
1 

 

Número 6 -  Any 2020 

JUNTS PER TENIR MÉS FORÇA 



2 

Els nostres associats 

ens ajuden  
 a seguir creixent... 

Gràcies a tots hem  
arribar més lluny 

Encara podem 
 aconseguir més... 

Truca, consulta i informa’t  
  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 

◘ Recolzament a les empreses,  

◘ Assessorament i serveis administratius... 

“Fem gran la nostra professió” 
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Estem en temps de constants canvis, les noves tecnologies i noves 
tècniques, així ho demanen i les empreses hem d’estar preparades per 
a aquests nous reptes. Noves oportunitats de negoci s’obren cada dia 
davant nostre i només aquells que estem disposats a reinventar-nos i 
ser els primers en entra en aquests nous negocis serem els que 
avançarem fermament cap endavant. 
 
Canvis de normativa, fan que per exemple, el mercat de l’autoconsum 
sigui un mercat en expansió i amb moltes oportunitats, per això la 

formació ha de ser continua, ens hem de preparar per a mercats nous, que possiblement encara 
no existeixin, estem en la era de la informació, de la evolució i hem d’estar preparats en tot 
moment per al que vingui. 
 
Des de els gremis treballem per a que els nostres associats estiguin informats puntualment 
d’aquests canvis de normativa, formació actualitzada i serveis per a donar el màxim d’eines per a 
ser el més competitius possibles. 
 
Es per això que els Gremis de Construcció, Fusta e Instal·ladors han signat un conveni amb 
PIMEC per a ser la seu de la comarca del Baix Penedès, aprofitant tota la força que ens dona una 
associació a nivell de tota Catalunya com es PIMEC, amb la defensa dels interessos dels 
autònoms, de les petites i mitjanes empreses, la formació i un servei d’assessorament 360º. Un 
conveni que ens fa pujar un esgraó a nivell associatiu. 
 
En moments com aquests es important fer pinya i que tots junts ens ajudem els uns als altres a 
tirar endavant i a avançar amb pas ferm. 
 

  “Els nous reptes ens han de fer respecte, mai por” 

Editorial 
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BAXI entra en el marcado de la ven�lación  
NOTA PRENSA VENTILACIÓN  
 
 •La compañía líder en el sector de la clima�zación, completa su oferta con equipos de ven�lación de 
alta eficiencia  
 
 El grupo BDR THERMEA, liderado por BAXI, DE DIETRICHT y REMEHA, ha decidido incorporar a su catálogo sistemas de ven�lación de pro-
pio desarrollo para sa�sfacer las necesidades globales de sus clientes y completar la oferta de sistemas BAXI de clima�zación.  
 
 Este lanzamiento supone la introducción de BAXI en el sector de la ven�lación, cuya gama domés�ca, denominada SILA, está compuesta 
por equipos recuperadores de calor con eficiencias de hasta el 93%, y ven�lación mecánica controlada (VMC) de simple flujo, cuya comercializa-
ción será exclusivamente a través de su canal.  
 
 La compañía considera que el sector domés�co presenta una clara tendencia creciente hacia los equipos de recuperación de calor de alta 
eficiencia y destaca los 4 vectores que propiciarán el aumento del mercado de la ven�lación eficiente.  
 

 1. Norma�va nuevo CTE  
 
 Las recientes modificaciones del Código Técnico de Edificación (CTE) establecen que todos los edificios de nueva construcción deberán ser 
 de consumo de energía casi nulo en 2020 (dos años antes en el caso de los públicos) lo que impulsará inexorablemente los sistemas de 
 ven�lación con recuperadores de calor y equipos de ven�lación de alta eficiencia.  
 

 2. Ahorro  
 
 Tanto en los edificios de viviendas como los no residenciales, la norma�va vigente establece unas condiciones de calidad del aire y cauda
 les de ven�lación. Minimizar el consumo eléctrico y las pérdidas por renovaciones de ven�lación interior con recuperadores de calor es la 
 mejor opción para minimizar los costes energé�cos derivados de la ven�lación.  
 

 3. Salud y confort  
 
 Es necesario controlar las concentraciones de contaminantes que pueden dañar la salud y el metabolismo de las personas. Además, un 
 sistema de ven�lación de altas prestaciones garan�za niveles óp�mos de humedad, bajos niveles de ruido y eliminando malos olores.  
 
 4. Edificios sanos  
 
 Se ha de proteger inmueble contra agentes dañinos a la estructura como humedades o mohos.  
“los sistemas domés�cos de recuperación de calor presentan y presentarán un fuerte crecimiento a corto plazo, no solo por temas norma�vos sino 
porque consideramos que los sistemas de ven�lación con recuperación son una tendencia de mercado, como ya lo es en el resto de países de la 
unión europea. A medida de que el  usuario vaya tomando conciencia sobre la importancia de mantener una buena calidad del aire en ambientes 
interiores los equipos de ven�lación con recuperación se irán imponiendo y por supuesto BAXI, como fabricante líder en sistemas de clima�zación, 
formará parte de esta evolución hacia los sistemas de ven�lación eficientes con productos “muy BAXI”, altamente eficientes, de alta tecnología, 
innovadores, con atrac�vo diseño”.  
 

Caracterís�cas SILA  
•  Recuperadores de instalación ver�cal y falso techo desde 100m3/h a 300 m3/h para instalación en apartamentos, casas unifamiliares y 

oficinas.  

•  Equipos de ven�lación de simple flujo de hasta 350 m3/h de caudal para instalación en apartamentos, casas unifamiliares y oficinas.  

•  Recuperadores de calor de hasta un 93% de eficiencia de intercambio térmico.  

•  Motores EC de bajo consumo y mínimo ruido en toda la gama de recuperadores.  

•  Recuperadores de calor con By-pass y “free-cooling” automá�co.  

•  Dotados de un avanzado sistema de ges�ón electrónica que adapta el equipo de ven�lación a las necesidades de la instalación.  

•  Carcasa de acero galvanizado de larga duración, alta calidad de los materiales y con gran aislamiento acús�co.  

•  Equipos de simple flujo con sensores de humedad.  

•  Equipos muy compactos:  

•  Recuperador ver�cal de 60 cm de ancho para instalación en armarios.  

•  Recuperadores de techo de baja silueta (220 mm de alto versión mini y 237 versión standard) y solo 396x396 mm de planta (versión mini).  

•  Equipos de simple flujo de solo 160 mm de alto.  

•  De diseño robusto y simultáneamente de bajo peso, siendo manejable y fácil de instalar.  

•  Mantenimiento extraordinariamente simple, gracias a una inteligente disposición interna de los componentes principales, acceso fácil una 
vez instalado.  

•  Disponibles todos los accesorios necesarios para la instalación de los sistemas de ven�lación.  
 
Autor del documento: Mario Igual Cargo: PM Aire Acondicionado  

 Baxi Calefacción S.L.U.  

