 

des del primer dia de baixa, i tots els            

treballadors per compte propi podran accedir a 

la formació contínua i al reciclatge professio-

nal. 

 

A més, els autònoms no pagaran la quota de 

Seguretat Social a partir del segon mes de 

baixa per malaltia o incapacitat temporal fins 

al moment de l'alta i les dones autònomes, 

dins dels 24 mesos posteriors a la prestació de 

baixa per maternitat, gaudiran d'una tarifa pla-

na de 60 euros al mes durant 12 mesos sen-

se necessitat de cessar prèviament en la se-

va activitat. 

 

Pel que fa a la tarifa plana actual de 50 euros al 

mes, aquesta pujarà fins als 60 euros al mes, 

mantenint-se després dels 12 primers mesos les 

bonificacions posteriors actuals de la tarifa     

plana. Els beneficiaris de la mateixa tindran   

accés als mateixos drets i prestacions. 

(Fuente: el Economista) 

En total, el 2019 els autònoms persones físiques  

pagaran al mes 283,3 euros mensuals de quota 

si cotitzen per la base mínima. En el cas dels 

autònoms societaris, la base mínima pujarà l'any 

que fins als 1.214,08 euros mensuals. Pagaran 

364,22 euros al mes, fet que suposa 6,89 euros 

mensuals més (82 euros més a l'any) que en 

2018. 

 

Així ho han acordat el Govern i les                

organitzacions d'autònoms ATA, UPTA, UA-

TAE i CEAT en una   reunió en la qual s'ha vin-

gut a ratificar el preacord que va aconseguir el 

Ministeri de Treball amb ATA i UPTA la setmana 

passada i que dista bastant de les propostes 

que va posar l'executiu sobre la taula, ja que 

implicaven pujades en la cotització mínima dels 

autònoms d'entre 20 i 50 euros al mes. 

 

La idea és que aquest nou sistema de cotització 

sigui transitori, ja que l'objectiu és que els      

autònoms cotitzin a la Seguretat Social en funció 

dels seus ingressos reals. 

ARTICLE  
D’ACTUALITAT 
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El 21 de juny, Conmasa va celebrar la 10a edició de la  FIRAFESTA. 
En un entorn meravellós i  senyorial com és la finca d'estil         
renaixentista del “Mas Cabanyes” d'Argentona, els clients,        

proveïdors i personal de l'empresa, varen gaudir d'un dia molt 
especial envoltat de natura, encant i diferents activitats de lleure, 
comercials i de formació. 

La “FIRAFESTA” de Conmasa és un esde-
veniment únic on es combina l'oci amb la 
feina aportant un valor diferent de la 
trobada de manera que  l'instal·lador es 
distreu, aprèn, coneix, comparteix i s'ho 
passa bé, en un entorn distès i molt   
agradable. 

Acompanyats dels proveïdors més representatius del sector com són: Airzone, Aiscan,  
Arco, Baxi, Beneito&Faure, Bjc, Caleffi, Cillit, Dewalt, Ducasa, Espa, Eurofred, Fermax, 
Filtube, Fluidra, Geberit, Presto, Hager, Hansgrohe, Honeywell, Irsap, Italsan, Jung, 
Junkers-Bosch, Legrand, Miltitubo, Nousol, Novolux, Prilux, Rehau, Roca, Roth, Rothen-
berger, Saunier Duval, Sfa Sanitrit, Simon, Soler&Palau, Teka, Thermor, Toshiba, Tucai, 
Uponor, Unex, Viessmann, Walraven i Wirquin, es varen fer Xerrades Tècniques i          
exposició comercial dels diferents proveïdors 

10ª    FIRA FESTA 

Activitats de lleure amb mags, simuladors, jocs i vols en helicòpter 
una proposta gastronòmica exclusiva mitjançant parades de    
mercat, degustacions i tasts. Un ambient molt exclusiu que va   
finalitzar amb un magnífic sorteig de regals i l'actuació del conegut 

showman i actor José Corbacho que amb la seva professionalitat, 
va fer passar una bona estona al nombrós públic assistent, posant 
punt final a la FIRAFESTA. 
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Únicamente la última de las tres opciones será admitida. Deberá informarse de la certifica-
ción mensual como diferencia entre el importe a origen y la certificación del mes anterior.     
Respecto de la factura de devolución de retenciones en garantía esta se emitirá cuando contrac-
tualmente corresponda, incluyendo en el cuerpo de la factura el importe de las retenciones en 
garantía correspondientes a cada una de las certificaciones mensuales de la obra con indicación 
de la factura de referencia y aplicando a dicha suma el IVA que corresponda. 

