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Editorial
A l’espera de les obres
Finalment després de molts mesos d’espera ja s’ha revelat
el nom del futur projecte recreatiu i d’oci que ha de suplir
l’inicial BCN Word. L’empresa nord-americana Hard Rock
invertirà 2.000 milions d’euros al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou en els propers anys per
executar aquesta obra que es farà per fase i anirà veient
la llum en els propers anys, sense concretar encara els
terminis.
En el seu projecte, Hard Rock planeja la construcció d’un
casino, dos hotels de 500 i 600 habitacions respectivament,
un espai de 10.000 metres amb més de 75 botigues, restauració, un espai per a concerts per a 15.000 persones, una
àrea de piscina de 6.000 metres i un Hard Rock Cafe.

Evidentment des del Gremi de la Construcció del Baix
Camp sempre hem mantingut el nostre suport al projecte, encara que lamenten la reducció del projecte inicial i
també l’endarreriment que ha patit. Ara esperem que les
previsions més optimistes es compleixin i l’any vinent comencin les obres perquè aquest centre d’oci pugui ser una
realitat com abans millor.
En aquest sentit, també esperem que les institucions
vetllin perquè les empreses del territori puguin col·laborar
en la construcció i el manteniment del Hard Rock Entertainment World, que és el nom que finalment substituirà
el que inicialment s’havia batejat com a BCN World, que ja
queda enterrat per sempre.

La Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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A CT UA LIT A T TE R R I TOR I

Hard Rock Entertainment World
anuncia una inversió de 2.000
milions d’euros
Aquest ha estat el nom escollit pels promotors
de l’antic BCN World. El projecte inclou un casino,
1.100 habitacions d’hotel, 75 botigues i un espai
per a concerts per a 15.000 persones

Finalment després de molts mesos d’espera ja s’ha revelat el nom
del futur projecte recreatiu i d’oci
que ha de suplir l’inicial BCN Word.
L’empresa nord-americana Hard
Rock invertirà 2.000 milions d’euros
al Centre Recreatiu i Turístic (CRT)
de Vila-seca i Salou en els propers
anys per executar aquesta obra que
es farà per fase i anirà veient la llum
en els propers anys, sense concretar encara els terminis.
En el seu projecte, Hard Rock planeja la construcció d’un casino, dos
hotels de 500 i 600 habitacions respectivament, un espai de 10.000 metres amb més de 75 botigues, restauració, un espai per a concerts per a
15.000 persones, una àrea de piscina
de 6.000 metres i un Hard Rock Cafe.
Un dels hotels i les botigues seran de-

senvolupats per Port Aventura i Value
Retail, respectivament.
En un comunicat que va fer públic
l’empresa una hora i mitja abans que
la mesa de valoració obrís el sobre
amb la seva proposta a la seu de la
secretaria d’Hisenda explica que el
desenvolupament del complex d’oci i
de joc començaria amb una inversió
de més de 600 milions d’euros en la
primera fase, en la qual es construiria
el resort integrat d’hotels i casino, que
en el comunicat Hard Rock anomena
‘Hard Rock Hotel & Casino Tarragona
integrated resort’. Aquesta primera
fase també inclouria un hotel familiar
de 500 habitacions desenvolupat per
Port Aventura i més de 75 botigues de
luxe desenvolupades per Value Retail
en una àrea de 10.000 metres quadrats. Durant la construcció d’aquesta

Durant la construcció d’aquesta primera fase i un cop
estigui acabada, s’estima que es crearan 11.500 llocs
de treball directes i indirectes i un impacte econòmic
de 1.300 milions d’euros a la zona
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primera fase i un cop estigui acabada,
s’estima que es crearan 11.500 llocs
de treball directes i indirectes i un impacte econòmic de 1.300 milions d’euros a la zona.
Hard Rock oferirà un espai per a
concerts amb capacitat per a 15.000
persones i un lloc dedicat als espectacles regionals i internacionals, a més
d’un Hard Rock Cafe i la seva Rock
Shop que posarà a la venda marxandatge de la companyia.
Hard Rock, Port Aventura i Vanue Retail tenen la forta creença que
aquest projecte serà molt bo per al
turisme i la creació de llocs de treball i
portarà desenvolupament econòmic a
aquesta important regió de Catalunya.
Hard Rock assegura que el complex no
només suposarà milers de llocs de treball sinó que també atraurà inversions
estrangeres directes. Segons la companyia nord-americana, el Hard Rock
Entertainment World es convertirà en
una de les destinacions de resort més
gran d’Europa. El projecte consistirà
doncs en una combinació única d’hotels i àrees de convencions, amb entreteniment, restauració i botigues. Els

El director de l’Incasòl
calcula que les obres
del complex podrien
començar el setembre
del 2018, ja que durant
un any des de la
resolució del concurs,
al setembre, caldrà
treballar perquè Hard
Rock adapti el seu
projecte al Pla Director
Urbanístic.

terrenys on s’aixecarà el complex fan
745.000 metres quadrats i inclouen
diferents usos. La inversió global estimada és de 2.000 milions d’euros, incloent el cost dels terrenys –que Hard
Rock haurà de comprar a La Caixa- i
les infraestructures necessàries.
Triplicar les mides actuals
El director de l’Incasòl, Damià Calvet,
va explicar que en un futur s’inclouran
més hotels, més botigues i més equipaments. De casino només n’hi podrà
haver un, però podrà arribar a triplicar
els 9.785 m2 definits en la fase inicial,
fins als 30.000 m2 de sostre, tal com
constaten fonts de l’Incasòl. A banda
del que ja es va fer públic, el Hard Rock
Entertainment World inclourà més hotels, més botigues i més oferta complementària, tal com va afegir Calvet.
De fet, l’abast de les properes fases serà més ampli que l’anunciada
inicialment: Hard Rock preveu una
inversió total de 2.000 milions d’euros, dels quals només 665 són de la
primera fase. La llei que es va aprovar
el 2014 per impulsar el macrocomplex d’oci preveia atorgar un màxim

de 6 llicències de casino a l’entorn del
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca
i Salou, però finalment només hi ha
hagut una empresa que ha presentat
un projecte, així que se n’atorgarà una
sola a Hard Rock.
Segons el Pla Director Urbanístic, el
CRT pot acollir com a màxim un sostre
de 30.000 m2 destinats a zona de joc.
Amb 1.200 màquines recreatives i 100
jocs de taula, el casino de Hard Rock
-que rebrà el nom de Tarragona- ocuparà 9.785 m2, segons es va fer públic
el passat dilluns.
Així doncs l’espai destinat al casino
podrà triplicar les seves dimensions en
un futur. Segons preveu el PDU, quan
estigui del tot desplegat el projecte,
els usos hotelers abastaran el 57%
del total, mentre que les activitats d’oci
(congressos, convencions, teatre i espectacles) ocuparan el 15%.
Finalment, el 6,7% del sostre es
reservarà a usos comercials i el 4%,
a àrees de joc. El projecte de la companyia nord-americana es desplegarà
en una superfície 30 hectàrees, per les
quals Hard Rock pagarà 120 milions
d’euros a La Caixa.