 Autor: Mario Igual  
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ASESORIA  
EMPRESAS Y AUTONOMOS 

AHORA TODOS LOS SECTORES DE ACTIVIDAD 

SERVICIOS 

FACILITAMOS LA GESTION DE TU EMPRESA PARA QUE  
PUEDAS DEDICARTE A LO IMPORTANTE 

CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 

www.gestoradegremis.com 

inf@gestoradegremis.com 

  977 66 10 94 
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FEGICAT  - FEDERACIÓ DE GREMIS D’INSTAL·LADORS 
DE CATALUNYA 

JUNTS AVANCEM! 
� 5.600  EMPRESES ASSOCIADES 
� 20   GREMIS REPRESENTATS 
� 80%  DEL SECTOR REPRESENTAT 

FEGICAT va néixer al any 2017 gracies a d’unió de les dues federacions catalanes 
AGIC i FERCA, porta 2 anys treballant intensament, amb el recte de consolidar una 
nova federació que aglutina i defensa els drets e interessos del instal·ladors a    
Catalunya, sense barreres perquè no depèn de cap organització pública o privada. 
 . 
Els grans reptes de FEGICAT son: 

◘ La democratització de l’energia i la transició energètica cap a un model més sostenible que 
situa al instal·lador en el centre de la implantació i prescripció d’aquesta tecnologia.  

◘ L’ intrusisme que segueix essent feroç i agreujant la situació de molts autònoms que veuen 
amb impotència la passivitat inspectora de l’Administració.  

◘ El col·lapso del mercat laboral que no disposa de persones qualificades i formades per a 
ser contractades.  

◘ Les estratègies i la influencia política de les grans corporacions que actuen amb la intenció,  
d’alterar les regles del joc del mostrador on els instal·ladors juguen diàriament, pel seu 
propi benefici i la majoria de les ocasions en contra de la resta dels agents i del consumi-
dor. 

És per tot això que el Gremi valora molt positivament el 
treball de la Federació i l’Assemblea ha recolzat per   
majoria formar part de FEGICAT 
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Membres de la Junta del Gremi i de FEGICAT signant l’acord 

Membres de la Junta i socis a l’Assemblea 
Extraordinària del Gremi, per decidir  formar 
part de FEGICAT 

Sr. Jaume Alcaide (esq.), president de 
FEGiCAT, i Sr. Enric Llorens, president 
Gremi d'Instal·ladors del Baix Penedès. 
Escenificant l’acord. 
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     ACTUALITAT - PROFESSIÓ 

 

Per a la posada en funcionament, la modificació o la bai-
xa d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió ubicades a 
Catalunya, els titulars d’aquestes instal·lacions han de 
presentar a l’Administració una declaració responsable 
en la qual manifestin que compleixen els requisits       
preceptius. 
 

Aquest tràmit només es pot fer per internet. A partir de 
l’entrada en vigor de la llei 9/2014, el Gremi ofereix la 
gestió de la tramitació per legalitzar els butlletins amb un 
tràmit ràpid i sense complicacions, gestionem la legalitza-
ció d’expedients i els pagaments de tases.  

 

TRAMITACIONS INSTAL.LACIONS 
DE BAIXA TENSIÓ 

 Com s’ha de fer?  
Envia al Gremi per email gestio@gremibp.es escanejada la Memòria 
Técnica de Disseny o el butlletí d'Instal·lació Tèrmiques i la Decla-

ració Responsable degudament  signada pel titular de la ins-
tal·lació. Una vegada finalitzat el tràmit rebràs un email amb la teva 

documentació i el acusament de rebuda que necessitaràs per anar 
a contractar. Així de còmode i ràpid... 
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Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 
estan regulades pel RD 244/2019, de 5 d’abril, 
pel qual es regulen les condicions administrati-
ves, tècniques i econòmiques de l’autoconsum 
d’energia elèctrica. 

 

L’autoconsum està vivint un creixement molt fort en 

els darrers mesos, degut a la normativa favorable 

que regula i simplifica tot el tràmit administratiu per 

a la seva instal·lació i legalització.  I les previsions 

de la Generalitat de Catalunya són exponencials en 

els propers anys, ja que s’ha de donar compliment 

als objectius de ser 100% renovables segons la Llei 

del canvi climàtic i totes les diferents directives euro-

pees. 

És important destacar que les instal·lacions de 

menys de 15 kW amb excedents no necessiten fer 

cap tipus de sol·licitud de punt de connexió amb 

l’empresa distribuïdora, així que es facilita molt tot 

aquest tipus d’instal·lacions. I a més a més, aquests 

excedents es podran compensar en la factura de la 

llum, és a dir, que la comercialitzadora ens pagarà 

per aquesta energia solar que generem i no puguem 

consumir. 

Per a instal·lacions més grans, sempre que no tin-

guin excedents (la qual cosa es garanteix i es certifi-

ca instal·lant un dispositiu “anti-abocament”), tam-

poc és necessari demanar el permís de connexió a 

l’empresa distribuïdora. Aquesta novetat en la nor-

mativa ha fet que les instal·lacions comercials i in-

dustrials siguin ara mateix els principals interessats 

en l’autoconsum, ja que el període de retorn d’amor-

tització d’aquestes instal·lacions ronda els 6 anys. 

 

 

Com es legalitzen aquestes instal·lacions? 

Doncs s’ha de fer dues tramitacions: 

◘ La legalització de la pròpia instal·lació elèctri-

ca d’autoconsum, segons el REBT (RD 

842/2002), a través de la inscripció del    

RITSIC pel canal empresa. 

◘ Registre de la instal·lació d’autoconsum,     

segons la modalitat que sigui, també mitjan-

çant el canal empresa. 

Segons el REBT, les instal·lacions fotovoltaiques de 

P≤10 kW estan subjecte a una MTD, i només per 

potències superiors a 10 kW es necessita un projec-

te tècnic. Recordem que la potència a considerar és 

la potència nominal, és a dir, la potència de l’inver-

sor.  

Per tant, per instal·lacions sotmeses a MTD, l’ins-

tal·lador haurà de presentar al titular la corresponent 

documentació d’una MTD: CIE, càlculs, plànols, etc. 

i tramitar la inscripció al RITSIC mitjançant la decla-

ració responsable del titular. 

Una vegada tramitat el RITISC s’ha de fer el registre 

d’autoconsum, també a través del canal empresa. 

Aquest punt és molt important ja que és d’on la Ge-

neralitat (CCAA) obtindrà les dades per a comunicar 

a l’empres distribuïdora i a la comercialitzadora la 

modificació del Contracte Tècnic d’Accés (CTA) per 

a poder compensar els excedents, en cas de ser 

així. 

 

 

     NOVETAT 

Legalitzar les Intal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 
Article Tècnic 

Com a conseqüència de les novetats en el tema de l’Autoconsum, el Gremi va 
organitzar una jornada tècnica-pràctica sobre com, quan i on s’ha de tramitar la 
documentació requerida. 
Va anar a càrrec del nostre enginyer Joan Ramirez i va ser un èxit d'assistència. 
A continuació exposen un article molt interessant sobre el tema en qüestió 
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Tanmateix, el canal empresa té diferents formularis 

per a fer el registre en funció de si la instal·lació és 

“sense excedents” o “amb excedents”.  

