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Sobreposar-se i reinventar-se per seguir endavant. Això és el 
que ha fet el Gremi durant aquest any on tots els plans i les 
esperances s’han vist truncades per aquesta ferotge pan-

dèmia que ens ha arrasat. Fa un any     parlàvem sobre la capaci-
tat que han de buscar les empreses per reinventar-se, i no hi ha ha-
gut millor exemple que aquest any per demostrar-ho. Juntament amb 
la solidaritat de tots els agremiats hem demostrat la valia del nostre 
Gremi, mostrant tot el nostre suport des del primer dia fins a l’últim.

Hem estat pioners juntament amb FEGiCAT en la gestió i obtenció d’EPIS per tots els agremiats, 
per tal d’oferir les màximes garanties en prevenció durant el temps de pandèmia i estat d’alarma, i as-
segurar així que tothom pugues mantenir la seva activitat laboral dintre el marc legal de cada moment.

Ens hem format per aconseguir la màxima eficàcia en la tramitació dels ERTE a les empreses que així 
ho han necessitat, i hem estat al dia de les actualitzacions i les novetats per facilitar i ajudar a les em-
preses a tenir i obtenir la màxima estabilitat econòmica i laboral en cada moment, així com la tramita-
ció de totes les ajudes possibles per tal que d’evitar una major vulnerabilització  de tots els afectats. 

No tot, però, ha estat negatiu, i és que arran d’aquesta nova situació viscuda han aparegut noves opor-
tunitats que de ben segur seran beneficients per a tots aquells que se’n vulguin aprofitar. Des del Gre-
mi i juntament amb Fegicat s’han iniciat nous projectes que obren grans oportunitats de futur per a tots 
els agremiats. Moment Solar és una iniciativa que dóna l’oportunitat d’obrir negoci en un àmbit a l’alça 
com el de les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum i que augura un futur esperançador i prometedor.

En definitiva des del Gremi només ens queda agrair a tothom qui ha fet d’aquest any una opor-
tunitat per créixer i ser més forts, i assegurar que de ben segur aprofitarem les oportunitats que 
s’obren per construir un futur millor i esperançador per aconseguir el màxim benefici col·lectiu. 

“Que els nous reptes mai siguin un impediment, sinó una porta per 
seguir creixent.”

Enric Llorens
President del Gremi d’instal·ladors del Baix Penedès

Editorial
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PIMEC Baix Penedès 
està al vostre costat

Amb seu a la Gestora de Gremis del Baix Penedès, la delegació de Pimec a la comarca, creada l’any passat 

amb la intenció d’obrir un gran ventall d’avantatges i serveis per a tots aquells empresaris associats de la 

zona, ha vist com els efectes de la pandèmia han estat notoris en els plans i  les activitats previstes i han fet 

endarrerir totes les nostres intencions.

Tot i que actualment sí que disposem ja d’una àmplia oferta en formació i serveis, estem a l’espera que la 

situació es pugui normalitzar per poder constituir finalment els organs de direcció, i engegar així, definitiva-

ment, tots els projectes que estan treballats i a l’espera de poder iniciar-se, a través de la Gestora de Gremis.

Estem convençuts que tindran un gran recorregut entre totes les persones que se’n puguin beneficiar, i 

esperem que des de ben aviat puguem posar en marxa totes aquestes grans iniciatives, que de ben segur 

suposaran un salt qualitatiu per les empreses i els treballadors de la nostra comarca.

Joan Carles Guasch
President de 

Pimec Baix Penedès.
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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.

Per més infomació o contractar-ho
truqui gratis al 900 494 815

Serveis Plataforma Lant

Adequació al
Reglament de
Protecció de Dades
+
Servei de
manteniment
+
Assegurança de
Protecció de Dades
inclosa

PAGAMENT
INICIAL50€

+75 € anuals
Preus sense IVA
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REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE UNA VIVIENDA, MEDIANTE UN SISTEMA DE 
AEROTERMIA JUNTO CON UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA
Se ha llevado a cabo una reforma integral en una vivienda unifamiliar en la localidad de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), que 
cuenta con 3 plantas de 70 m2. La instalación contaba con una caldera de gasóleo y radiadores, con un consumo anual aproximado 
de 2.000 litros de gasóleo anual. Para la instalación se han utilizado una Bomba de calor de Aerotermia Platinum BC iPlus V200 
con acumulador de ACS integrado, un Fancoils Suelo-Techo IMEQ, un Equipo Solar Térmico con 2 paneles Slim PV con las mis-
mas dimensiones que el panel fotovoltaico, para conseguir una total integración i un Kit de autoconsumo Fotón de 1,06 kWp.

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA
 Para el calentamiento de agua caliente sanitaria se emplea un sistema híbrido de bomba de calor de Aero térmica y de energía 
solar térmica. Este sistema cuenta con dos ventajas:

1- Ahorro energético
2- Aire acondicionado sin discontinuidad

Finalmente, haciendo el balance monetario, comparando la instalación anterior con caldera de gasóleo y la nueva instalación tene-
mos un Ahorro de 316€/año

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
El sistema de climatización, tal y como se ha indicado anteriormente, está integrado por un equipo de aerotemia junto con fan-
coils, que han sustituido a la caldera de gasóleo y los radiadores de aluminio, pasando de disponer en la vivienda un sistema única-
mente de calefacción a un sistema de climatización (calefacción y aire acondicionado).
Control inteligente
El sistema de regulación del sistema tiene como corazón termostatos de ambiente ‘Heat Connect’, que permiten un control total de 
la instalación y que aportan las siguientes ventajas:

- Control inteligente de la temperatura
- Cambio verano-invierno automático
- Conectividad

Análisis energético del sistema en calefacción
El hecho de sustituir los radiadores de aluminio por fancoils permite que la instalación pueda trabajar a una temperatura de agua 
inferior, consiguiendo mejorar el rendimiento de la bomba de calor y disminuyendo las pérdidas de calor por las tuberías de la 
instalación.
Para realizar el cálculo energético de la instalación partimos del consumo anual de gasóleo que es de unos 1.570 litros al año (se 
han descontado los 450 litros necesarios para el ACS). Teniendo en cuenta un rendimiento medio de la caldera de un 85%, tene-
mos que el consumo energético anual es de 13.687 kWh.
Finalmente, haciendo el balance monetario, comparando la instalación anterior con caldera de gasóleo y la nueva instalación ob-
tenemos un Ahorro 776 €/año.