Obres, a finals de l’any vinent.
El director de l’Incasòl ha calculat que
les obres del complex podrien començar el setembre del 2018, ja que
durant un any des de la resolució del
concurs, al setembre, caldrà treballar
perquè Hard Rock adapti el seu projecte al Pla Director Urbanístic.
Des d’aleshores caldria comptar
un mínim de dos anys d’obres, així
que l’obertura podria tenir lloc el
2020, avança Calvet. Per agilitzar els
treballs, es farà simultàniament la
urbanització del sector i l’edificació
del complex, com ja s’ha fet en altres
ocasions.
La via d’entrada
Amb la recent obertura de Ferrari
Land, Port Aventura preveu acollir 5
milions de visitants a l’any. Per la seva
part, el complex d’oci de Hard Rock
podria generar entre 1,7 i 2,1 milions
de pernoctacions, segons un estudi
de la Universitat Rovira i Virgili. Tot i
això, no es preveu cap carretera nova
ni cap accés nou a l’AP-7 o a l’A-7, sinó
que es millorarà les existents, va dir
Calvet.
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Satisfacció entre els alcaldes de la zona
Els alcaldes del territori aplaudeixen
el projecte de Hard Rock que es construirà al Centre Recreatiu i Turístic
(CRT) de Vila-seca i Salou. Els representants dels dos municipis, presents a la
presentació a Barcelona, es van mostrar entusiasmats amb la proposta del
complex hoteler i d’oci. Aquí comença
tot, vindran altres parcs temàtics, és
un efecte crida, serem un Orlando a
nivell europeu, va exclamar l’alcalde de
Salou, Pere Granados. Des de Vila-seca també es valora molt positivament
l’impacte que tindrà en el territori el
projecte denominat Hard Rock Entertainment World. Aquest nom amb el
qual s’ha batejat convenç als municipis
del territori -a diferència de l’antic BCN
World, que sempre va portar cua.
El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vila-seca, Xavier Farriol,
va dir que el nom no ha estat mai
un problema pels ajuntaments dels
dos municipis implicats en el projecte. Un nom ben encertat sempre és
important, la marca és important, i la
referència local vindrà sola, no la necessitem, va declarar el representant
municipal de Vila-seca, el qual va valorar molt positivament el projecte en
conèixer-se’n els detalls i s’ha congratulat que darrere hi hagi un inversor
solvent. És un protagonista que ens
agrada, és un projecte amb molt elements positius, per exemple la col·laboració entre PortAventura i Value Retail, i veiem la possibilitat de sinèrgies
molt interessants, va concloure Farriol.
L’alcalde de Salou, Pere Granados,
qui va coincidir en esvair qualsevol
polèmica en el nou nom del complex,
perquè hi constaran els noms dels

Pere Granados: ‘Serem
un Orlando a nivell
europeu’
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municipis, s’ha congratulat que Salou,
amb Port Aventura i ara Hard Rock,
es podrà convertir en epicentre d’una
gran destinació turística en matèria
d’oci fins al punt de competir al nivell
d’Orlando. Granados també ha valorat
els milions i milions d’impacte econòmic i la quantitat de llocs de treball
que generarà el projecte -fins a 2.100
ocupacions directes. Encara estem en
efectes de crisi i això és una gran oportunitat de trobar feina, va dit. I servirà
per desestacionalitzar la temporada
turística, hem d’estar molt contents,
va afegir el batlle.
Vols intercontinentals a l’Aeroport
de Reus?
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha vaticinat que el Hard
Rock Entertainment World implicarà
un canvi de dimensió a l’aeroport de
Reus que fins ara no ens podíem imaginar. El conseller s’ha mostrat convençut que el projecte de Hard Rock farà
que l’aeroport aculli vols intercontinentals i tingui un increment extraordinari
de la seva capacitat.
El conseller va exposar que no
necessàriament caldria augmentar la
infraestructura per donar cabuda als
nous vols. De fet, Rull va explicat que
el macrocomplex de joc i oci farà revaloritzar totes les infraestructures de la
zona i ha apuntat que també pot implicar també que s’atreguin més creuers
al port de Tarragona.
Rull considera que el projecte que
es desenvoluparà a Vila-seca i Salou
farà incrementar molt la demanda
de vols intercontinentals, ja que hi
haurà usuaris de tot el món que vindran atrets pel macrocomplex d’oci i
de joc, que inclou un gran centre de
convencions, a banda del casino, els
hotels, les botigues, restauració i un
gran espai per a concerts. Per tant, pot
passar que l’aeroport de Barcelona no
cobreixi tota la demanda que vingui

des d’Àsia, Amèrica i altres indrets,
va dit. Això pot fer que l’aeroport de
Reus passi de ser un aeroport de vols
regionals a donar una dimensió més
de caràcter intercontinental, més tenint en compte que els avions que fan
aquests vols cada cop són més petits
i necessiten menys pista, va comentar
el conseller.

Pere Granados, alcalde de Salou

Xavier Farriol, primer tinent d’alcalde de Vila-seca
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AC T UALIT AT SE CTOR

L’atur cau a Tarragona de 16.200
persones el segon trimestre
Aquesta és la xifra més baixa des del 2008. A les comarques tarragonines amb
338.800 persones treballant es recuperen les xifres d’ocupació de fa sis anys
El nombre de persones sense feina
en el segon trimestre d’aquest any es
va situar a Tarragona en 59.600 persones, baixant del llindar de 60.000
aturats per primera vegada des del
quart trimestre del 2008. Amb aquesta xifra, el nombre de desocupats a les
comarques tarragonines disminueix
de 16.200 persones en relació amb
el primer trimestre, el 21,73% menys,
segons l’Enquesta de la Població Activa (EPA) que publica trimestralment
l’Institut d’Estadística espanyol. La
taxa d’atur ha baixat fins al 14,95%,
5,03 punts percentuals menys que el
trimestre anterior i la taxa més baixa
des del desembre del 2008 (13,74%).
El nombre d’ocupats a Tarragona s’ha
situat en 338.800 persones, cosa que
suposa 35.100 nous llocs de treball en
un trimestre, gràcies a l’impuls del sec-

tor serveis i la contractació per afrontar la temporada d’estiu. Per trobar a
Tarragona una xifra similar als 338.800
ocupats cal remuntar-se fins el segon
trimestre del 2011.
Per sectors, a Tarragona l’ocupació
creix a tots els sectors amb l’excepció
de la construcció, on l’ocupació ha
disminuït de 100 persones, el 0,42%
menys en relació amb el primer trimestre.
A les comarques de Tarragona, el
nombre de persones sense feina es va
situar en el segon trimestre en 59.600
persones, 16.200 aturats menys que
el primer trimestre, el 21,73% menys.
En relació amb l’any passat, el nombre
d’aturats ha caigut de 16.500 persones, el 21,68% menys.
A Tarragona la desocupació baixa
de la línia de 60.000 persones per pri-

Per sectors, a Tarragona l’ocupació creix a tots
els sectors amb l’excepció de la construcció, on
l’ocupació ha disminuït de 100 persones, el 0,42%
menys en relació amb el primer trimestre

14,95%
És l’actual taxa d’atur. 5,03
punts percentuals menys que el
trimestre anterior i la taxa més
baixa des del desembre del 2008
(13,74%).

mera vegada des del quart trimestre
del 2008. La caiguda de l’atur que es
registra en aquesta demarcació de
16.200 persones en relació amb el primer trimestre és a més alta que s’observa des de l’inici de la sèrie històrica
de l’EPA que comença el 2002.
En els serveis, l’ocupació ha augment de 33.100 persones, el15,88%
més, en la indústria de 1.300 treballadors, el 2,3% més i finalment en el
sector primari l’increment de l’ocupació ha estat de 900 persones, el 6,16%.
En termes anuals, tots els sectors
d’activitat de Tarragona excepte la
construcció registren un increment
de l’ocupació.
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A CT UA LIT A T SE CTOR

Més de 67.000 treballadors es van formar
l’any passat amb la Fundación Laboral
La FLC va celebrar aquest mes de juliol la reunió semestral del seu Patronat, en
la que va aprovar els comptes de l’organització de l’any 2016
guida de Cantàbria (220.595) en tercera posició, Navarra (177.475) i Aragó
(175.130).