En aquest registre d’autoconsum és on s’haurà 

d’adjuntar tota la documentació específica de la  

instal·lació fotovoltaica d’autoconsum, a través    

d’una Memòria Tècnica o d’un Projecte Tècnic, on 

el contingut de la Memòria està determinat per la 

Generalitat. És molt important presentar la Memòria 

Tècnica segons tot el contingut de l’índex, ja que no 

s’ha d’oblidar que els serveis tècnics d’Energia de 

la Generalitat revisen tota aquesta documentació. 

És doncs molt important el tramitar correctament 

totes les instal·lacions. El Gremi posa a disposició 

els seus serveis tècnics per tal d’ajudar a facilitar 

tota aquesta tramitació. 

Links d’interès per a més informació: 

https://canalempresa.gencat.cat/

ca/03_sectors_d_activitat/03_energia/Autoconsum/ 

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/

autoconsum-fotovoltaic/ 

 
 

Energia solar fotovoltaica 

www.tesling.com 

info@tesling.com 

Telf. 678560449 
Enginyeria  

Consultoria energètica 

JOAN RAMÍREZ GUASCH 
Enginyer & consultor energètic 

Telf. 678 56 04 49 

www.tesling.com 

info@tesling.com 
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     LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

En Lant Advocats hem desenvolupat la Plataforma 
Lant, una aplicació pròpia que li permet realitzar el  
canvi al nou Reglament de forma molt fàcil i econòmica 
i amb una assegurança de Protecció de Dades. 
 
Serveis Plataforma Lant 

Per més informació  o contractar-ho 
Truqui gratis  al 900 494 815 
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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·labora amb  
micursonline 
per accedir a la for-
mació online. 

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'opera-
ció 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 ins-
tal·lador. 
 
◘ Superació dels exàmens d’acreditació professio-
nal que realitza la Generalitat 
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Diferents enquestes de salut preveuen que en menys de 10 anys, 8 de cada 10 homes, i més de la meitat de 
les dones, tindran excés de pes (sobrepès o obesitat). 
 
L’excés de pes és, en si mateix, un factor de risc cardiovascular. S’associa a la diabetis, a la hipertensió arte-
rial i als nivells alts de colesterol en sang, factors que augmenten el risc de patir alguna malaltia cardiovascu-
lar: infart de miocardi, angina de pit, ictus (embòlia o feridura) o malaltia arterial perifèrica. Les principals    
causes de l’excés de pes són una alimentació inadequada i no fer exercici físic, ambdues modificables. Hi ha, 
per tant, una gran tasca preventiva per fer: educar per a l’adquisició de bons hàbits en tots els moments de la 
vida per garantir una millor salut i per prevenir malalties en un futur.  
 
Com podem prevenir l’excés de pes?  
 
Amb una alimentació saludable acompanyada d’activitat física regular. 
I perquè una alimentació sigui saludable ha de ser variada, moderada, equilibrada i satisfactòria.  
Les pautes de la dieta mediterrània són de gran ajuda per poder seguir aquest tipus d’alimentació, que, a 
més, valora la qualitat dels aliments i la forma de cuinar-los (coccions senzilles). La dieta mediterrània està 
considerada un model alimentari sostenible i de qualitat, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS).  
 
Exemple de l’estructura dels menús d’un dia: 
 
Esmorzar: cereals + làctic + fruita 
Mig matí i berenar: fruita, iogurt o fruits secs 
Dinar i sopar: verdures o amanida + arròs, pasta o patata. Peix, carn, ous o llegums. Fruita  
 

RECORDEU: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podeu veure l’article complet al  
web: www.previntegral.com. 
 
Magda Coll Clavera 
Infermera i nutricionista de Previntegral Group  
Font imatge: harvard.edu 

 

     PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 

ALIMENTACIÓ SALUDABLE: UNA IMPORTANT EINA DE PREVENCIÓ 

► Cal apostar per una alimentació saludable acompanyada d’activitat física per reduir el risc d’obesi-
tat, hipertensió, diabetis i colesterol elevat, i, per tant les patologies cardiovasculars 
► Mengeu de manera equilibrada (en funció de l’edat i tipus de treball) i en bones condicions 
(seguretat alimentària) 
► Eviteu excessos (bàsicament greixos saturats, sucres i additius, propis de molts productes ultra 
processats) 
► Llegiu les etiquetes dels productes (no ens hem de refiar dels missatges publicitaris 
► Escolliu productes frescos, de proximitat i de temporada 
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     LABORAL 
Com elaborar un calendari laboral 

Un calendari laboral és el document que recull la informació completa sobre la previsió anual 
de dies festius, vacances dels empleats i dies laborals. També inclourà el detall sobre els ho-
raris (de hivern, estiu, per exemple) que es compliran al centre de treball. 

El calendari ha d'estar visible i exposat a les instal·lacions de l'empresa, i presentat de forma clara a  la seva com-
prensió, de manera que els empleats  puguin consultar-lo. Els continguts fonamentals que aportarà són: 
 
  ◘ Horari. Indicant hora d'inici i de final. Les hores extres es comptabilitzaran al marge. 
  ◘ Modificació de l'horari en determinades èpoques de l'any. Exemple, jornada contínua a l'estiu. 
  ◘ Els dies festius, confrontats amb els dies festius de la nostra comunitat autònoma. 
           ◘ Dies de descans o vacances. 

Les dates de vacances i descans d'una empresa estan 
subjectes a les directrius marcades per aquesta empresa i 
per la negociació amb els treballadors. 
 
La negociació prèvia és obligatòria, s'ha d'escoltar als re-
presentants dels treballadors i aquests publicaran un infor-
me al respecte abans de fer públic el calendari de tota la 
plantilla, però l'última paraula la té l'empresa. 
 
Si el nostre conveni no assenyala res al respecte ens regi-
rem per l'indicat en l'Estatut General dels Treballadors en el 
seu article 38, que especifica que les vacances s'han d'a-
cordar entre empresa i treballador, i que aquest últim té dret 
a conèixer la data de les vacances amb dos mesos abans 
de gaudir-les. 
 
Si el calendari es publica tard s'ha d'acreditar causa justa, 
per exemple: un allargament de el procés de negociació, 
desconeixement de les exigències i comandes dels clients, 
etc, admetent fins i tot que el treballador ja coneix quines 
són les dates habituals de les vacances basant-se l'ús i 
costum d'anys anteriors. 

 

En qualsevol cas, a l'hora de confeccionar el Planning de 
vacances, han de prevaler els interessos de l'empresa, ja 
que els serveis han de quedar prou atesos. 
 
Quan el període de vacances fixat en el calendari de va-
cances de l'empresa coincideixi en el temps amb el permís 
per maternitat o paternitat o amb una incapacitat temporal 
derivada de l'embaràs, el part o la lactància natural, es tin-
drà dret a gaudir les vacances en data diferent de la del 
permís o la de la incapacitat temporal, a l'acabar el període 
de suspensió, encara que hagi acabat l'any natural a què 
corresponguin. 
 
En el supòsit que el període de vacances coincideixi amb 
una incapacitat temporal per contingències diferents a les 
assenyalades en el paràgraf anterior que impossibiliti gau-
dir-les, total o parcialment, durant l'any natural a què cor-
responen, es poden gaudir un cop finalitzi la incapacitat i 
sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a 
partir de la fi de l'any en què s'hagin originat. 