Análisis energético del sistema en aire acondicionado
El consumo en aire acondicionado puede variar de manera importante dependiendo de las horas de utilización. Para este caso, 
se han considerado 350 horas de funcionamiento, con una potencia media requerida de 14 kW. Con esto tenemos una necesidad 
energética de 4.900 kWh, que considerando un SEER de 3,5 tenemos que el consumo eléctrico será de 1.400 kWh, que significan 
196 €.

	La energía eléctrica total que genera la instalación fotovoltaica es de 1.468 kWh (206 €). 
	BALANCE ENERGÉTICO Y ECONÓMICO DE LA INSTALACIÓN: Llevando a este consumo eléctrico a coste económico, tene-

mos que el coste anual será de 558 € (considerando el coste eléctrico 0,14 €/kWh). El coste anual para el usuario con la 
instalación antigua, sin que este generase aire acondicionado, era de 1.600 €.  
En conclusión, con esta instalación se consigue un ahorro económico de 1.042 € al año, aportando aire acondicionado 
a la instalación.
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Amb el col·lapse de les nostres infraestructu-

res de salut, economies, governs i estructu-

res de poders globals i amb milers de milions de 

persones a tot el món, incloses les més vulnera-

bles i en risc, ens trobem en un moment de tran-

sició per al nostre planeta. L’última vegada que es 

va experimentar una cosa semblant, va ser en els 

primers anys de la Segona Guerra Mundial.

No obstant això, quan el nostre món es va esfon-

drar en les dècades de 1930 i 1940, vam tenir lí-

ders com Franklin D. Roosevelt i Winston Churchill 

que van presentar una nova visió del món que es-

peraven construir quan es guanyés la guerra. La 

nostra millor estratègia va ser seguir-los fins a la 

victòria. Avui, en absència d’un lideratge equiva-

lent, les persones normals de tot el món han d’unir-

se per a sortir de l’actual foscor.

Aquest procés ha de començar amb una compren-

sió honesta del problema que enfrontem. En el sen-

tit més estricte, estem lluitant contra la propagació 

de la mortal pandèmia de la covid-19.  Però degut 

a que podria haver-hi un patogen encara més letal 

molt a la vora, també hem d’estar construint una 

millor infraestructura per a contrarestar totes les 

pandèmies mortals. Però fins i tot si aconseguim 

miraculosament això, encara no estarem segurs.

Imagini’s si el nostre món d’avui no fos destros-

sat per un virus sinó per bombes nuclears deto-

nades simultàniament en les principals ciutats. 

Els supervivents tindrien una versió lleugerament 

modificada de la conversa que estem tenint avui, 

assenyalant dècades d’informes que adverteixen 

en termes cada vegada més ombrívols sobre la 

creixent amenaça. El mateix podria aplicar-se si el 

nostre ecosistema oceànic s’esfondrés, si el canvi 

climàtic fes inhabitables grans extensions del nos-

tre planeta, o si hi hagués falles en cascada o la 

fam convertís a milers de milions de persones en 

refugiats itinerants.

Observar aquests desafiaments col·lectivament 

deixa cada vegada més clar que el problema final 

que enfrontem avui no és el coronavirus o els pa-

tògens mortals, ni cap altra amenaça. És la nostra 

incapacitat per a resoldre la majoria dels desafia-

ments existencials compartits que enfrontem. No 

hem pogut crear un sistema de salut pública mun-

dial amb poder per a protegir-nos de pandèmies 

mortals, una autoritat ambiental global per a coor-

dinar esforços per a salvar el nostre planeta, o un 

mecanisme per a prevenir la difusió generalitzada 

ACTUALITAT 

El coronavirus no va trencar el nostre món. 
Simplement va exposar un món trencat.
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d’armes de destrucció massiva, tot per la mateixa 

raó.

En cadascuna d’aquestes àrees, els interessos es-

trets de les nostres nacions específiques dominen 

les nostres necessitats col·lectives com a mem-

bres d’una espècie que comparteix el mateix pla-

neta. Els nostres líders polítics nacionals no han 

pogut protegir-nos no perquè no hagin fet el seu 

treball sinó perquè han fet precisament el treball 

per al qual els contractem.

No obstant això, si aquest virus ens ha ensenyat 

alguna cosa, és que tots som part d’una humani-

tat que s’enfronta a un enemic que no diferencia 

significativament entre nosaltres. Si el virus muta i 

creix en països pobres amb infraestructures febles 

de salut pública i governs i poblacions vulnerables, 

les persones dels països més rics es veuran perju-

dicades. La nostra salut i benestar, referent a això, 

resideixen en qualsevol altra espècie humana i en 

la resta del nostre ecosistema compartit.

Una vegada que reconeguem completament aques-

ta interdependència, ens adonarem que ajudar a uns 

altres no és caritat. És una de les millors inversions 

que podem fer per a ajudar-nos a nosaltres mateixos.

Però no és suficient amb només reconèixer la nostra 

interdependència. Si avui no tenim líders com FDR i 

Churchill, hem de dividir el treball de lideratge global 

entre nosaltres mateixos. Encara que els nostres go-

verns nacionals i organitzacions internacionals són 

essencials, només podrem abordar les nostres ma-

jors amenaces comunes si ens unim per a exigir que 

se satisfacin les nostres necessitats col·lectives.