Taller formatiu de la Fundación Laboral de la Construcción

Així mateix, es va presentar la Memòria d’activitats corresponent a l’any
2016, en què destaquen, entre altres
dades, els 67.280 treballadors que es
van formar amb la Fundació Laboral
l’any passat i els més de 2,5 milions
d’hores de formació impartides per la
entitat en 2016.
Per àrees temàtiques, gairebé
49.000 treballadors es van formar en
matèries relacionades amb la preven-

2,5

Milions d’hores de formació
impartides per la entitat el 2016

10

La Façana

ció de riscos laborals, fet que suposa
gairebé un 73% del total dels alumnes
formats. El segueixen una mica més
de 17.000 professionals que es van
formar en accions sobre oficis i professions, que van representar un 25%.
Finalment, 1.300 treballadors (2% restant), que es van formar en matèries
relacionades amb la gestió.
Pel que fa a la distribució territorial dels alumnes formats, Andalusia
es va situar de nou al capdavant, amb
8.408 treballadors, seguida de Madrid
(7.896), Galícia (6.359), País Valencià
(5.751) i Catalunya (4.783).
Al número d’hores impartides, Galícia va ser la comunitat autònoma en
què més temps de formació es va dur
a terme, amb 471.145 hores impartides durant 2016. En segon lloc es va
situar Madrid, amb 382.979 hores, se-

Cursos gratuïts per als titulars de
la TPC
En 2016, la Fundación Laboral va posar en marxa una nova línia de formació gratuïta per als més de 700.000
titulars de la Targeta Professional de
la Construcció (TPC), consistent en
cursos on line de curta durada sobre
diferents matèries d’actualitat.
Així, l’octubre de l’any passat va
llançar el primer curs on line gratuït
sobre “Eficiència energètica d’edificis”,
de 8 hores de durada, que va obtenir
el major nombre d’alumnes: 2.137.
Des de llavors, la FLC llança un nou
curs cada mes, a més de mantenir
obertes noves convocatòries mensuals dels ja existents. En l’últim trimestre de 2016 va formar en total a 3.702
persones.
El primer semestre de 2017
En la reunió del Patronat també es
van donar a conèixer les dades més
rellevants de la Fundació en el primer semestre del 2017. L’entitat ha
format a 36.154 treballadors, un 15%
més que en el mateix període de l’any
passat, i ha impartit 1.306. 813 hores
de formació, un 16,2% més en termes
interanuals.
En matèria preventiva, cal destacar
que el nombre d’usuaris que han visitat el portal d’assessorament gratuït
Línia Prevenció (www.lineaprevencion.
com) ha augmentat un 46,6%, en registrar 26.909 persones. El nombre
de consultes ateses a través d’aquest
servei ascendeix ja a 3.849.

A CT UA LIT A T S E CTOR

El Gremi de la Catalunya Central premiarà
els socis que facin sel·lecció de la runa
La comarca del Bages produeix unes 80.000 tones l’any de residus provinents
de la construcció i en recicla la meitat

Signatura de l’acord entre el Gremi de la Catalunya Central i la Gestora de Residus del Bages

Els abocaments il·legals de runam
d’obra encara són massa freqüents.
Així ho ha denunciat el president del
Gremi de Constructors de la Catalunya
Central, Josep Alias, ha explicat que els
autors solen ser empreses ‘pirates’ i
particulars. Davant d’aquesta situació,
el Gremi vol premiar totes aquelles
empreses que facin recollida selectiva dels seus runams en origen, de tal
manera que, quan els residus arribin
al dipòsit, aquests siguin més fàcils
de reciclar. En aquest sentit, el Gremi
ha signat un acord amb la Gestora de
Runes del Bages mitjançant el qual, els
agremiats tindran un descompte en el
tractament de residus i accés a infor-

mació i assessorament sobre bones
pràctiques ambientals. Actualment,
al Bages es produeixen unes 80.000
tones de residus de la construcció i,
d’aquestes, la Gestora de Runes del
Bages n’aconsegueix reciclar el 50%,
una xifra un 20% superior a la resta
del territori català, però que encara se
situa lluny del que demanen les directives europees, que la situen entre el
70 i el 80%.
La Gestora de Runes del Bages demana als empresaris de la construcció que intentin separar al màxim els
residus en origen per tal que, quan
arribin al dipòsit, no calgui fer aquesta
selecció i, per tant, es pugui afavorir

així el reciclatge d’aquest material. Segons ha explicat el seu responsable,
Jordi Fargas, es tracta bàsicament de
separar els materials petris de la resta.
Si ens ve el material més ben separat,
a través d’unes màquines i unes crives
podem triturar aquest material, separar-lo segons la mida i reutilitzar-lo en
forma de grava, sorra o arena fina, entre d’altres, ha explicat.
Per tal d’incentivar aquest reciclatge, el Gremi de Constructors de
Manresa i comarques i la Gestora de
Residus del Bages han signat un acord
que premiarà econòmicament amb un
descompte les empreses que facin reciclatge en origen del seus runams.
Després de la crisi
La caiguda del sector de la construcció al Bages durant els anys de crisi ha
estat del 90%. Ara, segons el president
del Gremi, Josep Alias, l’activitat sembla que vol tornar a remuntar, però
aquesta activitat se centra sobretot a
Barcelona i àrea metropolitana, de tal
manera que les empreses constructores del territori es veuen obligades a
desplaçar-se fins allà per treballar.

La Façana
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A CT UA LIT A T R E US

Les empreses de la Cambra de Reus
asseguren que no ha tingut cap efecte
el “procés” polític a Catalunya
La meitat dels empresaris sondejats pel Radar Cambra consideren que Catalunya
no arribarà a ser un estat independent

59%

Percentatge d’empresaris
que manifesten que en
l’últim any ha millorat al territori la situació econòmica

El 92% dels empresaris de la Cambra de Reus assegura
no haver tingut cap efecte derivat del procés polític que
viu Catalunya en la seva activitat econòmica. Aquesta és
una de les conclusions que evidencia la novena onada del
Radar Cambra, una enquesta que l’ens cameral ha efectuat
entre 160 participants del seu àmbit sobre perspectives de
negoci i actualitat política. La majoria dels enquestats, fins
un 84%,creuen que els govern espanyols i català han de
dialogar per trobar una sortida al conflicte i un 49% creu
que Catalunya no arribarà a ser independent –en front d’un
43% que creu que sí-. Malgrat tot, l’opinió majoritària –en un
45%- és que el referèndum unilateral s’acabarà celebrant
i, en aquest sentit, creuen que el procés podria afectar les
vendes de les empreses catalanes a la resta de l’Estat -44%així com la deslocalització d’empreses que són a Catalunya
-35%-. Un 55% descarta preparar-se davant situació futures derivades de la situació política.
Al marge de la situació política, el Radar Cambra ha
preguntat en l’onada d’aquest semestre de 2017 sobre