COM ELABOREM EL CALENDARI 
DE LA NOSTRA EMPRESA? 
En primer lloc, es consultarà si el con-
veni col·lectiu d'aplicació estableix el 
nombre d'hores anuals que s'han de 
treballar, així com altres indicacions. 
 
Si és així, es distribuiran aquestes ho-
res entre els dies laborals de l'any te-
nint en compte, a més del que esta-
bleix conveni, els següents aspectes: 
 
◘12 dies a l'any seran festius nacio-
nals i 2 festius locals, en els quals no 
es treballarà. 
◘ Períodes mínims de descans diari i 
setmanal previstos per llei: 
 
 

◘ El nombre d'hores ordinàries de tre-
ball efectiu no podrà ser superior a 9 
diàries. 
◘ Entre el final d'una jornada i el co-
mençament de la següent han de pas-
sar com a mínim 12 hores. 
◘ Quan la jornada diària continuada 
excedeixi de 6 hores s'ha d'establir un 
període de descans durant la mateixa 
de 15 minuts de durada. 
◘ El descans mínim setmanal serà de 
1/2 ininterromput i, com a regla gene-
ral, comprendrà el diumenge complet i 
la tarda de dissabte o el matí de di-
lluns. 
◘ Si el conveni no indiqués les hores 
anuals de treball es tindrà en compte 
com a referència les 40 hores setma-
nals. 

◘ Hem de tenir en compte que quan 
les vacances es fixen en dies naturals 
(mínim de 30 dies/any)  els diumenges 
i dies festius que es produeixin en el 
moment de gaudir-les computen igual-
ment. 
 
◘ Les vacances es calculen per jorna-
des treballades, de manera que un 
treballador a temps parcial té dret als 
mateixos dies de vacances que un 
altre a jornada completa. 
 
◘ Un cop publicat el calendari no solen 
admetre canvis, llevat que s'acreditin 
causes prou justificades, o bé per part 
de l'empresa, o bé per part del treba-
llador. 

 

TOTAL HORES TREBALLADES 
 

  

 (nombre hores anuals conveni -  hores 
de tots els festius nacionals i locals -  
hores totals dies de vacances) 

es va sumant les hores 
reals treballades 

 mes per mes 
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AQUEST 
ANY  
TOCA... 

          Gaudir de   
14     festius 

 
  8     festius comuns 
  4     festius de cada     
    comunitat    
  2     per cada municipi 

          Aprofitar fins a     
  5      ponts o cap de     
    setmana llargs 

Els 8 festius comuns i no substituïbles cauen en : 
 
 DI 1 de gener (Any Nou). 
 Dc 6 de gener (Epifania del Senyor) 
 Dv 10 d’ abril (Divendres Sant) 
 Dv 1 de maig (Festa  del Treball) 
 Ds 15 d'agost (Assumpció de la Verge). 
 Dl 12 d’octubre (Dia de la Hispanitat) 
 Dt 8 de desembre (Inmaculada Concepció) 
 Dv 25 de desembre (Nativitat del Senyor) 
 
Els 4 dies de festius comunitaris que ha escollit la Generalitat per aquest 
any son: 
 
Dl 13 d’ abril (Dilluns de Pasqua). 
Dc  24 de juny (Sant Joan). 
Dv 11 de setembre (Dia nacional de Catalunya). 
Ds 26 de desembre (Sant Esteve). 

GENER FEBRER MARÇ 

ABRIL MAIG JUNY 

JULIOL AGOST SETEMBRE 

DESEMBRE NOVEMBRE OCTUBRE 

Dl 
Dt 
Dc 
Dj 
Dv 
Ds 
Dg 

Dl 
Dt 
Dc 
Dj 
Dv 
Ds 
Dg 

Dl 
Dt 
Dc 
Dj 
Dv 
Ds 
Dg 

Dl 
Dt 
Dc 
Dj 
Dv 
Ds 
Dg 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARI  LABORAL 2020 A CATALUNYA  

ANY 2020 
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     ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 

 
 

 

 

 
 

Es va renovar el 50% de la Junta Directiva:  

President  Sr. Enric Llorens, 

Sots  President Sr. Pedro Fita   

Sots President 2on Luis Sieiro 

Nou membre Sr. Jordi Ferran. 

Es van lliurar els diplomes a la Fidelitat i Trajectòria 

Professional al empresaris que es jubilen: 

Sr. Carlos Bonan Mercadé 

Sr. Josep Sendrós Jané  
Els senyors de Previntegral  

Joan Marimón i Mario Piñoleta amb el 
 President Enric Llorens  

Aquest any l’Assemblea General Ordinària es va celebrar el passat 25 de març amb un sopar  

de germanor al restaurant Xaloquell de Sant Salvador va ser un èxit d’assistència d’empresaris. 

 

Va obrir la reunió l’empresa PREVINTEGRAL que ens va parlar  

de la importància de la prevenció de riscos com a mesura per  

evitar  accidents a la feina.  
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CURSOS TOTALMENT  
SUBVENCIONATS PER A 
 PERSONES EN ACTIU  

I A L’ATUR 

FORMACIÓ 

CURSOS ACTIUS 

FORMACIO DATES HORARI 

Anglès A1A (75 h) Nov 2019 /  
Abril 2020 

Dissabtes 
 09.00 a 12.35h 

Comptabilitat Avançada (60h) Nov 2019 /  
Febrer 2020 

Dimarts i Dijous 
18.30 a 21.00h 

Fiscalitat Operativa (60h) Set / Nov 2019 
Dimarts i Dijous  
18.00 a 21.00h 
 

Obligacions legals de les  
associacions i responsabilitats de les 
Juntes Directives (15h) 

Nov / Des 2019 Dilluns i Dimecres  
19.00 a 21.10h 

CONTACTA AMB NOSALTRES!!!! 

 

977 66 10 94 

681 29 11 77 

formacio@gestoradegremis.com 

www.gestoradegremis.com 

Pl Orient, 3 esc II ent A 
43700 El Vendrell 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
 

� FULL D’INSCRPCIÓ 
� FOTOCOPIA DNI 
� ULTIMA NOMINA O REBUT 

AUTONOM 
� FULL DE DEMANDA 

D’OCUPACIÓ (DARDO) 
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CONTINUA 
INFORMA’T DELS        

CURSOS 
 A MIDA PER A LA 

TEVA 

INICIS 

 INMEDIATS 

FORMACIO DATES HORARI 

Anglès B1C (60 h) Gener / Març 2020 Dimarts i dijous 
 18.30 a 21.00 h 

Curs Ofici de formació complementaria 
en tecnologies alternatives per substituir  
o reduir l'ús de gasos fluorats d’efecte 
hivernacle (6h) 

Gener / Febrer 
2020 

Divendres  
08.00 a 14.00 h 

Acreditació Instal·lador Aigua (60h) Gener / Abril 
2020 

Dilluns i Dimecres  
18.30 a 21.00h 
 

Rehabilitació integral edificis (40h) Gener / Març 
2020 

Dilluns i Dimecres 
 18.30  a  
21.00 h 

Navegació i comunicació en el món di-
gital (ACTIC/C3) Nivell Mitja (30h) 

Març / Abril 
2020 

Dilluns i dimecres 
 16.30 a 19.30h 

Finances per a no financers (40h) Abril / Maig 
2020 

Dimarts i Dijous  
18.30 a 21.00h 
 

Atenció al client (30h) Abril / Maig 
2020 

Dilluns i Dimecres 
 18.30  a 21.00 h 

Per a més informació  
contacta amb   

Gestora Formació 
 al 977 66 10 94 o 

 formacio@gestoradegremis.com  
o whatapp 

 681 29 11 77 

Formació en P.R.L  
al  sector de la  
construcció,  
instal·ladors 

 i fusters (20h, 60h) 
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ABC BAIX PENEDÈS 
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Veintidós dos son los gases refrigerantes que se verán 
afectados el próximo curso, de acuerdo con la nueva 
normativa europea que, cuando entre en vigor el 1 de 
enero de 2020, prohibirá e instaurará restricciones en 
su mantenimiento. 