FISCAL 

  TRATAMIENTO FISCAL DE LAS RETENCIONES CON GARANTIA 

¿CUANDO se Devenga el IVA en las Retenciones en Garantía? 

El tratamiento fiscal de las retenciones en garantía en el sector de la construcción y    

relacionados viene recogido desde el año 1992 en la ley de IVA 37/1992 en su  articulo 75. 

De este articulo 75 se interpretan 3  posibles situaciones: 

► Si la certificación es parcial, el 5% de retención en garantía no devengará IVA 

► El IVA se devengará en el momento de la recepción del importe retenido. 

► El IVA se devengará al final de la certificación, cuando se ponga la obra o  servicio a 

disposición del cliente.  

Información sobre cómo deben realizarse las facturas que incluyan retenciones en garantía de conformidad a la nor-

mativa fiscal y a la necesaria adaptación al SII. 

Las retenciones en garantía deben estar siempre informadas y detalladas en cuanto a su importe en las facturas, no 

obstante lo anterior, la base imponible a efectos de IVA de los trabajos efectuados en    dichas certificaciones no com-

prende el importe de las retenciones en concepto de garantía ya que el devengo del  Impuesto de dicha retención no 

se produce hasta la entrega final de la obra o el pago de la misma. 

Este es el criterio actual y reiterado en numerosas ocasiones por la Dirección General de Tributos  

(V0846-07, V0972-16). 

Para una mejor compresión, adjuntamos tres simples ejemplos correspondientes a una factura certificación de obra 

por los trabajos de 100.- euros con una retención en garantía es del 5%. 
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LA INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) EN LOS AUTONOMOS LABORAL 

La Incapacidad Temporal es la situación provocada por una enfermedad común, profesional o un accidente, sea o no de 
trabajo, que impide ejercer la actividad al trabajador. Los trabajadores autónomos tienen reconocidas las 
mismas coberturas y prestaciones por incapacidad temporal que los trabajadores adscritos al Régimen General de la 
Seguridad Social, aunque con algunas particularidades y que requiere asistencia sanitaria, lo que comúnmente se 
conoce como situación de “baja de los autónomos”.  

1. Obligación de cotizar por Incapacidad Temporal 

Es obligatorio para los autónomos (exceptuando los  TRADE) cotizar por 

incapacidad temporal por contingencias comunes a la hora de darse de 

alta en el Régimen Especial de Trabajadores      Autónomos (RETA). Sin 

embargo, la cotización por contingencias comunes es opcional para 

aquellos autónomos en situación de  pluriactividad (los que cotizan si-

multáneamente en otro régimen de la Seguridad   Social) así como para 

trabajadores incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuen-

ta Propia Agrarios. 

Sin embargo, la cotización por contingencias profesionales de  accidente 

de trabajo y enfermedades profesionales es voluntaria para los       

autónomos. Sólo deberán cotizar por ella los trabajadores autónomos 

económicamente dependientes (TRADE) y aquellos que desempeñen 

una actividad profesional con un elevado riesgo de siniestralidad y estén 

obligados a formalizar dicha protección.  

2. Supuestos y requisitos para cotizar por        
Incapacidad Temporal 
 
La Incapacidad Temporal da derecho a un subsidio para paliar la falta de 

ingresos del trabajador mientras éste reciba asistencia sanitaria de la 

Seguridad Social y continúe impedido para el trabajo. El periodo máximo 

será de 12 meses, prorrogables por otros 6. 

 

Para poder percibir la prestación: 

► Se entenderá como accidente de trabajo del trabajador autóno-

mo aquel que ha tenido lugar como consecuencia directa e inmediata del 

trabajo que realiza por su propia cuenta el trabajador. Desde la puesta 

en marcha de la Reforma de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomos 

se consideran accidente de trabajo los ocurridos durante los desplaza-

mientos al lugar de trabajo, (IN ITINERE) los debidos a fuerza mayor     

extraña al trabajo y los provocados por imprudencia temeraria del     

trabajador. 

 

 

► Se entenderá como enfermedad profesional aquella que es       

contraída como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia. 

De esta forma, deberá estar provocada por la acción de los elementos y 

por las actividades especificadas anexo del Real Decreto 1299/2006, de 

10 de noviembre, que aprueba el cuadro de enfermedades profesiona-

les en la Seguridad Social. 

 

► Se entenderá por enfermedad común, será necesario estar en  

situación de alta o asimilada y haber cotizado un mínimo de 180 días en 

los últimos 5 años. Además, será necesario estar al corriente de las 

cuotas. Esto últimos requisitos no son necesarios en los casos de   

accidente de trabajo y enfermedad profesional.. 