Polígon Industrial de Constantí
Av. de les Puntes, s/n - 43120 Constantí
Tel. 977 52 46 46 - Fax 977 52 46 52
fpoch@ferrospoch.com

www.ferrospoch.com
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La majoria dels enquestats, fins un
84%,creuen que els govern espanyols
i català han de dialogar per trobar una
sortida al conflicte
l’evolució així com les expectatives de la situació econòmica general i particular. En aquest sentit, un 59% dels
empresaris manifesten que en l’últim any ha millorat al
territori, mentre que un 39% considera que es manté
igual. En termes generals, un 37% qualifica de bona aquesta situació, mentre que un 57% la deixa en regular. Unes
xifres en bona mesura similars a la xifra de negocis registrada aquest primer trimestre de l’any: un 35% declara que
augmenta, un 53% que es manté i un 12% disminueix. Els
empresaris, però, es mostren optimistes i un 67% creu
que creixerà l’any vinent.
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LE GISLACI Ó

El nou conveni de la
construcció recull una
pujada salarial de l’1,9%
Patronal i sindicats s’han posat d’acord per signar
el sisè conveni general de la construcció que afecta
800.000 treballadors

Patronats i sindicats del sector, durant la signatura del conveni

La Confederació Nacional de la Construcció (CNC) i les federacions de construcció de CCOO i UGT han signat el
VI conveni general del sector de la
construcció, que afecta directament
gairebé 800.000 treballadors, i que
recull una pujada salarial per a 2017
del 1,9%.
Segons han informat els signants
del conveni, el més important de
l’economia espanyola pel nombre de
treballadors als que empara, per a la
determinació de l’increment salarial
s’ha tingut en compte tant la situació
actual del sector com les perspectives econòmiques que presenta a mig
termini. En aquest sentit, patronal i
sindicats del sector consideren que
el nou pla extraordinari d’inversió en
carreteres, així com la recuperació del
sector immobiliari, l’activació de la rehabilitació en l’edificació i les necessitats d’inversió en infraestructures mediambientals i relatives al cicle integral
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de l’aigua, han d’esdevenir un motor
per al sector i l’ocupació. “Els agents
del sector de la construcció, complint
de nou amb el seu paper i la responsabilitat que els atorga la Constitució Espanyola, han buscat donar estabilitat
al sector a través d’un conveni signat
per a cinc anys, modernitzant les relacions laborals i assegurant una pau
social en el sector que contribuirà de
manera definitiva a rellançar l’economia espanyola”, destaquen en un comunicat conjunt.
Els signants del conveni posen l’accent en la millora de la productivitat
en el sector, afavorida pel creixement
gradual de l’ocupació en la construcció, la reducció de l’absentisme, la
Targeta Professional del sector, la
millora de la qualificació i de les competències dels empleats, i la incorporació de nous sistemes de treball
juntament amb la potenciació de l’ús
de noves tecnologies.

ME DI A M B I E N T

Ajuts per aprofitar l’electricitat solar que
capten els sostres i terrats dels habitatges
Els particulars i les comunitats de propietaris es poden beneficiar de la mesura
de la Generalitat, que comptarà amb un pressupost de 360.000 euros
La Generalitat ha publicat les bases reguladores d’una línia
d’ajuts per a la instal·lació de bateries que permetin convertir els sostres i terrats dels habitatges en la seva principal
font d’energia. El departament d’Empresa i Coneixement,
a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), destinarà
360.000 euros a facilitar que les famílies i comunitats de
propietaris puguin instal·lar bateries d’ió-liti que emmagatzemin l’energia elèctrica que generin les plaques fotovoltaiques que hi estiguin associades. La convocatòria dels ajuts
s’obrirà en les properes setmanes.
La instal·lació de bateries maximitza l’aprofitament de
l’electricitat que es pot generar als habitatges a partir de
l’energia solar, ja que permet emmagatzemar-la i utilitzar-la
en qualsevol altre moment, encara que no hi hagi Sol. Per
això, i amb la voluntat que l’autoconsum es generalitzi a
Catalunya, l’ICAEN atorgarà ajuts de fins al 70% del cost de
la bateria i equips associats, amb un màxim de 5.000 euros
per instal·lació.
La mesura està dirigida tant a particulars com a comunitats de propietaris, de manera que puguin aprofitar els
terrats i els sostres dels seus habitatges per generar electricitat per a la seva llar o per a les zones comuns dels edificis.
L’objectiu és que els ciutadans cada cop tinguin més capacitat per produir i gestionar la seva energia, que aquesta sigui
d’origen renovable i que la generació d’energia estigui cada
cop més distribuïda sobre el territori.

Aquesta nova forma de generar i consumir energia
està donant lloc a la creació de nous models d’empreses
de béns i serveis especialitzades en l’emmagatzemament,
la gestió i la compartició d’electricitat a casa nostra, que
s’acaben traduint en llocs de treball qualificats i vinculats al
territori. N’és un exemple la proposta de WeBatt per connectar una comunitat d’usuaris d’energia solar a la Garrotxa.
La línia d’ajuts se suma a la labor de la Taula d’impuls
a l’autoconsum fotovoltaic de Catalunya, impulsada per
l’ICAEN i que agrupa tant administracions municipals com
professionals i usuaris, i que té per objectiu eliminar les
diferents barreres –normatives, administratives, econòmiques i de coneixement- que dificulten la generalització
d’aquesta pràctica, i referma el compromís del Govern de
Catalunya amb un nou model energètic. En aquest sentit,
la Generalitat ja va aconseguir que s’anul·lés la prohibició
de compartir l’energia autogenerada que havia establert el
Govern espanyol.
L’autoconsum és un dels eixos bàsics del nou model energètic més net, sostenible i democràtic que proposa per a Catalunya el Pacte Nacional per a la Transició Energètica. A més
de dotar de més capacitat de decisió al ciutadà, la generació i
consum d’energia al propi habitatge contribueix a incrementar
l’eficiència energètica i integrar les energies renovables en el
sistema elèctric, a reduir les emissions contaminants i a reduir
la dependència energètica de Catalunya.
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HA B IT ATG E

Tarragona i Barcelona impulsen
el mercat immobiliari els darrers mesos
Des del setembre del 2011 no es signaven tantes hipoteques en un mes a Catalunya
El dinamisme del mercat immobiliari a Barcelona i Tarragona ha fet que el nombre d’hipoteques signades aquest
maig a Catalunya sigui el més alt en qualsevol mes des del
setembre del 2011 (4.819). En la demarcació de Barcelona
el creixement interanual dels contracte hipotecaris ha estat
del 18,81% i a Tarragona del 6,89%. Per contra, els mercats
de Girona i de Lleida han vist caure el nombre d’hipoteques
sobre habitatges en un 32,84% i un 40,23%, respectivament.
Girona és el segon mes consecutiu amb caigudes interanuals
mentre que Lleida encadena els cinc mesos d’aquest any.
En el conjunt de l’estat espanyol, el nombre d’hipoteques sobre habitatges es va situar en 29.012 contractes,
amb un increment del 9,24% en relació amb l’any passat.
A l’Estat, no es signaven tantes hipoteques com en aquest
mes de maig des del gener del 2012 (29.035).
A Catalunya, el nombre d’hipoteques signades sempre
sobre habitatges al maig es va situar en 4.812 contractes,
cosa que suposa el 5,25% més que fa un any. Des del setembre del 2011 no es signaven tantes hipoteques en un
mes a Catalunya.
La mitjana de preu per contracte hipotecari a Catalunya
es va situar al maig en 141.854 euros, el23,80% més que al
maig de l’any passat. És el preu més elevat que s’observa a
la sèrie des del desembre del 2008 (145.135).
Per demarcacions, a Barcelona el nombre d’hipoteques
al maig es va situar en 3.638 contractes, el 18,81% més que
al maig de l’any passat i el nombre més gran d’hipoteques
signat en aquesta demarcació en qualsevol mes des del
maig del 2011 (4.541).
La mitjana de preu per habitatge hipotecat a Barcelona
es va situar al maig en 153.974 euros, el 20,16% més que
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90.407
Mitjana de preu per habitatge hipotecat a Tarragona
al maig, el 2,47% més que al maig de l’any passat