Los departamentos técnicos de Conaif y Kimikal 
han sido los encargados de elaborar este listado para 
los instaladores frigoristas. 
 

En una tabla, confeccionada a partir de los cálculos rea-
lizados por las dos entidades, se especifica de forma 
precisa cuáles son aquellos gases refrigerantes que 
estarán afectados por esta prohibición; y se detalla, co-
mo información complementaria, el número de refrige-
rante, PCA y equivalencia en kg de cada uno de ellos 
para 40 toneladas de CO2 equivalentes. 

     ACTUALITAT - PROFESSIÓ 
Lista de los gases refrigerantes con  
restricciones en el mantenimiento  
desde 2020 

Tal y como especifican 
desde Conaif, "en total 
son 22 gases refrige-
rantes afectados con 
PCA igual o mayor a 
2500, atendiendo a lo 
publicado en el borra-
dor del Reglamento 
de Instalaciones    
Frigoríficas (RSIF) y 
que ha tenido que ser 
consultado para poder 
elaborar el listado, 
puesto que el citado 
Reglamento Europeo 
(UE) 517/2014 (F-Gas) 
establece la prohibi-
ción pero no especifica 
a qué gases refrigeran-
tes concierne en cada 
país. 

En la tabla, sus autores también han matizado las       
siguientes excepciones: 
► Equipamientos militares. 
► Aplicaciones con temperaturas de producto inferiores o 
iguales a 50 grados centígrados. 
 

Hasta el 1 de enero de 2030, la prohibición vinculada a 
esta tabla no se aplica a las dos categorías de gases  
fluorados de efecto invernadero siguientes: 
a) los gases fluorados de efecto invernadero regenerados 
b) los gases fluorados de efecto invernadero reciclados 

RESTRICCIONES EN EL MANTENIMIENTO 
Servicio y mantenimiento (Restricciones de utilización – Artículo 13, punto 3)  
A partir del 1 de enero de 2020, se prohíbe la utilización de gases fluorados de efecto invernadero con un PCA ≥ 
2500 para el servicio o mantenimiento de equipos de refrigeración que contengan una carga mayor de 40 tonela-
das de CO2 equivalentes.  
A continuación se añade una tabla con el listado de los gases refrigerantes que van a estar afectados por dicha 
prohibición.  
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Para que el instalador tenga a su alcance la 

información más completa, Conaif y Kimikal 

han realizado un documento final más      

amplio que incluye de forma simplificada la 

tabla mencionada con las restricciones de 

gases refrigerantes en instalaciones exis-

tentes (mantenimiento); las restricciones 

para la comercialización de determinados 

productos y aparatos con gases fluorados 

en instalaciones nuevas; y el calendario  

gráfico de reducción gradual de HFC hasta 

2030.  

  El Reglamento (UE) 517/2014 tiene como objetivo proteger el medio ambiente mediante la reducción de las emisio-
nes de gases fluorados de efecto invernadero. A partir del 2015 se limita la cantidad total de HFC que se vende en 
Europa hasta una quinta parte de las emisiones actuales en 2030.  
Dicho Reglamento establece una serie de restricciones en el cuanto al uso de gases fluorados en instalaciones nue-
vas y existentes que a continuación se especifican.  

REGLAMENTO  (UE) 517/2014 (F-GAS) 

 RESTRICCIONES EN INSTALACIONES NUEVAS 

 
 Instalación Nueva (Restricción de puesta en mercado – Artículo 11)  
La comercialización de productos y aparatos que a continuación se señalan estará prohibida a partir de la fecha espe-
cificada, especificando el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de los gases fluorados de efecto invernadero 
que contengan.  
Refrigeradores y congeladores domésticos  
 
1.1.2015 - Conteniendo HFC con un PCA ≥ 150.  
 
Refrigeradores y congeladores de uso comercial (equipos herméticamente sellados)  
 
1.1.2020 - Conteniendo HFC con un PCA ≥ 2500 (Por ejemplo R-404A y R-507A.)  
1.1.2022 - Conteniendo HFC con un PCA ≥ 150.  
 
Refrigeración estacionaria  
 
1.1.2020 - Conteniendo HFC con un PCA ≥ 2500, a excepción de aplicaciones concebidas para enfriar productos a 
temperaturas inferiores a -50ºC.  
 
Sistemas centralizados de refrigeración multipack para uso comercial con capacidad ≥ 40 kW  
 
1.1.2022 – Conteniendo HFC con un PCA ≥ 150, a excepción de los circuitos primarios de refrigeración de los sis-
temas en cascada, en los cuales se podrá utilizar un gas fluorado con un PCA < 1500.  
 
Sistemas de climatización mono-split (menos de 3 kg HFC)  
 
1.1.2025 – Conteniendo HFC con un PCA ≥ 750.  
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Publicació al BOE el dia 5 de novembre 2019, 
de la resolució de el 23 d'octubre de 2019 de Mo-
dificació de l'article 67 de la VI Conveni General 
de Sector de la Construcció. 

Patronal i sindicats reunits a la taula negociadora 
han celebrat la reunió que ha tingut per objecte 
continuar amb la negociació el registre de jorna-
da incloent-lo en la regulació de la VI Conveni 
General de Sector de la Construcció d'acord amb 
la nova redacció de l'article 34.9 de l'Estatut  dels 
Treballadors en fa el Reial decret llei 8/2019, de 
8 de març, de mesures urgents de protecció    
social i de lluita contra la precarietat laboral a la 
jornada de treball. 

Les parts signants conscients de la dificultat que 
en algunes empreses pot suposar implantar 
aquesta novetat han arribat a un acord en relació 
amb l'esmentat registre que podrà ser revisable 
en futures negociacions per tal d'adaptar el     
corresponent registre a les característiques de el 
sector de la construcció i les necessitats de les 
seves empreses i treballadors, així com en funció 
de futurs desenvolupaments normatius que     
d'aquesta obligació, estan previstos en l'esmen-
tat Reial decret llei. 

A causa de la novetat d'aquesta obligació de   
registre de la jornada, les parts signants entenen 
que la present regulació ha de ser interpretada 
d'acord amb els principis de la bona fe i la      
confiança mútua. 