Amb el nostre món en un desordre vertiginós mentre 

ens recuperem de la pandèmia de covid-19, tenim 

una oportunitat única de començar a construir un 

món millor.

Que ens avergonyeixi si no aprofitem col·lectivament 

aquest moment.

Autor: Jamie Metzl 
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COM FER UNA COMANDA?

COM FER LA RECOLLIDA? COM FER EL PAGAMENT?

Per e-mail
comandes@hidrotarraco.com

Per telèfon
977 55 65 00

Per WhatsApp
607 65 00 00

A les nostres 
botigues

A les nostres botigues

Entrega a domicili

Efectiu

Targeta de crèdit

Transferència

0% finançament 
12 mesos

AL SERVEI DEL PROFESSIONAL
Amb més de 100.000 referències en:
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DELEGACIONS
7:45 h - 13:30 h
14:45 h - 19:00 h
9:00 h -13:00 h

Dilluns a 
divendres

Dissabtes

7:45 h - 13:30 h
14:45 h - 19:00 h
Tancat

Dilluns a 
divendres

Dissabtes

CENTRAL

ENERGIES 
RENOVABLES
I SOLARS

AIRE 
CONDICIONAT, 
GEOTÈRMIA I 
AEROTÈRMIA

REG, FONTS, 
PISCINES I 
TRACTAMENTS 
D’AIGÜES

ABASTAMENT, 
SANEJAMENT 
I XARXES 
HIDRÀULIQUES

INDÚSTRIA I 
BOMBAMENTS

CALEFACCIÓ

EQUIPS 
SANITARIS

FONTANERIA

BOMBES, GRUPS 
DE PRESSIÓ I 
EQUIPS CONTRA 
INCENDIS

ELECTRODOMÈSTICS

CONSULTES 
TÈCNIQUES

CLIMA
977 55 62 41

FONTANERIA
977 55 63 12

ABASTAMENT
977 55 63 13

INDÚSTRIA
977 55 63 15
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2020 estava previst com el gran any per a l'auto-
consum energètic a Espanya. Les previsions dels 
professionals del sector auguraven un increment 
d'entre el 300% i el 400% en instal·lacions fotovol-
taiques en les llars. Un fenomen que es va veure 
amenaçat pel boom de la pandèmia, però que no 
ha fet més que reforçar-se passat el confinament.

Per què l'energia solar a casa?

Els avantatges que genera l'ús d'energia solar en un 
habitatge són enormes. I és que l'energia solar, so-
bretot al sud d'Espanya, té un potencial gairebé infi-
nit. La gran quantitat d'hores de llum que tenim al país 
propícia apostar per instal·lacions fotovoltaiques per 
a l'autoconsum. Tan sols cal veure quant s'estalvia 
en la factura elèctrica per a adonar-se’n, encara que 
els seus avantatges tenen un rerefons molt major, 
començant per la cura del planeta en el qual vivim.

Energia neta per a la teva llar

Probablement, el més important de tot. L'energia solar 
d'una instal·lació fotovoltaica és totalment neta i reno-
vable. Els panells emprats no generen emissions de 
cap tipus, ni tan sols la bateria en la qual s'emmagat-
zema l'energia per a quan és necessària. Aquest 
sistema és molt més net que els que ge-
neren electricitat per a la seva distribució 

Net en el sentit que advoca més per la sostenibi-
litat i el seu impacte ambiental és molt menor. No 
sols aconsegueixes tenir un tipus d'energia diferent 
per a generar electricitat en la teva llar, també estàs 

aportant el teu granet de sorra a l'hora de protegir 
el planeta. Ara, amb un escalfament global més que 
patent, mesures com aquesta són molt necessàries.

Màxim estalvi

Les instal·lacions fotovoltaiques que aprofiten l'ener-
gia solar per a generar electricitat, propicien un estal-
vi immens en el consumidor. Sí que és cert que la ins-
tal·lació inicial pot resultar una mica cara, no obstant 
això, amb el pas del temps, l'estalvi és molt més gran.
Per què? Perquè no cal pagar factures de llum. És una 
solució destinada a l'autoconsum, que no depèn per 
a res de la xarxa elèctrica tradicional. Fins i tot pots 
aprofitar aquesta solució per a tenir aigua calenta a 
casa, la qual cosa implica un estalvi encara més gran.

Revaloració de l'habitatge

Evidentment, una llar que compta amb una bona ins-
tal·lació fotovoltaica ja realitzada té un millor preu que 
un que no la té. Per a començar, perquè la inversió 
necessària per al muntatge ja està feta; per a acabar, 
perquè fa que els inquilins puguin estalviar molt més 
en comptar amb aquesta eina per a l'autoconsum.

Per tot això, i perquè els comptes així ho recolzen, 
aquest 2020 hi ha hagut un enorme auge per aques-
tes instal·lacions, i es preveu que durant el 2021 vagi 
en augment. Les empreses ja s’han posat en marxa 
per satisfer la gran demanda prevista. Demanda en la 
qual, qui sap, potser tu també hi tens una mica a dir.

Font: Juan Antonio Fonseca Serrano

2021, l’any perfecte per apostar per l’autoconsum a 
les cases amb instal.lacions fotovoltaiques

Perquè apostar per l’autoconsum?
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Les instal.lacions fotovoltaiques d’autoconsum
L’autoconsum està vivint un creixement molt fort en els darrers mesos, a causa de 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 pròxims 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 europees.

És important destacar que les instal·lacions de menys de 15 kW amb excedents i en sol urbà no neces-

siten fer cap tipus de sol·licitud de punt de connexió amb l’empresa distribuïdora, així que es facilita molt 

tot el tràmit d’aquest classe 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 tinguin excedents (la qual cosa es garanteix i es certifica 

instal·lant un dispositiu “anti-abocament”), tampoc és necessari demanar el permís de connexió a l’em-

presa distribuïdora. Això ha fet que la majoria de les instal·lacions de més de 15 kW s’instal·lin amb aquest 

dispositiu, ja que d’aquesta manera el tràmit segueix essent simplificat i senzill. A més a més, si es pot 

aconseguir un autoconsum del 100%, els períodes de retorn d’amortització d’aquestes instal·lacions ronda 

els 7 anys.