al maig de l’any passat. Aquesta és la mitjana més alta a
les comarques barcelonines des del desembre del 2008
(156.631 euros).
A Tarragona el nombre d’hipoteques al maig es va situar en 481 contractes, cosa que suposa un increment del
6,89% en relació amb al maig de l’any passat. Aquesta xifra
de 481 contractes és la més alta de la sèrie des del gener
de l’any passat (537). La mitjana de preu per habitatge hipotecat a Tarragona es va situar al maig en 90.407 euros, el
2,47% més que al maig de l’any passat i el 4,43% més que
a l’abril d’aquest any.

HA B IT ATG E

El Banc Sabadell creu que els canvis en la
llei hipotecària tenen “molt de sentit”
El conseller delegat del banc diu que els contractes de tipus fix mai tornaran a
ser tan barats com a principis del 2016

Roda de premsa de la direcció del Banc Sabadell

El conseller delegat del Banc Sabadell, Jaume Guardiola,
considera que els canvis que planteja el govern espanyol
en la llei hipotecaria tenen molt de sentit en general. En
concret, també veu lògic que es plantegin incentius per
passar de les hipoteques a tipus variable a les de tipus fix.
De fet, el Sabadell ja ho ha fet fàcil als clients sense tenir
estímuls estatals, ha apuntat el conseller delegat, qui ha
recordat que durant la primera part de l’any passat l’entitat
va aconsellar els clients fer el canvi, ja que el tipus fix estava
més baix que mai. Guardiola ha vaticinat que mai el tornarem a veure tan baix com aleshores.
De fet, en el darrer any el Banc Sabadell ha incrementat
significativament el nombre de contractes a tipus fix, que
ja superen els de tipus variable. Actualment, un 71,8% de
les hipoteques són a tipus fix, davant del 49,8% de fa un
any. En milions d’euros, el conjunt de préstecs hipotecaris

En el darrer any el Banc
Sabadell ha incrementat
significativament el
nombre de contractes
a tipus fix, que ja
superen els de tipus
variable.
ha augmentat un 13,4% en el darrer any, fins als 1.790,2
milions d’euros. Igual que ho han fet les hipoteques, també
han augmentat els crèdits al consum, en un 18,3%, fins als
623 milions d’euros.
Clàusules sòl
D’altra banda, el conseller delegat de l’entitat bancària ha
explicat que, cada vegada que un client reivindica sobre
una clàusula sòl, s’inicia un procés de negociació sobre la
mateixa.
Tot i això, Guardiola ha defensat que, d’acord amb la sentència judicial, les clàusules del Banc Sabadell eren vàlides
ja que eren transparents i els clients les coneixien.
El conseller delegat ha defensat que el sector hipotecari
espanyol ha funcionat bé en els darrers anys tot i petits
problemes.
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T RIB UTS

L’IVA a les certificacions d’obra i el nou
sistema de subministrament d’informació
S’ha suscitat el dubte, sobre quan es reporta l’IVA en els pagaments parcials que
l’Administració va efectuant durant el desenvolupament de les obres
Tal com estableix l’article 75. Un. 2n bis de la Llei 37/1992, de
l’Impost sobre el Valor afegit, la meritació en aquest impost,
quan estiguem davant operacions consistents en execucions
d’obra, amb o sense aportacions de materials, els destinataris siguin les administracions públiques, es produirà en el
moment de la recepció de les esmentades execucions d’obra
d’acord amb el que estableix l’article 235 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Atès que aquestes execucions d’obra tenen terminis de
realització prolongats, s’ha suscitat el dubte, des de l’inici de
l’aplicació d’aquest impost a Espanya, sobre quan es reporta
l’IVA en els pagaments parcials que l’Administració va efectuant durant el desenvolupament de les obres.
Amb l’entrada en funcionament del SII (Subministrament
d’Informació Immediata), es torna a suscitar la polèmica de
quan s’ha d’ingressar l’IVA de les certificacions d’obra. No cal
dir que la implantació del SII no modifica per res la meritació del cobrament parcial de les execucions d’obra per a les
Administracions Públiques mitjançant certificacions d’obra,
que, repetim, es produeix en el moment del cobrament
efectiu de la mateixa.
Queda clar que, durant l’execució de l’obra, els cobraments realitzats pels contractistes abans de la recepció
definitiva de la mateixa per les Administracions Públiques,
implicaran la meritació de l’IVA repercutit reflectit en les cor-

responents certificacions d’obra, moment en el qual s’ha
d’emetre la factura a l’efecte de l’IVA i consignar en el SII
la quantia de l’IVA meritat per al seu ingrés a les arques
públiques.
A efectes pràctics i segons l’operativa actual, les certificacions amb IVA pendent de meritació s’han d’incloure
en el nou sistema. Segons ens informa la mateixa Agència
Tributària, la forma de declarar aquest tipus d’operacions
és la següent:
Una factura expedida amb anterioritat al moment de
produir-se el meritació de l’impost, tot i que reuneixi totes
les dades i requisits que preveu l’ article 6.1 del Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació, no té
efecte quant a l’Impost sobre el Valor Afegit més que quan
resulti preceptiva la seva expedició per haver-se meritat
l’impost, això d’acord amb els criteris que s’acaben d’assenyalar.

La problemàtica
Davant d’aquesta problemàtica amb les certificacions i
la seva inclusió en el nou sistema, proposem la següent
operativa:

Per tant, davant d’aquest tipus d’operacions, proposem
la següent operativa:

> A la data d’emissió de la certificació, inclusió de la mateixa
en el sistema (Independentment de que s’hagi produït la
meritació) amb clau 14, emetent una factura indicant la data
previsible de cobrament, un mes des de la seva expedició.

> A la data de cobrament efectiu parcial o total de la certificació privada emesa o lliurament de l’obra, emissió de la
factura corresponent i inclusió en el sistema amb clau 01
(règim general), perquè el sistema la tingui en compte a
efectes de liquidació.

> Un cop transcorregut el mes, atenent al termini en què
s’hauria de produir elteòric cobrament de la certificació
emesa, emissió de factura rectificativa de l’anterior si en
aquest termini no es cobra la certificació d’obra, per tal deque el sistema no la tingui en compte a efectes de liquidació.

18

La Façana

> No recomanem la inclusió en el sistema d’una certificació
d’obra privada emesa la meritació no s’hagi produït, atès
que el sistema actualment no permet el registre d’aquest
tipus d’operacions.