Així en l'article 67 punt 8 s'estableix: 

"L'empresa ha de garantir el registre diari de   

jornada de les seves persones treballadores 

que ha d'incloure l'horari concret d'inici i fina-

lització de la jornada de treball ... a través de 

mitjans, com ara anotacions en paper amb 

firma del treballador, aplicacions informàti-

ques, targetes d'identificació electrònica o 

qualsevol altre mitjà o suport que acrediti la 

conformitat de la persona treballadora amb el 

registre efectuat ... " 

 

EL REGISTRE DE JORNADA A LA 
CONSTRUCCIÓ 

     EDICIÓ ESPECIAL – NOTÍCIES DEL SECTOR 

             GREMI CONSTRUCCIÓ DEL BAIX PENEDÈS 

Aquesta nova redacció de l'article 67 no  
recull la dificultat del registre de jornada 
per als treballadors que estan desenvolu-
pant el treball fora de el centre adminis-
tratiu de l'empresa, però com diu el pre-
àmbul de la negociació aquest article serà 
revisable a fi d'adaptar a les característi-
ques del sector de la construcció 

Foto guanyadors Lot de Nadal 2019 

Empresa Agremiada Benjamí & Gelio Ecoconstrucció SL 

Els senyors Benjamí Alegre i  

Joan Josep Gomez recollint el premi 
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GREMI CONSTRUCCIÓ DEL BAIX PENEDÈS 

LA CONSTRUCCIÓN SE VUELCA 
EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Las administraciones públicas, promotores y      
clientes cada vez están más sensibilizados frente a 
la necesidad de proteger el medio ambiente, el   
cambio climático es una realidad a la que, cada vez 
más, se tienen que enfrentar los gobiernos y las   
administraciones públicas competentes para tratar 
de mitigar sus efectos adversos para el planeta.  
 
La preocupación por proteger el medio ambiente se 
está extendiendo en el ámbito público y también en 
los privados. Este cambio de mentalidad ha con   
llevado la regulación de la legislación que afecta a 
muchos sectores, entre los que se encuentran el de 
la construcción, para edificar de una manera más 
sostenible promoviendo el ahorro energético.   
 
Durante los últimos años, la atención se ha centrado 
en incentivar la construcción de edificios, viviendas e 
industrias de consumo de energía casi nulo.  
 
 

Pero, ¿en qué consiste la construcción enfocada 
a la eficiencia energética? ¿Cuál es su finalidad? 
¿Cuáles son las tendencias actuales? ¿Qué son 
los certificados de eficiencia energética? 
La construcción enfocada a la eficiencia energética 
consiste en optimizar los recursos para conseguir un 
ahorro real y eficaz del consumo, minimizando la 
emisión de partículas de CO2 a la atmósfera para 
conseguir el máximo confort. 
El consumo energético que puede conducir a una 
situación de confort viene determinado por el grosor 
de la fachada, por los cierres, por la iluminación 
(exterior y led), por el uso de energías renovables, 
etc. Y, todo ello, también viene influido por el clima y 
la situación geográfica. 
 
Resulta obvio que una vivienda en Tarragona nece-
sitará  una de una refrigeración mejor en verano que 
en invierno, al contrario que en Vielha que tendrán 
que estar mejor climatizados para pasar el frio. Esto 
se consigue mediante la estandarización de los pro-
cesos de construcción y con la aplicación de unos 
parámetros cada vez más exigentes, por lo que a las 
sostenibilidad se refiere.  

El 50% de las emisiones de CO2 en España provienen de la edi-
ficación.  
Por ello, se hace necesario legislar correctamente sobre la cons-
trucción para conseguir minimizar el impacto en el medioambien-
te por lo que a la eficiencia energética se refiere. 

La legislación española recoge el procedimiento básico para la certifi-
cación de eficiencia energética de los edificios (tanto públicos como 
privados) teniendo en cuenta la directiva europea. 
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Por ello, desde el 31 de diciembre de 2018 todos los 
edificios públicos de nueva construcción tienen que 
cumplir con el estándar de consumo casi nulo,     
mientras que los privados tendrían que serlo el 31 de 
diciembre de 2020. Dicho procedimiento también    
incluye la rehabilitación de edificios a excepción de los 
que sean protegidos, lugares de culto, construcciones 
provisionales, entre otros. 
 
El Código Técnico de la Edificación recoge los requisi-
tos que hay que cumplir para conseguir una eficiencia 
energética de máxima calidad, por lo que se establece 
un sistema de certificación de eficiencia energética en 
el que tiene que aparecer, entre otra información, la 
descripción de las características energéticas del edifi-
cio: envolvente térmica, instalaciones térmicas y de 
iluminación, condiciones normales de funcionamiento 
y ocupación, condiciones de confort térmico, lumínico, 
calidad de aire interior... y tiene una validez máxima 
de diez años. 
 
 
 

El certificado de eficiencia energética es un documen-
to oficial que tiene que ser redactado por un técnico 
oficial y tiene que incluir información sobre las caracte-
rísticas energéticas de un edificio (producción de agua 
caliente, calefacción, iluminación, refrigeración y venti-
lación). La escala de calificación energética se        
estructura en siete niveles, a los que se les atribuyen 
las letras de la A a la G, siendo la A la más eficiente y 
la G la menos eficiente.  
 
Actualmente, la legislación obliga a presentar este  
certificado en los procesos de compraventa o alquiler. 
Los edificios con calificación energética A requieren 
un buen diseño y orientación,  instalaciones de poco 
consumo energético, un buen aislamiento de las fa-
chadas y cubiertas y el uso de energías renovables. 
Por contra, los edificios con una calificación energética 
G son poco eficientes, y suponen un gasto mucho ma-
yor de calefacción, refrigeración y agua caliente. El 
ahorro energético de una vivienda de clase A es de un 
40% o 50% al mes. 
 
Fuente:  Nuria Roca (Diari de Tarragona 23 de Julio 2019) 

GREMI CONSTRUCCIÓ DEL BAIX PENEDÈS 
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Empresa dedicada  
al moviment de terres 

enderrocs i obra pública 

Domicili i oficina: 
C/ Sajólida 9-1 
P.I. Les Mates 

43700 El Vendrell 
telf. 977688180 
rovira.etr.cat 
www.etr.cat 

canalitzacions edificacions 

obra civil 

moviment de terra reformes enderrocs 

 

MAGATZEM DE MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ I EXPOSICIÓ DE 

Camí de l'Escarnosa s/n  

43820 Calafell  

T.977 693 984 

 info@viudafont.com 

Visita’ns! T’assessorem sense compromís! 

 
• Reforma la teva llar amb la màxima garantia de qualitat. 
• Som especialistes en banys, cuines, paviments,             

revestiments i tota mena de materials de construcció. 
• Projectes a mida. 
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El 22 de maig de 2019 es crea la nova delegació de PIMEC Baix Penedès, grà-
cies al conveni signat amb la Gestora de Gremis del Baix Penedès. 

L'objectiu d'aquest acord és seguir impulsant el teixit empresarial del territori, 
augmentant la competitivitat de les pimes i fent  créixer els negocis dels professi-
onals autònoms de la comarca. Amb la creació d'aquesta nova delegació, PIMEC 
àmplia i sobre encara més els seus serveis als socis d'aquest territori clau a nivell 
econòmic i empresarial, que és una de les comarques amb més pes a la provín-
cia de Tarragona. 