ARTICLE TÈCNIC
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Però la normativa també permet fer el denominat autoconsum compartit a través de la xarxa de distribució. 

Aquesta modalitat vol dir que ja no només es pot compartir l’energia i autoconsumir-la entre els diferents 

veïns d’un mateix bloc de pisos, sinó que també ho poden fer veïns de blocs de pisos diferents.

L’autoconsum compartit es fonamenta en poder fer una instal·lació fotovoltaica en una teulada i poder 

compartir aquesta energia entre diverses persones de diferents edificis sempre que estiguin a menys de 

500m. Per tant, és una nova modalitat que obre les portes a ajuntar-nos i formar comunitats energètiques 

per tal de compartir energia.

Aquestes instal·lacions solar d’autoconsum permeten obtenir grans percentatges d’autonomia elèctrica 

en poder decidir com gestionar l’energia, actuant com a generador i com a consumidor a la vegada. 

Tanmateix, un consum energètic responsable per part de l’usuari és essencial per aprofitar al màxim la 

instal·lació solar, per això és convenient augmentar l’eficiència dels nostres equips, de la maquinària, però 

incorporar a la vegada actituds i hàbits d’estalvi energètic.

I cal recordar que l’abril de 2021 entra en vigor la Circular 3/2020 que canvia la manera de facturar. Re-

cordem que desapareixen els peatges 2.0 i 2.1 i passen a agrupar-se en un únic peatge amb 3 termes 

d’energia. I els peatges 3.0 canvien i passaran a tenir 6 períodes i amb un rang de potències contractades 

creixents entre els períodes. Aquest serà un canvi molt important que afectarà a tots els usuaris i es pena-

litzarà el consum d’energia en les hores punta. La gestió d’energia es posarà de manifest i obrirà una nova 

oportunitat de treballar en aquest àmbit.

Per això m’agradaria transmetre aquesta oportunitat positiva que té el sector de l’energia solar i de l’efi-

ciència energètica de cara l’any 2021 i fer que tots nosaltres puguem estar preparats per treballar com 

a col·lectiu i mirar de liderar la transformació energètica al Baix Penedès. Ànims i molta sort a tothom. I 

sempre, amb energia positiva.

JOAN RAMÍREZ GUASCH
Enginyer & consultor energètic

Telf. 678 56 04 49

www.tesling.com · info@tesling.com
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www.mausa.es 
mausa@mausa.es

CREIXEM, 
PER ESTAR MÉS PROPERS 

ALS NOSTRES CLIENTS

Maderas del Alto Urgel, S.A., MAUSA, és una empresa dedicada a la venda de materials per 
a la construcció, ferreteria, protecció laboral, lloguer de maquinària, plaques de guix, fusta 
de construcció i d’exterior, terres laminats i altres productes de fusteria, orientada al client 
professional.

Després de 2 anys de la compra dels magatzems del Grup STC, per part de  MAUSA, s’han dut 
a terme nombroses inversions per transformar els centres on el professional pot trobar tots 
els productes necessaris. 

Aquestes obres de millora al centre de MAUSA a Subirats (Alt Penedès) han conclòs amb la 
nova exposició de Ceràmica i Sanitaris que complementa les instal·lacions existents i permet 
disposar d’un espai, on el professional i el client, poden seleccionar els materials que neces-
sitin.

Al centre de MAUSA al Vendrell s’han realitzat importants canvis de modernització de les 
instal·lacions i d’implantació de la imatge corporativa de MAUSA.
S’ha habilitat un ampli espai d’autoservei on trobem els productes de ferreteria d’ús habitual, 
així com una gamma de parquets o laminats i tarimes sintètiques o de fusta tradicional.

També s’ha iniciat l’activitat de MAUSA Rent, que vol ser un dels referents a la zona en el 
lloguer de petita i mitjana maquinària per a la construcció. 

La remodelació del centre del Vendrell, finalitzarà a principi del 2021, amb la inauguració 
d’una nova i moderna exposició dedicada a les marques més prestigioses del sector i que 
són distribuïdes pel grup MAUSA, com són   , fabricant nacional de gran 
qualitat i prestigi; i les ceràmiques i sanitaris de , líder del mercat en 
qualitat, disseny i innovació.

Maderas del Alto Urgel, S.A., 
MAUSA, fa un pas endavant 
en la millora del que ja era un 
dels magatzems de referència 
del sector, col·locant a dispo-
sició dels seus clients una àm-
plia gamma de productes tant 
de construcció com de ferre-
teria i fusteria.

Ampliem instal·lacions: 
NOVA 

FERRETERIA

FUSTA
FERRETERIA
MATERIALS
CERÀMICA
CUINES I BANYS

BARCELONA •  Tel. 93 377 40 50

Tirso de Molina, 2 • Pol. Ind. Almeda • 08940 Cornellà de Ll. (Barcelona)
Can Milans, s/n • Pol. Ind. Can Milans • 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Pas de Piles, 28 • Pol. Ind. Lavernó • 08739 Subirats (Barcelona)

TARRAGONA •  Tel. 977 90 40 50  

Del Coure, 20 • Pol. Ind. Riu Clar • 43006 Tarragona
Terrissaires, 1 • Pol. Ind. La Cometa • 43700 El Vendrell (Tarragona)
Camí de Reus, 1 · 43391 Vinyols i els Arcs, Cambrils  (Tarragona)

CORNELLÀ DE LLOBREGAT  |  MONTCADA I REIXAC  |  TARRAGONA
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CONSTRUINT EL FUTUR

MARQUES DISTRIBUIDES

ABC Baix Penedès - 
Avinguda del Baix Penedès, 77 , El Vendrell  - 977 66 39 59 -  

Sempre al servei 
del professional

A Saltoki, tot són avantatges.