A CT UA LIT A T R E US

Reus tindrà set noves sales de cinema
abans de finalitzar el 2018
L’empresa Cines Axion invertirà 1,8 MEUR en un projecte a la Fira Centre Comercial

1.600m2
Superfície del nou complex d’oci que s’instal·larà a
l’equipament

La ciutat de Reus tornarà a disposar de cinemes abans
d’acabar l’any, concretament set sales que conformaran un
multicines a la Fira Centre Comercial. Així ho ha anunciat
aquest mes de juliol responsables de l’empresa valenciana
Cines Axion, que ja ha iniciat les obres al local de més de
1.600 metres quadrats que acollirà l’equipament.
Reus s’havia quedat sense sales d’exhibició de films fa
uns mesos amb el tancament de les úniques que quedaven. L’Ajuntament ha cedit un local que ocuparà part del
futur cinema. L’empresa invertirà 1,8 milions d’euros en la
iniciativa i ha escollit la Fira Centre Comercial perquè hi veu
una oferta diversificada i atractiva, amb un públic variat que
busca també espais d’oci dins del mateix equipament comercial on va a comprar.
Joaquim Sanprimo, cap d’obra i manteniment d’Axion, ha
explicat que totes les sales estaran equipades amb l’última
tecnologia, amb sistemes de so 7.1, pantalles 2:1 i Scope.
S’hi projectaran estrenes, cinema independent, documentals i projeccions en versió original.
Inicialment el projecte redactat per Metrovacesa ja contemplava un cinema, tot i que finalment una reducció de
l’alçada i del volum de l’edifici va decidir que no hi hagués

Futur emplaçament del nou cinema de la ciutat

cinema, una mancança que des del primer dia ha reivindicat
el sector de la restauració que hi ha al centre comercial.
Queixes per l’enderroc del Palace
D’altra banda, el Gepec-Ecologistes de Catalunya ha denunciat la mala praxis d’una empresa en la demolició de l’antic
cinema Palace de Reus i la gestió de materials amb amiant.
L’entitat ecologista diu que, segons el testimoni d’informadors que han aportat material visual, s’estan produint pràctiques inadequades en els treballs d’enderroc. En concret,
qüestiona la retirada de la vella coberta del cinema, formada bàsicament d’uralita, un compost d’amiant considerat
tòxic especial.
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Tarragona i les Terres de l’Ebre,
a la cua dels visats d’habitatges
El primer semestre d’aquest any es registra un increment del 7% de la superfície
de projectes d’execució de pisos mentre que els expedients no residencials
cauen un 21%

0,18%
És el tant per cent de renovació a
l’Estat espanyols del parc d’habitatges mentre que a França
aquest percentatge és del 2%
(cada 50 anys es renoven les
edificacions) i Alemanya de l’1,5
(cada 60 anys es substitueix un
edifici vell per un de nou).
Lluís Comerón, degà del Col·legi d’Arquitectes

La recuperació dels projectes d’edificació d’habitatges nous que passen
pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
consolida una recuperació i un canvi
de tendència a la ciutat de Barcelona
i les seves comarques metropolitanes
i a la costa de Girona, però que ara
per ara no s’estén a altres demarcacions, segons Lluís Comerón, degà del
Col·legi d’Arquitectes. Es consolida un
model ‘’dual’’ on ni a Tarragona, ni a les
Terres de l’Ebre ni a Lleida s’observen
‘’indicis’’ de canvi de tendència, ha reblat el degà. A més d’aquesta dualitat
territorial, també hi ha una dualitat en
els sectors que impulsen aquesta recuperació. Comerón ha explicat que
els visats en el seu conjunt han crescut
a Catalunya un 7% en el primer semes-

tre en relació amb el segon semestre
del 2016, però a costa d’un augment
del 28% dels visats de pisos nous i
una caiguda del 21% de projectes no
residencials vinculats a instal·lacions
industrials o de comerç.
Lluís Comerón ha alertat que hi
ha un canvi de tendència en l’evolució
dels visats d’edificacions però que es
tracta d’un canvi de tendència desigual
i asimètric, tant en l’àmbit territorial
com sectorial.
A més, també es constata que
aquest canvi de tendència no s’està
registrant d’una manera sana i complint estàndards europeus i de compliment de les normatives mediambientals. Aquest fet es pot observar en
les dades d’aquest primer semestre on

El degà dels arquitectes catalans ha alertat que
no s’està actuant en projectes de ‘’renovació’’ dels
edificis del parc d’habitatges com si que s’està fent
a altres països europeus
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s’observa que el gruix de la recuperació de l’edificació i dels visats es concentra en projectes de pisos de nova
construcció.
Comerón ha alertat que no s’està
actuant en projectes de ‘’renovació’’
dels edificis del parc d’habitatges com
si que s’està fent a altres països europeus. Les dades així ho indiquen. Al
conjunt de l’estat espanyol només es
renova el 0,18% del parc d’habitatges
mentre que a França aquest percentatge és del 2% (cada 50 anys es renoven les edificacions) i Alemanya de l’1,5
(cada 60 anys es substitueix un edifici
vell per un de nou).
Pel degà això passa l’estat espanyol
per una manca ‘’de cultura’’ a favor
d’aquesta renovació, per una població
en general ‘’molt empobrida’’ i fortament endeutada que no pot assumir
els costos d’aquesta substitució i finalment per una normativa i legislació del
sector que no afavoreix aquests tipus
d’actuacions. La normativa actual es va
fer abans de l’esclat de la bombolla immobiliària i per tant està pensada per
un sector basat en el creixement de
l’obra nova.
Les dades del primer semestre
d’aquest any indiquen que la superfície
visada va ser de 2,049 milions de metres quadrats, cosa que suposa el 7%
més que el segons semestre del 2016.
En relació amb els habitatges de
nova creació, en el primer semestre
es van visar 6.110 habitatges a Catalunya, dels quals 3.926 eren projectes
ubicats a la província de Barcelona, el
64% del total, 1.133 a la ciutat de Barcelona, el 18,54%, 628 a Girona, especialment a la costa, el 10%.

A CT UA LIT A T R E US

La rotonda de Mas Mainer ja funciona
de forma provisional
Servirà per ordenar el tràfic a la cruïlla de l’avinguda Onze de Setembre
i el carrer General Moragues
Segons el servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana de Reus,
durant la nit del diumenge, 23 de juliol,
es van portar a terme els treballs de
senyalització provisional de la rotonda
que s’està construint a la cruïlla entre
l’avinguda de l’Onze de Setembre i el
carrer de General Moragues.
La rotonda provisional es marcarà
amb pintura horitzontal i pilones de
tipus New Jersey. La consolidació de
la rotonda amb la urbanització definitiva es farà durant el mes d’agost;
mentre que la urbanització de tot l’espai viari vinculat al projecte de Mas
Mainer està previst que finalitzi a prin-

cipis de setembre, abans de l’inici del
curs escolar.
En aquest solar cèntric s’estan urbanitzant els carrers a càrrec de l’empresa Pamesa del Gremi de la Cons-

trucció del Baix Camp. A partir d’aquí
està previst que es construeixi un
supermercat i posteriorment hi haurà
un edifici que serà el més alt de Reus
un cop estigui llest.
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174.700
euros

L’actuació té aquest pressupost i
contempla treballs per recuperar
i posar en valor històric i patrimonial de l’edifici, i treballs per
adequar-lo als nous usos