 

3. Cuantía de la prestación por Incapacidad  
Temporal 
 
La cuantía de la prestación se obtiene aplicando los porcentajes a la 

base reguladora que es la base de cotización del trabajador autónomo 

correspondiente al mes anterior al de la baja médica y dividida entre 

30. 

 

► En caso de enfermedad común o accidente no laboral se aplicará     

el 60% desde el día 4 al 20 de la baja, y a partir del día 21 de la baja 

se aplicará el 75%. 

 

► En caso de  accidente de trabajo o enfermedad profesional se 

aplicará el 75% desde el día siguiente al de la baja, siempre que el 

interesado hubiese optado por la cobertura de las contingencias      

profesionales. 

 

Se debe  tener en cuenta que deberás seguir cotizando en el régimen 

especial de autónomos durante el periodo de baja por incapacidad  

temporal. 

Dado que la mayoría de autónomos cotizan por la base mínima las 

prestaciones por incapacidad temporal suelen ser muy   limitadas. Por 

eso bastantes autónomos complementan la    misma con algún tipo de 

seguro privado que les cubra en caso de baja laboral. 
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LA INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) EN LOS AUTONOMOS LABORAL 

4. Plazos y notificaciones de Incapacidad Temporal 

 
Deberá notificar a la Seguridad Social la baja y la situación en que queda 

la actividad, indicando en el impreso oficial quién va a gestionar directa-

mente el negocio  o en su caso, el cese temporal o definitivo de la activi-

dad. 

Para ello, cuenta con un plazo de 15 días siguientes a la fecha de la 

baja. Además, y mientras dure la situación de IT, el trabajador tendrá que 

presentar esta declaración cada seis meses si le es requerido. La no 

presentación de la declaración en plazo máximo conllevará la suspensión 

del pago de la prestación. 

Sin embargo, tras la presentación del proyecto de Ley de Mutuas en Julio 

de 2014, cambiaron ciertas condiciones.  

El médico tendrá cinco días para contestar a las propuestas de alta 

“justificadas” que hagan las mutuas que, de no cumplirse ese plazo,  

podrán recurrir a la Inspección médica. 

Si el servicio médico de salud cita al trabajador para una revisión y éste 

no se presenta, la mutua ya no podrá emitir un alta por incomparecencia, 

que supone la retirada de la prestación y la obligación de reclamarla ante 

los tribunales para poder recuperarla, si no que se suspenderá la      

prestación para comprobar si hay una justificación para la falta a la revi-

sión y, en caso de que así sea, levantará la suspensión desde el mismo 

día en que se dictó. 

 

5. Cese de actividad por incapacidad temporal 
 

Cuando se produzca una situación de cese de actividad de forma poste-

rior a la de Incapacidad Temporal, el trabajador autónomo podrá      

continuar percibiendo la prestación por IT, en la misma cuantía que la 

prestación por cese de actividad, hasta que se agote. Desde ese     

momento, el trabajador autónomo percibirá la prestación por cese de 

actividad que le corresponda y se le  descontará el tiempo permanecido 

en situación de incapacidad temporal durante el periodo de cese de 

actividad. 
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PREFERENTS 

 

COL·LABORADORS 

El Gremi us recomana les següents empreses 

que col·laboren com a proveïdors dels serveis 

dels nostres agremiats 

www.lant-abogados.com 
Telf. 977 66 39 59  

www.saltoki.com 
Telf. 977 18 28 60  

www.abcgrup.com 
Telf.  934 15 45 44  

www.ferreteriadiaz.es 
Telf.  977 68 47 02  

www.nousumape.com 
Telf. 938 19 48 02  

www.amelectrico.es 
Telf.  977 94 70 04  

www.nedgia.es 
Telf. 977 66 39 59  

www.saunierduval.es 
Telf. 977245171  

agit.cat/es 
Telf. 937661519  

http://micursonline.org 
Telf. 628 74 94 27  

www.previntegral.com 
Telf. 93 893 10 06   

www.uncorredoria.eu 
Telf. 977 25 26 41  

 

www.incatur.net 
Telf. 977 67 02 31   

www.etr.cat 
Telf. 977 688 180   

www.mausa.es 
Telf. 977 90 40 50  

www.bigmat.es 
Telf.  977 39 41 49  

www.wurth.es 
Telf. 937661519  

www.tesling.com 
Telf. 678560449  

www.baxi.es 
Telf.  91 887 28 96  

www.sygsa.com 
Telf.  977 66 80 00  

www.hidrotarraco.es 
Telf. 977 66 30 00  

www.conmasa.cat 
Telf.  977 66 79 81 

www.planafabrega.com 
Telf.   977 21 98 54  

adm.materialsjp@gmail.com 
Telf.  977 66 59 49  
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