EL VENDRELL

Lliurament en ruta 
en 24 hores

Disponibilitat d’estoc 
immediata

Assessorament tècnic 
als professionals

Les primeres 
marques del sector

  Calefacció, climatització i ACS
  Banys, sanitaris i aixetam
  Ceràmica
  Tractament de l’aigua
  Reg i piscines
  Instal·lacions elèctriques, quadres i  proteccions    
  Il·luminació, detecció i regulació
  Teleco, gestió i control d’edificis
  Càrrega de vehicles elèctrics
  Energies renovables

Carrer de l’Abadessa Emma, 89
43700 El Vendrell, Tarragona
vendrell@saltoki.es
T. 977 18 28 60
Telèfon comandes:: 900 11 11 88

I recorda, que tenim quatre centres més a Tarragona: Reus, Tarragona, Tortosa i Valls.



LABORAL

És la tercera pròrroga que acorda el Govern amb 

els interlocutors socials, i manté la flexibilitat del 

model actual d’ERTO per COVID. La pròrroga 

comprèn des de l’1 de febrer fins al 31 de maig, 

en condicions similars a les existents fins ara. 

Dins d’aquests ERTO, es reconeixen de nou exo-

neracions a empreses que siguin titulars dels 

mateixos i pertanyin a sectors amb una eleva-

da taxa de cobertura per l’expedient i una reduï-

da taxa de recuperació d’activitat. El que dóna 

lloc a la incorporació de nous CNAE, que   impli-

quen que es protegeixi a empreses que donen fei-

na a gairebé 50.000 persones treballadores més.

Els ERTO Covid es podran seguir beneficiant 

tant de la simplificació de tràmits com de la pos-

sibilitat de tramitar una pròrroga presentant da-

vant l’autoritat laboral un acord en aquest sen-

tit amb la representació unitària o sindical.

Les empreses que siguin titulars d’un ERTO per im-

pediment o per limitacions, autoritzat abans o durant 

la vigència d’aquesta norma, no hauran de sol·lici-

tar i tramitar un nou expedient davant l’autoritat, n’hi 

haurà prou que remetin una comunicació en aquest 

sentit a l’autoritat laboral que hagi dictat la resolu-

ció corresponent. Tampoc caldrà que remetin una 

nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE.

Es prorroguen els ERTO fins el 31 de maig

La prestació extraordinària per suspensió d'activitat 

està dirigida als autònoms amb una suspensió tem-

poral de tota la seva activitat a conseqüència d'una 

resolució de les autoritats administratives competents 

per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19. La 

quantia de la prestació és del 50% de la base mínima de 

cotització. L’autònom quedarà exonerat de pagar les 

quotes a la Seguretat Social, tot i que aquest període 

li comptarà com a cotitzat i, si escau, serà compatible 

amb ingressos de la feina, fins a 1,25 vegades l'SMI.

Per la seva banda, la prestació compatible amb l'ac-

tivitat, la podran sol·licitar aquells qui la facturació en 

el primer semestre de 2021 caigui el 50%, enfront del 

segon semestre de 2019. L'import d'aquesta prestació 

és el que correspongui per la seva base de cotització.

Els que no compleixin els requisits per accedir a 

aquesta prestació ni al cessament ordinari, po-

dran sol·licitar una ajuda extraordinària. La quan-

tia de la prestació en aquest cas és del 50% de la 

base mínima de cotització i igualment està exone-

rat d'abonar les quotes i computa com a cotitzat. 

El límit d'ingressos en el primer semes-

tre, per a aquest cas, és 1,2 vegades l'SMI.

Finalment, també es manté, adaptant el període de 

referència, la prestació per a persones treballado-

res autònomes de temporada, que és del 70% de 

la base mínima i requereix no tenir ingressos supe-

riors a 6.650 euros en el primer semestre del 2021.

Acord amb els autònoms per estendre fins al 31 de 
maig les prestacions.
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EL GREMI

El Gremi durant la propagació de la COVID-19
El Gremi s’ha adaptat des del primer moment 
a les condicions canviants i a les restriccions 
que la pandèmia de la COVID-19 ha exigit en 
cada moment, per poder assessorar i ajudar 

a totes les empreses agremiades.

      Èxit en la Gestió amb la Policia   
             per garantir el treball dels autònoms.

El Gremi va gestionar l’aprovació de la policia mu-
nicipal, per reconèixer que autònoms i autònoms 
societaris poden treballar durant el període d’estat 
d’alarma i que mai ha estat prohibida la seva realitza-
ció, sempre complint amb les mesures de prevenció.

 Èxit en la tramitació dels ERTOS per 
força major

El Gremi ha gestionat amb èxit les tramitacions d’ER-
TOS per força major que suposa l’eliminació de la 
càrrega del costat dels treballadors durant l’estat 
d’alarma i els posteriors períodes de restriccions que 

afecten les empreses dels diferents sectors.

 
 Pioners en obtenció i distribució 

d’EPIS indispensables per a
la realització del treball.

Juntament amb FEGiCAT, el Gremi va ser de les pri-
meres centrals de compra de la zona d’ EPIS essen-
cials i obligatòries per a la correcta realització de les 

tasques laborals de tots els agremiats.

  Tramitació dels cessaments d’activi-
tat dels autònoms.

El Gremi ha tramitat les prestacions d’autònoms per 
cessament d’activitat, per caigudes en els ingressos 
de més del 75% de la facturació durant els mesos 

d’estat d’alarma.

  
  Tramitació de les ajudes de 2.000€ 

per als autònoms

El Gremi ha tramitat amb un 100% d’èxit les ajudes 
publicades per la Generalitat de 2.000€ per als autò-

noms afectats per la Covid-19.
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Donatiu EPIS a Protecció Civil

Al mes de març el Gremi va fe run donatiu solida-
ri d’EPIS a Protecció Civil en l’ajuda sanitària al 

Baix Penedès contra la Covid-19.