Ubicada al Vendrell i amb una superfície de 280m2, aquesta nova delegació       
territorial de la patronal estarà presidida per Joan Carles Guasch, membre de la 
Junta Directiva de PIMEC i de la Comissió Executiva de PIMEC Tarragona.         
És president del Gremi de Fusteria i, juntament amb els presidents de el Gremi 
de la Construcció i de el Gremi d'Instal·ladors, forma la Gestora de Gremis del 
Baix Penedès. 

PIMEC segueix la seva expansió pel territori tarragoní i ja compta amb 4  delega-
cions territorials a la província, a més de la seu a Tarragona. 

Joan Carles Guasch 
President 
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¿POR QUÉ LA MADERA ES EL 
‘NUEVO HORMIGÓN”? 
Aunque en España su uso no está tan exten-
dido como en el norte de Europa, la madera 
es un material óptimo para la construcción. 
Reutilizable, aislante y respetuoso con el me-
dioambiente, suele emplearse en viviendas 
unifamiliares pero empieza a irrumpir en otros 
edificios contemporáneos.  
Es un recurso renovable e inagotable. Es un 
gran aliado contra el cambio climático. No 
contamina al fabricarlo puesto que es la natu-
raleza la que se encarga de ese proceso y 
tampoco genera residuos que tengan un im-
pacto sobre el medio ambiente. La madera es 
un excelente material para la construcción 
aunque en España su uso no esté tan popu-
larizado como en otros países del norte de 
Europa o en Estados Unidos.  

“Es un material natural, biodegradable, reutili-
zable, genera calidez y muy aislante. Es un 
excelente material de construcción porque la 
resistencia en proporción al peso del material 
es mayor que la del acero”, explica el arqui-
tecto Antonio Giner. Según Giner, construc-
ciones en madera permiten, además de “una 
estética agradable”, cubrir “grandes distan-
cias sin pilares y cubrir canchas deportivas 
con este tipo de vigas prefabricadas”.  
 
Puede que la madera salga perdiendo a la 
hora de compararlo con otros materiales   
aislantes, como el PVC, pero como subraya 
el arquitecto estamos hablando de un mate-
rial compuesto de plástico, por lo que su  
huella ambiental es mucho mayor que la de 
este elemento natural.  
 

“Está varios órdenes de magnitud por encima 
del aluminio”, recuerda el arquitecto, aunque 
tenga ciertos inconvenientes a la hora de disi-
par el calor en verano, “lo que es un proble-
ma en nuestro país”. En invierno, por contra, 
es un material que permite mantener el ca-
lor en el hogar de manera eficiente.  
 
¿Por qué no vemos más construcciones en  
madera si sus propiedades son tan beneficio-
sas para el medio ambiente?  

 
“Su gran problema es el precio y el manteni-
miento”, razona Giner. Para este arquitecto, 
estos dos       elementos frenan al comprador. 
“La gente suele huir de cualquier cosa que le 
genere un mantenimiento. La madera es un 
material vivo, hay que darle aceites y trata-
mientos”, recuerda.  
¿La contrapartida? “Puede durar siglos.  
 
 
Fuente: Jaume Estebe, El Confidencial  30-09-2019 

“Es un material natural, 
biodegradable, reutiliza-
ble, genera calidez y 
muy aislante. Es un ex-
celente elemento de 
construcción porque la 
resistencia en propor-
ción al peso es mayor 
que la del acero” 

      GREMI DE FUSTERS DEL BAIX PENEDÈS 
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     ACTUALITAT - PROFESSIÓ 

Al gener de l'2019 va entrar en vigor el canvi de la banda 
de   freqüència dels 700 MHz, el que afectarà els actuals 
canals de  televisió digital terrestre, més coneguts com 
TDT. 
 
Moltes antenes no estan preparades per a les noves   
sintonitzacions, per la qual cosa caldrà procedir a la seva 
adaptació o canvi abans de la data límit fixada pel govern 
(juny de 2020). 
 
Tal com va passar l'any 2014 amb el canvi de la televisió 
analògica a la digital, cal fer revisió a les nostres infraes-
tructures per veure com actualitzar-les. Durant un període 
d'any i mig aproximadament, els dos sistemes tecnològics 
seguiran coexistint. 
 
Serà a partir de juny de l'any 2020 quan ja desapareixerà 
el sistema actual i han d'estar preparats els aparells per a 
les noves senyals d'emissió. 
 
A Catalunya les comunitats amb antena col·lectiva 

que es veuran afectades són principalment les de  
comarques Gironines, Tarragonines i Ponent.  
 

◘ Raons del segon dividend digital 
 
Té com a objectiu la introducció de la tecnologia 5G en els 
habitatges. 
Es vol facilitar la introducció d'aplicacions innovadores 
amb l'entrada de l'5G que afectin no només a l'àmbit tele-
visiu, sinó que vagi més enllà i beneficiï a empreses, ad-
ministracions públiques, etc. 
 
Seguint la normativa de Parlament Europeu per crear un 
marc comunitari en el qual tots els països membres avan-
cin i impulsin les noves tecnologies. Per tant, el govern 
espanyol va aprovar el "Real Decret 392/2019, de 21 de 
juny, pel qual es regula la concessió directa de subvenci-
ons destinades a compensar els costos derivats de la re-
cepció o accés als serveis de comunicació audiovisual 
televisiva en les edificacions afectades per l'alliberament 
de la banda de freqüències 694-790 MHz (segon dividend 
digital)  
 

 ◘ Fixació d'imports dels ajuts 
 

En molts casos no serà necessària l'adaptació de disposi-
tius, com per exemple en els de sistemes de recepció que 
ja tenen amplificadors de banda ampla i que   solament 
precisen d'una resintonització de el receptor de televisió. 
Per a qui sí necessiti realitzar canvis, el govern ha aprovat 
ajuts amb una quantia total de 150 milions d'euros. 

◘ Beneficiaris 
Podran sol·licitar aquestes ajudes les comunitats de    
propietaris d'un edifici o conjunt d'edificis de propietat  
horitzontal. 
Aquestes subvencions només seran per a cobrir les    
despeses relacionades amb l'adequació tecnològica per a 
la segona divisió digital. El termini per sol·licitar la subven-
ció és el 30 de setembre de 2020 a través d’aquest enllaç   
https://sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2/  
 
Compte amb els instal·ladors que van a realitzar els    
canvis, ja que només s'admeten les empreses ins-
tal·ladores de tipus A o F. 

 
 

 El 5G i el Segon Dividend  
      Digital  

model de cartell informatiu per penjar en aquelles 
comunitats on es fa  modificacions en les  

capçaleres de recepció de la TDT.  