Imatge virtual del futur Castell del Cambrer

Reus recuperarà amb nous usos
ciutadans el Castell del Cambrer
L’edifici conservat més antic de la ciutat i que representa els orígens de Reus
conservarà el seu valor patrimonial i històric
El nou espai remodelat es denominarà Centre Cultural Castell del Cambrer.
Les obres s’iniciaran el primer trimestre de l’any que ve, i posaran en valor
el simbolisme d’un edifici construït el s.
XII i que al llarg del s. XX es va reformar
en diferents ocasions per destinar-lo
a la seu de l’Arxiu Municipal. Amb el
temps, el castell s’ha anat buidant d’ús
i de contingut fins a l’actualitat, quan
s’utilitza puntualment la planta baixa
per donar suport a festivals i celebracions ciutadanes com la Festa Major
o el Festival de Circ Trapezi. La planta
sota-coberta conserva l’arxiu de notaris. I, la planta noble i el seu altell estan
en desús.
Les obres que s’hi executaran,
segons el projecte encarregat per la
regidoria d’Urbanisme, hauran de donar resposta a les següents necessi-
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tats i requeriments: fer accessibles les
plantes altes a usuaris amb cadira de
rodes; fer les adaptacions normatives
que permetin l’ús de la planta noble
per a activitats de pública concurrència; i millorar i adaptar les instal·lacions
a la normativa. Igualment, es preveuen
treballs de manteniment dels acabats
dels paviments i de paraments verticals. Finalment, la proposta té pendent de valorar —a l’espera de decidir-ne una nova ubicació— el trasllat
de l’arxiu de notaris de la planta sota-coberta.
L’actuació té un pressupost de
144.450,00 euros (174.784,50 amb
IVA) i contempla treballs per recuperar
i posar en valor històric i patrimonial
de l’edifici, i treballs per adequar-lo als
nous usos: Així, entre altres, es preveu
la reforma de l’ascensor ampliant el

buc, que actualment no permet instal·lar una cabina suficientment gran;
l’adaptació dels elements estructurals i
constructius i dels recorreguts d’emergència a la normativa d’incendis; les
reformes de les escales principal i
secundària; la dotació de l’edifici dels
serveis higiènics adients; la reforma de
les instal·lacions elèctrica, informàtica
i d’audiovisuals; i la instal·lació d’una
il·luminació nova. A la vegada, es preveu el tractament de consolidació de la
pedra de la planta baixa; la reparació
dels paviments o el pintat de parets i
sostres, entre altres.
L’actuació plantejada per l’Ajuntament de Reus haurà de ser validada
pel Departament de Cultura de la Generalitat, ja que el Castell del Cambrer
està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional des de 2005.

A CT UA LIT A T S E CTOR

Acord entre el Govern i Ciment Català
per a l’eficiència en l’ús de recursos
Les empreses de producció de ciment fixen un marc de col·laboració amb
Territori i Sostenibilitat per assolir un alt grau de protecció del medi ambient
El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull, i el
president de l’Agrupació de
Fabricants de Ciment de Catalunya, Salvador Fernández,
han signat un acord voluntari per a l’eficiència en l’ús de
recursos i la transició cap a
una economia circular de la
indústria catalana del ciment.
En virtut d’aquest compromís,
Salvador Fernández,
totes les empreses amb fàbrica integral de producció de ciment a Catalunya, agrupades en
l’entitat Ciment Català, han establert un marc de col·laboració
amb el Departament per assolir un alt grau de protecció del
medi ambient, compatibilitzant-lo amb el creixement econò-

mic. Aquestes empreses impulsaran mesures per afavorir la
transició del sector cap a una economia circular; col·laboraran
en la millora de la informació pública relativa a l’impacte de les
seves fàbriques; contribuiran en la realització d’estudis tècnics
i econòmics sobre la interrelació entre la indústria cimentera i
el medi ambient; i cooperaran amb l’administració en l’aplicació
de programes i polítiques per a la millora de la qualitat de l’aire,
segons ha detallat el Departament.
Entre les actuacions a les que s’ha compromès l’entitat
destaquen les relatives a la reducció de la contaminació
atmosfèrica. En concret, les empreses que tinguin instal·
lacions a la conurbació de Barcelona, en els municipis que
formen part de la zona de protecció especial de l’ambient
atmosfèric, compliran amb les mesures que es determinin
d’acord amb els protocols d’actuació establerts per als episodis d’anticicló de subsidència.

Tel.: 977 360 480 Fax: 977 79 23 61
pique@e-pique.com
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Demanen la continuïtat del POUM
aprovat l’any 2013 a Tarragona
La Cambra de Tarragona considera un error que s’aturi administrativament el pla
urbanístic atès que desacceleraria econòmicament la ciutat

Andreu Suriol, president de la Cambra de Comerç de Tarragona

Davant les declaracions d’alguns partits polítics, associacions veïnals i sectorials, la Cambra de Tarragona considera
que seria un greu error que s’aturés administrativament el
pla general urbanístic vigent a Tarragona, atès que desacceleraria econòmicament la ciutat i la desconnectaria del
procés de creixement que viu actualment.
La Cambra és del parer que no es poden aturar els projectes urbanístics en marxa quatre anys després de l’aprovació del POUM-2013, ja que això suposaria generar dubtes
jurídics i econòmics als inversors disposats a crear activitat
econòmica i ocupació. Aquest fet demostraria una falta de
rigor en el procés de fer ciutat (per laseva complexitat, inseguretat jurídica i administrativa) que malmetria la imatge de
Tarragona com a capital de captació d’inversions i negocis.
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El segon aspecte que la Cambra de Tarragona considera
greu, si es rescindís el POUM-2103, és el desconeixement
de la nova data d’aprovació del nou pla general.
Els tres principals raonaments que s’estan utilitzant per
qüestionar el POUM-2013 són més que dubtosos, i no justifiquen pas aturar el pla general vigent i posar en risc el
creixement socioeconòmic de la ciutat.
El primer raonament es basa en les estimacions d’habitatges buits i s’ofereix una dada entorn a les 7.770 unitats (any
2011). Ara bé, aquesta xifra és només això: una estimació
que es fa amb una metodologia i una mostra real poc significativa. En un moment que el preu del lloguer s’ha incrementat en un any en un 10-15 per cent a Tarragona ciutat resulta
difícil creure aquesta informació, més encara quan el 40 per
cent del lloguer es produeix de forma no reglada.
Com a conseqüència d’això, la rehabilitació no solucionarà pas els problemes urbanístics de la ciutat, millorarà
aquelles zones amb un parc d’edificis antics, i és necessari
fer-ho recolzant als propietaris. Només la creació de sòl
proveeix a la ciutat d’habitatge social, la qual cosa no passa
a les àrees rehabilitades.
Segon argument
El segon argument que alguns fan servir és que la ciutat de
Tarragona no creix ni creixerà demogràficament i, per tant,
no calen més habitatges, rehabilitant els que hi ha buits ja
n’hi hauria prou. Aquestes dades s’han de relativitzar en un
entornterritorial més ampli. Com s’explica que en els darrers
cinc anys hagin augmentat la seva població municipis com Altafulla (5,4 per cent), els Pallaresos (7,5 per cent), Perafort (4,3
per cent) o la Pobla de Mafumet (30,4 per cent)? La resposta
és fàcil: tenien un parc d’habitatges més assequible que a
Tarragona ciutat, i els creixements s’han produït per residents
de Tarragona que no van trobar una oportunitat d’habitatge
desitjat a la seva pròpia ciutat. A vuit anys vista, si s’aturés administrativament el POUM-2013, la ciutat de Tarragona ja no
disposaria de sòl per donar resposta a la demanda existent,
moment en el qual ens adonaríem que els creixements a la
perifèria començarien a superar en habitatge i equipaments
els de la pròpia ciutat de Tarragona. I, el darrer aspecte a
comentar, el mercat de l’habitatge no el podem continuar mesurant només pel pes demogràfic, sinó per la necessitat de
creació de llars, on intervenen també altres factors.