Donatiu a la campnya FEM PINYA

El Gremi, en nom de totes les empreses agre-
miades, va fer un donatiu de 750€ a la campan-
ya solidària ‘FEM PINYA’ en qualitat de beques 

menjador.

El Gremi solidari



En els darrers dies la Generalitat de Catalunya ha 

engegat una consulta de participació ciutadana dirigi-

da tant a ciutadans, com a organismes, professionals 

o entitats, prèvia a l’elaboració de la llei d’erradicació 

de l’amiant, accessible via web. En aquest sentit, es 

convida als participants a opinar i aportar possibles so-

lucions a l’enfocament d’un problema de gran abast, 

que és la retirada de tot l’amiant que hi ha present en 

el nostre entorn, bé sigui en habitatges, indústries, 

espais públics, etc. Tot plegat fa pensar que acabarà 

amb una llei d’erradicació de l’amiant que anirà acom-

panyada d’unes partides de subvencions per a facili-

tar i promoure aquest desamiantat general del país.

És d’esperar, doncs, que es generi en els próxims anys 

un augment d’aquestes activitats en les empreses del 

sector de la construcció que estiguin especialitzades en 

aquest àmbit, fet que és una bona notícia per la sa-

lut pública i l’activitat econòmica en general, però no 

podem oblidar que es generarà també un augment del 

risc d’exposició a pols d’amiant per part dels treballa-

dors d’aquestes empreses, que dedicaran més hores 

de feina a aquest tipus de tasques, i la ciutadania de 

l’entorn on es desenvolupin les retirades d’amiant.  

Això, per si sol, ens fa pensar en el fet de la importància 

de l’especialització de les empreses que participin en els 

desamiantats, tant per garantir la salut dels treballadors 

que participin en l’obra, com la dels ciutadans. Aquesta 

especialització implica adquirir experiència pràctica en 

els desamiantats, aprendre dels errors comesos, dedi-

car a aquestes tasques perfils d’operaris molt concrets 

i particularment curosos dels detalls, però també per 

una continuada conscienciació del risc i a no abaixar la 

guàrdia malgrat que el treball amb amiant s’acabi con-

vertint en una rutina degut a l’alta demanada de tasques 

d’aquest estil. En aquest sentit, és bastant probable que 

la llei d’erradicació de l’amiant, s’acompanyi d’altres 

regulacions en la línia de fer un “cribratge selectiu”, o 

“pujada de llistó” als professionals que es dedicaran a 

fer les retirades d’amiant, de forma que només els que 

acreditin una major expertesa i preparació puguin aca-

bar fent la tasca, però també en la transparència i infor-

mació a la ciutadania en general  dels treballs que es 

realitzaran. Tot això sense perdre de vista altres qüesti-

ons, com ara mediambientals i d’integració de l’entorn.

En conclusió, sembla que es dibuixa un futur aug-

ment de treballs de desamiantat arreu de la geografia 

catalana en els anys vinents, però al mateix temps, i 

pensant en la seguretat i salut de tots els treballa-

dors que hi participaran i la ciutadania de l’entorn 

de les obres, serà necessària una major i millor pre-

paració dels professionals que duran a terme aques-

tes tasques, i que comprèn tant els professionals 

de l’àmbit tècnic (arquitectes, enginyers d’estructu-

res, tècnics municipals...), els professionals del sec-

tor i els professionals de la seguretat i salut laboral. 

Se’ns gira feina, és una bona notí-

cia, però cal també estar molt preparats.

  Rossend Prats Carrera

  Director Tècnic de PREVINTEGRAL, S.L.,   

  Servei de Prevenció Aliè de riscos laborals.

PREVENCIÓ DE RISCOS
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www.previntegral.com

902 101 151

Prevenció de riscos laborals a mida
La solució integral que necessites 

|  Prevenció de riscos  |  Salut Laboral  |  Formació empresarial  |

Digitalitzem la prevenció de les empreses
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El Gremi de la Construcció i els Ajuntaments 
de la Comarca junts per millorar el sector

La Junta Directiva del Gremi de la Cosntrucció del Baix Penedès es va reunir amb la Sra. Núria Rovira, Regi-
dora d’Urbanisme d’El Vendrell. L’intenció de la Junta és poder-se reunir amb la resta dels ajuntaments 

de la Comarca.

La regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament d’El Vendre-

ll, la Sra. Núria Rovira, va estar present durant la reunió 

celebrada per la Junta Directiva del Gremi de la Cons-

trucció del Baix Penedès el passat dia 9 de desembre. 

La regidora va exposar inicialment les dificultats amb què 

s’ha trobat per poder tirar endavant totes les solucions que 

havia previst durant la campanya electoral, i que, tot i que 

no posa en dubte la professionalitat de la gent que hi tre-

balla, sí que va reiterar que l’organització i els recursos 

de l’Ajuntament s’han quedat endarrerits, i que ara ma-

teix la dedicació quasi total del seu temps va destinada 

a millorar aspectes de comunicació i organització per tal 

d’agilitzar tots els tràmits de forma més ràpida i eficient.

Després d’escoltar amb deteniment les explicacions de la 

regidora, els Membres de la Junta va exposar les seves 

inquietuds i dubtes sobre els quals creuen que ha de millo-

rar la gestió de l’Ajuntament per facilitar així la seva feina.

Es van tractar temes com la llicencia d’obra major, 

el permís d’obra menor, l’obra pública i la demanda 

d’un compromís per tal de millorar els tràmits amb 

l’Ajuntament. El problema més reiterat en els diferents 

aspectes tractats, va ser el retard en atorgar els per-

misos d’obra, que fins i tot arriben a trigar dos anys. 