S’ha habilitat una plataforma, gestionada per red.es, 
dedicada exclusivament a empreses instal·ladores 

habilitades de telecomunicacions.  
On podran trobar tota la informació necessària per 
dur a terme les adaptacions de les instal·lacions dels 

receptors de TDT en edificis en regim de propietat  
horitzontal per a l’alliberament del Segon Dividend 
Digital  

https://instaladores2dd.es/inicio/ 
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11ª    FIRA FESTA 

El 4 de Juliol, Conmasa va celebrar la seva 11a edició de la 
FIRAFESTA. A 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 envoltats de 
natura, encant, paisatge i de diferents activitats. 
 
La “FIRAFESTA” de Conmasa és un esdeveniment 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 agrada-
ble. 

Activitats de lleure amb vols amb helicòpter, mags, caricaturis-
tes, jocs i una proposta gastronòmica exclusiva mitjançant  
parades de mercat d’excel·lent qualitat, en un ambient molt 
exclusiu que va finalitzar amb un magnífic sorteig de regals i 
l'actuació del conegut monologuista, actor, guionista i        
presentador Txabi Franquesa, que amb la seva professionali-
tat, va fer passar una bona estona al nombrós públic assistent, 
posant punt final a la FIRAFESTA. 
 

Acompanyats dels proveïdors més representatius del sector com són: Airlan, Airzone, Aiscan, Arco, Baxi, Beneito&Faure, 

BJC, Cillit, Chint, Dewalt, Diserclima, Ducasa, Espa, Eurofred, Fermax, Filtube, Fluidra, Geberit, Grupo Presto,   

Hager, Hansgrohe, Honeywell, Irsap, Jung, Junkers-Bosch, Legrand, Multitubo,Novolux, Prilux, Roca, Roth,         

Rothenberger, SFA Sanitrit, Simon, Soler&Palau, Teka, Thermor, Toshiba, Tucai, Uponor, Unex, Viessmann,      

Walraven, Wirquin i Zumtobel, es va fer una conferència inaugural de la ma de l’Albert Bosch, aventurer i emprenedor 

que a partir d’experiències personals, va parlar de la importància dels reptes per a poder avançar amb èxit i tot això seguit de 

la presentació del departament tècnic de Conmasa i de l’exposició comercial dels diferents proveïdors. 

11ª    FIRA FESTA 
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JORNADES TÈCNIQUES  AL GREMI 

Negdia Catalunya. 25  Febrer  2019  Jornada  
tècnica, els “Criteris bàsics a les Intal·lacions 
de gas i presentació del Booking Gas”. 

 DELTADORE. 05  juny 2019 Jornada   
“La casa conectada”- Soluciones Inalámbricas. 

FENIE (Federación Nacional de Empresarios 
de Instalaciones de España),  6 juny 2019 a la 
seu de l’Associació Provincial de Gremis de 
Tarragona. Jornada Tècnica sobre el Nou Real 
Decret 244/2019, on es parla de la regulació de 
l’autoconsum. PIMEC (Micro, petita i mitjana em-

presa de Catalunya). 12 Juny 2019 
Xerrada Registre Diari de la Jornada 
com una eina per combatre la preca-
rietat laboral a través del Registre de 
jornada. 

SyG S.A 11 juliol 2019  
Jornada CPT Cirprotec sobre la 
Protecció contra sobretensions, 
formació Normes Endesa 2019.  
 
Al finalitzar la jornada, va veure un 
refrigeri amb tots el assistents. 

 PIMEC Baix Penedès. 20 novembre 2019  
Jornada sobre la CIBERSEGURETAT 

 A LES PIMES. 

Enginyer Joan Ramírez. 28 octubre 2019. Jornada Tècnica-Pràctica sobre l’Autoconsum 
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     FISCAL 

¿Quién no ha tenido alguna vez una factura impagada?  
¿Que hacer para recuperar el IVA ingresado en la Admi-
nistración Tributaria, cuando el cliente de una determinada 
operación comercial no atiende el pago de la/s factura/s 
cuyo IVA ya ha sido liquidado?. 

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha 
publicado su Resolución 09776/2015, fechada en 15 de 

Octubre de 2019 estableciendo su criterio en relación con 

la consideración como incobrable de un crédito sobre el 
que entiende no se ha cumplido adecuadamente el requi-
sito formal de instar su cobro mediante requerimiento no-
tarial o reclamación judicial.  

El artículo 80.4.A) de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (LIVA), considera un crédito total o par-
cialmente incobrable cuando reúna las condiciones que 
gráficamente resumimos en:  

EL CRÉDITO DE UN DEUDOR NO SERÁ CONSIDERADO INCOBRABLE Y NO 
PODRÁ RECUPERAR EL IVA INGRESADO SIN REQUERIMIENTO NOTARIAL 

La "controversia" sobre la que resuelve 
el TEAC nace en que la entidad que pretende modi-
ficar la base imponible del IVA y consecuentemente 
recuperar el dinero ingresado a la AEAT, insta el 
cobro mediante acta notarial de remisión de carta 
por correo y no con requerimiento notarial al deu-
dor.  

Para tomar su decisión, el TEAC se fundamenta en 
las definiciones de actas notariales de remisión de 
documentos y actas de requerimiento notarial  

Para el TEAC, criterio que ya señalo en su Resolución 
07624/2015 de 22 de mayo de 2019: 
 
Actas de remisión de documentos. 
Se limitan a acreditar el hecho del envío, el contenido del do-
cumento y la fecha de entrega o su remisión por procedimiento 
técnico, y no confieren derecho a contestar en la misma acta. 
 
Actas de requerimiento. 
Tienen por objeto transmitir una información o decisión a una 
persona intimando al requerido para que adopte una determi-
nada conducta y se notifican mediante personación del notario 
en el lugar de notificación (o por correo certificado si no lo im-
pide una norma legal) y contienen una diligencia en la que se 
hace constar el intento de traslado de la petición por el notario, 
el medio empleado y su resultado, así como la contestación 
del requerido. 

Así el TEAC que resuelve que no es posible equiparar las ac-
tas de remisión de documentos y las actas de requerimiento, 
sino que existen diferencias fundamentales entre ambos tipos 
de actas notariales y para la modificación de la base imponible 
por impago, lo que se exige es un requerimiento notarial, no el 
acta notaria de envío de correo certificado.  
 
En conclusión, para reclamar un impago debemos: 
1.Mandar notarialmente al deudor un requerimiento sobre 
el impago. 
2.Comunicar al deudor que le exigimos el pago mediante 
la remisión de los documentos presentados ante  
notario. 
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PREFERENTS 

 

COL·LABORADORS 

EL GREMI US RECOMANA LES SEGÜENTS EMPRESES 
QUE COL·LABOREN COM A PROVEÏDORS DELS SERVEIS 

DELS NOSTRES ASSOCIATS 

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.saunierduval.es 
Telf. 977245171  

www.agit.cat/es 
Telf. 937661519  

www.micursonline.org 
Telf. 628 74 94 27  

www.previntegral.com 
Telf. 93 893 10 06   

www.uncorredoria.eu 
Telf. 977 25 26 41  

 

www.etr.cat 
Telf. 977 688 180   

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  

EMPRESES DE CONFIANÇA 

info@viudafont.com 
Telf.  977 693984 

www.magserveis.com 
Telf. 93 208 12 21  

www.siabiosca.com 
Telf. 977663855  

www.chintelectrics.es 
 Telf. 93 477 7645  
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