A CT UA LIT A T R E US

Busquen noves sortides als solars
abandonats a Reus
El consistori vol fer front a la inseguretat i la imatge de deixadesa que causen
els solars abandonats a la ciutat
L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Medi
Ambient, ha fet un nou pas en la política per fer front a
la inseguretat i la imatge de deixadesa que causen els solars abandonats a la ciutat, i ha fet una crida als propietaris
perquè posin els terrenys a disposició d’altres ciutadans
disposats a donar-los un nou ús de manera temporal. La
iniciativa se suma a les accions d’informació, sensibilització
i sanció que porta a terme la regidoria per recordar als propietaris la seva obligació de tenir els solars en condicions
de seguretat i salubritat.
La regidoria ha iniciat una prospecció per conèixer els
possibles solars en terrenys urbanitzables, els propietaris
dels quals estarien disposats a cedir-ne l’ús de manera temporal, abans d’iniciar-ne el procés d’urbanització. L’Ajuntament crearà una fitxa per a cada un dels solars disponibles, amb la informació necessària sobre el propietari i el

terreny: emplaçament, disponibilitat de serveis com llum i
aigua, plantacions, etc...
Una vegada l’Ajuntament tingui la màxima informació possible sobre l’oferta de solars disponibles, valorarà
—d’acord amb els propietaris dels terrenys— quin és el
millor ús possible que se’ls pot donar, i es buscaran els
possibles destinataris. Els nous usos que es podran donar
als solars són variats: agrícoles, cívics, esportius, etc… La
relació final entre propietaris i usuaris es concretarà amb
un acord entre les dues parts, del qual l’Ajuntament en quedarà al marge.
Fins al moment, ja hi ha 6 propietaris interessats en el
projecte. El regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, ha presentat la iniciativa acompanyat d’un possible usuari —un
agricultor— disposat a donar un nou ús a un terreny abandonat.
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Portalada amb identitat
La portalada del
cementiri dels
protestants també
es va deixar perdre
perquè ningú va
valorar la seva importància artística
i simbòlica
De tots és conegut que en certs aspectes es respiren aires de més llibertat.
Després de la Guerra Civil, els protocols que se seguien pels enterraments
començaven a la mateixa casa del finat
on feien cap, els vestidors de morts,
amb la tradicional ‘varilla’ rodona i el
cobrellit transparent de malla fina per
tapar el cadàver per protegir-lo d’insectes, donat que estava exposat a la
mateixa habitació. Això era la prèvia
més íntima de la corresponent vetlla
dels familiars i amics. L’endemà, s’havia
acomodat el cadàver dintre de la caixa,
seguit de la feina per baixar-lo per les

escales, la majoria de les quals eren
estretes. S’havia de carregar al cotxe
de morts per dirigir-se en comitiva a la
parròquia corresponent per realitzar la
litúrgia. Finament la comitiva se n’anava fins a la plaça de Catalunya, on es
donava per finalitzat el dol, format pels
familiars (homes) que, formats en filera
damunt de la vorera, a partir del sortidor de gasolina agraïen la visita dels
presents. Aquest viatge amb carruatge
de cavalls va durar fins a mitjans dels
anys 50. En arribar al cementiri era el
moment de la ‘distribució’ dels cadàvers. Els catòlics que, el van tenir en
exclusiva, segons convenis previs, controvertien els acords del que era “Cementiri Municipal” ja només hi podien
ser enterrats. Havien de passar per la
porta principal on inicialment hi havia
‘el Peret de la Dalla’ i que després de
la guerra, la va presidir una gran creu.
Al costat hi havia el cementiri
conegut “dels protestants o Evange-

Imatge d’arxiu de la portalada del cementiri dels protestants
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Per
Antoni Zaragoza Mercadé

listes”, els quals mai no van voler ser
enterrats amb els catòlics. Així ho van
disposar des de la seva construcció,
amb l’excepció que per la festivitat de
Tots San ts, feien la “jornada de portes obertes” pels visitants. La resta de
l’any, estava tancat a no ser que hi hagués algun servei. Però a més a més
hi havia un altre cementiri, a la part de
darrere anomenat “els llimbs”, on s’hi
enterraven els no batejats, els que se
suïcidaven, excomulgats i altres que la
vida religiosa se’ls hi havia complicat.
Aquesta era una explicació davant
de la solució actual, resolta amb els
tanatoris i la construcció dels crematoris. A Reus, l’eliminació del cementiri
dels evangelistes va ser per donar pas
al crematori i per això van exhumar els
cadàvers per enterrar-los al Cementiri
Municipal. Tot això porta certa relació
amb el Gremi de la Construcció, donat que la portada que avui ofereixo,
és la que van eliminar, per tant l’únic
testimoni que vaig recollir amb la meva
càmera i que està exposada a l’exposició del mateix cementiri. Tal vegada
s’haguera pogut conservar.
La decisió municipal, que cuidant
tants detalls, no va tenir en compte
aquest tipus de construcció, tal vegada classificada com a art egipci i que
d’alguna forma tenia certa personalitat. Una persona destacada que hi fou
enterrat va ser l’alemany, Victor Horns,
conegut com a espia que, abans de
començar la Guerra Civil, treballava
al departament d’estranger a la Casa
Alimbau, va desaparèixer, per tornar
a Reus, junt amb l’exèrcit guanyador.
El seu arxiu fotogràfic és de molta
importància, no solament bèl·lica, sinó
pels actes civils del règim de la postguerra.

El Gremi de la Construcció del Baix Camp agrupa els constructors i empresaris de la
comarca per tal d’oferir-li la defensa dels seus interessos i posa a disposició dels seus
agremiats els serveis de:

PERI TATGES

AS SE S SO RIA J U RÍ DI CA

ASSESSOR I A L A BOR A L

ASSE S SO RIA F ISCAL

Prades

l’Albiol

Reus

Riudecols

Vilanova d’Escornalbou

La Febró

l’Aleixar

l’Argentera

Almoster

Montbrió del Camp

Capafonts

Alforja

Botarell

Les Borges del Camp

Vinyols i els Arcs

La Mussara

La Selva del Camp

Riudoms

Castellvell

Colldejou

Vilaplana

Maspujols

Riudecanyes

Duesaigües

Montroig del Camp

Arbolí

l’Hospitalet de l’Infant

Pratdip

Vandellòs

Cambrils

Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos
43202 Reus
Tel. 977 32 30 13
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.cat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
La Façana
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Especialitzats en productes dirigits
al sector de la construcció
Assegurança Decennal
Assegurança de Tot Risc de Construcció (Obra civil i pública)
Afiançament de Quantitats Anticipades
Avals davant l’administració
Responsabilitat Civil General
Assegurança d’Accidents de Conveni
Responsabilitat Civil d’Administradors i alts càrrecs

Pressupostos personalitzats per flotes de vehicles, assegurances
de salut, subsidi, edificis acabats...
Avinguda Ramon i Cajal, 76 local 3
43005 Tarragona
Telf. 977 25 26 41
Fax 977 25 26 66
info@uncorredoria.eu
www.uncorredoria.eu
U&ENE Associats Corredoria, S.L. · Correduría de Seguros · Nº Reg. DGS FP J3390 Concertada póliza
de Responsabilidad Civil según artículo 27.1 e) y capacidad financiera según Art. 27.1 f ) Ley 26/2006 de
17 de julio, de mediación de seguros y Reaseguros.