Amb aquests impediments i retards en la concessió dels 

permisos es creu que l’ajuntament deixa de guanyar 

molts diners, de la mateixa forma que també el promo-

tor. També es va posar èmfasi en la necessitat d’agilit-

zar els tràmits de gestió, entre molts altres aspectes. 

Per finalitzar, la Sra. Rovira, va assumir tots els errors i els 

punts de millora que es van tractar durant la Junta, i va as-

segurar que seguirà treballant per tal d’agilitzar el més ràpid 

possible tots els tràmits per tal d’aconseguir com abans mi-

llor que les dificutlats actuals es converteixin en facilitats.

La Sra. Nuria Rovira, Regidora d’Urbanisme d’El Vendrell, juntament amb el President del Gremi, Alfons Gaya, situats al mig de la 

foto. Amb els membres de la Junta Directiva, d’esquerra a dreta; Sr. Cañellas, Sr. Gonzalez, Sr. Acera, Sr. Carreras i Sr. Pamies.
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ALQUILERES

SOCIEDAD LIMITADA

LLOGUER I REPARACIÓ
MAQUINÀRIA D'OBRA PÚBLICA I CIVIL

www.a lqu i lerese l l ing .com

C/Masia del Furó, 8 Bellvei
alquilereselling@gmail.com

977 45 99 66

MAQUINÀRIA  JARDINERIA

MAQUINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ

MAQUINÀRIA D’ELEVACIÓ

MAQUINÀRIA DE NETEJA

EINES ELÈCTRIQUES

OÞcina:
c/Atzavara, 1
43700 El Vendrell (Tarragona)
Telf: 977 66 07 72
e-mail: info@canteralazaro.com

Cantera-Planta Hormig—n:
Telf: 977 68 18 56

Arenas
Gravas
Big-bags
Bloques para muros

www.canteralazaro.com

Escolleras
Hormigones
Morteros



La Construcció 4.0 és un nou 

concepte associat a la quarta 

revolució industrial: robòtica, 

Big Data, computació al núvol, 

realitat virtual, BIM, impressió 

3D, intel·ligència artificial, ‘nano 

tecnologia’, i un llarg etc. estan 

impulsant una inexorable trans-

formació del sector de la cons-

trucció cap a noves oportunitats.

Algunes de les transformacions 

comencen a ser una realitat. 

La computació al núvol és una 

d’elles. Aquesta tecnologia de 

comunicació resol processos 

amb major eficàcia des de siste-

mes multiplataforma. La recep-

ció de materials en obra, l’auto-

control, les traçabilitats poden 

quedar resoltes de forma directa.

La rutina de recollir de la infor-

mació els matins a l’obra i inver-

tir les tardes a recopilar i gestio-

nar assumptes, que no aporten 

valor afegit a l’obra, s’han d’anar 

substituint per sistemes estruc-

turats i directes més eficaços 

que estalviïn temps, dedicant 

així els esforços cap a qüestions 

més rellevants i productives.

En el cas que no sigui possible 

erradicar-les, és desitjable al-

menys reduir-les al mínim bus-

cant una sistematització que 

ocupi el menys temps possible.

Tot apunta que el BIM serà una 

realitat en un futur pròxim. Mal-

grat la manca de maduresa del 

sistema en codificació i com-

patibilitats, s’està avançant de-

cididament. El desitjable serà 

mantenir un model virtual de 

la construcció actualitzada en 

tot moment amb el realment 

construït. Fins que això arri-

bi, pot ser de gran utilitat un 

sistema àgil que ens gestioni 

l’estat actual de l’execució pel 

que fa a avanç de l’obra, es-

tats de les unitats d’obra, ges-

tió de documentació d’obra, etc. 

La recollida d’informació i pro-

cessament posterior, com 

per exemple, els seguiments 

d’execució o verificacions de 

qualitat, són apropiades per 

ser resoltes amb sistemes 

de computació al núvol, faci-

litant la important comunica-

ció entre els agents implicats.

És previsible que les empre-

ses que disposin d’un bon sis-

tema de digitalització seran 

més competitives en el mercat. 

Transcorregut un temps curt, 

no serà un avantatge com-

petitiu si no una necessita 

bàsica mínima per poder se-

guir competint en el mercat.

Les solucions genèriques solen 

cobrir part de les necessitats de 

digitalització de les empreses, 

la resta de necessitats reque-

reixen adaptacions a les realitats 

particulars de cada empresa.

Font:  Gremi de constructors 
d’obres de Barcelona.

Construcció 4.0, un horitzó
que s’apropa inexorablament
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JUNTA DIRECTIVA

Nous membres a la Junta Directiva 
de Construcció

Tot i no poder celebrar la tradicional Assamblea General Ordinària a causa de la pandèmia, la Junta 
Directiva del Gremi de la Construcció s’ha renovat en busca d’obrir nous fronts i sumar així nous 

punts de vista que puguin aportar un valor afegit pel sector.

La Renovació de la Junta Directiva ha estat la següent:
Nou Membre: José Acera Bellon

Nou Membre: Ernest Aragonés Serrano

Guanyador Lot de Nadal 2020

Empresa Construccions i Reformes Govira S.L

Alfons Gaya Plaça
President del Gremi de la Construcció 
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ACTUALITAT 

Calendari Sector de la Construcció Tarragona 
2021

Segons la Resolució del BOPT del passat 4 de desembre de 2020, per la qual es disposa la inscripció i 

la publicació de l’acord de la Comissió Paritària del calendari laboral per l’any 2021 del Conveni col·lec-

tiu de treball del sector de la Construcció de la província de Tarragona, es va arribar a l’acord:

Que amb l’objectiu d’adequar la jornada laboral anual establerta en el Conveni General del sector, que 

és de 1736 hores de treball, seran festius els dies:

• 31 de març (Dimecres Sant)

• 1 d’abril (Dijous Sant)

• 11 de juny (Festa del Sector) // 25 de juny (Pont de Sant Joan)

• 11 d’octubre (Pont del Pilar)

• 7 de desembre (Pont de la Constitució) // 24 de desembre (Vigília de Nadal)

• Del 27 al 31 de desembre (Festes de Nadal).

Aquest calendari serà operatiu sempre que no es pacti una readaptació entre l’empresa i els represen-

tants legals dels treballadors o amb la majoria dels treballadors, en cas de no existir representació legal,.

 

37





Gremi de Fusters del Baix Penedès

Joan Carles Guasch
President del Gremi de Fusters 

En aquests moments de tan gran incertesa i dificultats des del Gremi de Fusters del Baix Penedès no po-
dem deixar d’estar satisfets a causa del gran volum de feina que seguim tenint. Tot i això, hi ha una gran 

preocupació que creix cada dia més sobre el futur de la professió. 
El relleu generacional preocupa, i és que malgrat els esforços que s’estan fent des del Gremi els núme-
ros no són esperançadors; la tendència creixent a Catalunya és que les escoles de fusters vagin reduint el 
número cada vegada més. A la província, s’està fomentant la iniciació a l’escola Pere Martell, tot i que de 

moment els resultats no estan sent els esperats.
Malgrat la delicada situació que presenta el futur del nostre ofici les ganes i la dedicació no decauen i en els 

moments complicats és quan es demostra la valia i la grandesa del nostre gremi.



ACTUALITAT 

Quan parlem de construcció amb un material 

com el bambú, l'imaginari col·lectiu es trasllada a 

països de Sud-Amèrica, que és on més s'utilitza a 

aquest efecte. No obstant això, la construcció amb 

bambú comença a ser una realitat amb moltes 

possibilitats a Europa. La preocupació pel canvi 

climàtic i l'aposta ferma per la sostenibilitat ha 

portat al bambú a tenir una oportunitat única d'es-

tendre's més enllà de les seves fronteres. És, de 

fet, l'espècie vegetal que més CO2 pot absorbir del 

planeta, quelcom fonamental si volem frenar una 

deterioració climàtica cada cop més gran i, a més, 

ofereix avantatges inassolibles per als materials de 

construcció convencionals.

Sala de Conferències Naman 

Retreat, de Vo Trong Nghia Architects

Fotografia: Hiroyuki Oki

La construcció amb bambú a Europa: una solució 
viable amb múltiples avantatges
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• És sostenible i ecològic: cada hectàrea de 

bambú pot arribar a absorbir nou tones de CO2 

i pot aportar material estructural per a construir 

nous habitatges.

• És un material econòmic.

• Bon aïllant tèrmic i acústic. A més, genera am-

bients lliures d'humitat.

• És resistent i durador. El bambú té una força de 

tensió que supera en un 20% a l'acer.

• És un material ràpidament renovable. Mentre 

que un arbre triga almenys una dècada a poder 

ser aprofitat, en aquest temps haurem pogut 

tallar dues vegades canyes de bambú per a ser 

utilitzades. 

• El seu creixement ràpid i la seva recollida con-

trolada i sostenible contribueix, a més, a evitar 

la desforestació del planeta, a la prevenció 

d'incendis i a la protecció de la biodiversitat.

• La seva plantació afavoreix la recuperació d'es-

pais naturals en estat d'abandó.

• Serveix, també, per a la construcció de tarimes, 

parquet i, per descomptat, mobles.

 FONT: GREMI FUSTA I MOBLE

BENEFICIS



SOM D'AQUÍ 
SOM AQUÍ 

EL VENDRELL / TORREDEMBARRA / CUNIT / SANT JAUME D.D. 
 

www.ferreteriajaume.com 

 

 
 

Els agremiats valoren positivament la gestió del Gremi 
durant la pandemia i es mostren satisfets amb la feina feta.

*Enquesta anòmina realitzada als agremiats de la Gestora de Gremis del Baix Penedès. 



INSTAL·LADORS

CONSTRUCCIÓ

FUSTERS I ALTRES

D I R E C T O R I  D ’ E M P R E S E S
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A la nostra nova WEB trobareu tots els nostres 
productes i serveis: www.planafabrega.com

Seguretat · Contra incendis · Telecomunicacions · Material Elèctric · Il·luminació Led

Normes a aplicar als cables per instal·lacions ICT (Telecomunicacions)

Telf: 977 21 98 54 
p�arragona@planafabrega.com

elements que comporten els materials en les instal·lacions dins d’una construcció.

Ara toca als cablejats, i els requisits enfront de la seva reacció al foc.

seva “contribució al desenvolupament del foc”. A més del seu marcat “CE”.

• La que pertoca complir a les ICT és la “D”. En concret: Dca.s2,d2,a2

Però hi va haver una única moratòria, per tal de liquidar els estocs existents en els magatzems, 

de cable.

• Coaxial per Antena TV-SAT (Blanc o Negre)
• Coaxial per TV de Banda Ampla (TBA)
• Cable UTP Cat 6 per Veu i Dades (telefonia / internet)

Donat que actualment hi ha molts equipaments, televisors, consoles, 

menjador.

rebedor d’entrada.
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Sistemes de detecció d’incendis
• Analògics
• Convencional

Assessorament i formació a l’instal·lador:

Elements detecció d’incendi

• 
• 
• 
• Senyalització
• Protecció passiva RF
• Control de fums i calor

Assessorament i formació a l’instal·lador:

BIEs i proves hidràuliques
Ruixadors
Lloc de control
Grup de pressió 
Columna seca
Dipòsit escumògen
Exutori control i evacuació fums
Hidrant

   Assessorament a l’instal·lador

Plana Fàbrega Tarragona
Carrer de l'estany, Nau 10-11-12 · Pol. Ind. Riuclar · 43006 Tarragona
Tel. 977 21 98 54 · p�arragona@planafabrega.com
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