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El Gremi s’integra
al portal Obres
amb garantia
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LA CONSTRUCCIÓ ÉS L’ÚNIC SECTOR ON BAIXA L’ATUR
AMB UN DESCENS DE 866 PERSONES
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A L S E R V E I DE L E S E M P R ESE S
I E L S P R O F E S S I O NA L S

Descobreix tots els avantatges de ser un agremiat.
Descomptes, promocions, exclusivitats...
Al Gremi t’informarem de tots aquests avantatges.
Estacions
de Servei Vilalta
www.vilaltacorp.com

UN
Correduría
www.uncorredoria.eu

BigMat Ochoa
www.bigmatochoa.com

Volkswagen
Comercials
www.vwreus.com

Obres amb
garantia
www.obresambgarantia.com

Truca, consulta i informa’t a:
Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos
43202 Reus
Tel. 977 32 30 13
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.cat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

> Descomptes a les 25 estacions de servei
de Vilalta a Catalunya
> Targeta de pagament a crèdit
> Distribució de gasoil a les empreses

> Afiançament de Quantitats Anticipades
> Avals davant l’administració
> Responsabilitat Civil General
> Assegurança d’Accidents de Conveni

> Condicions especials pels agremiats
> Assessorament professional
> Finançament

> Condicions especials en l’adquisició de vehicles
comercials de Volkswagen en els concessionaris de
Reus i Tarragona
> Informació novetats dels vehicles comercials

> El Portal especialitzat en obres i reformes
> Amb el suport del Gremi de la Construcció
del Baix Camp
> 24 hores al dia / 365 dies a l’any
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ns trobem de nou a les portes d’un procés electoral per cercar un president del govern a l’Estat i ho fem en uns dies de
gran incertesa al nostre país per la sentència pel procés. Per
aquest motiu, ens sumem al manifest fet públic fa unes setmanes pels diversos agents socials, sindicats i patronal, respecte a
la situació actual.
Foment del Treball, PIMEC, CCOO i UGT, com a agents socials i
econòmics reconeguts en la concertació, i legitimats per la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a més representatius de l’àmbit socioeconòmic del país, fem una crida a institucions,
partits polítics, entitats socials i econòmiques i a la ciutadania en
general a restablir els espais de convivència i cohesió social que
facilitin un clima idoni pel diàleg i negociació que garanteixi l’estabilitat política, econòmica i social que Catalunya necessita.
Els agents socials i econòmics confiem que, un cop acabada la
via judicial, la política està obligada a trobar els mecanismes per
resoldre la complexa situació en què ens trobem i que, lluny d’intensificar les tensions, ha de reforçar els espais de convivència, de
diàleg i de legalitat buscant solucions polítiques col·lectives i personals, com és el cas dels condemnats amb penes de presó. //
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ACTUALITAT GREMI

EL GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ
DEL BAIX CAMP SE SUMA AL PORTAL
OBRES AMB GARANTIA, IMPULSAT PEL
COL·LEGI D’APARELLADORS

Adolf Quetcuti i Gregori Salvat, presidents del COAATT i del GCBC, respectivament, van signar
passada el conveni de col·laboració entre ambdues parts

EL PORTAL PERMET FER LA TRAMITACIÓ INTEGRAL D’UN PROJECTE D’OBRA NOVA, DE REFORMA O DE
CERTIFICATS DEL SECTOR A PARTIR DE TRES PRESSUPOSTOS ALEATORIS QUE REBEN ELS INTERESSATS
I, A PARTIR D’ARA, AQUESTS PRESSUPOSTOS INCLOURAN EMPRESES DE LA CONSTRUCCIÓ AGREMIADES

E

l president del Gremi de la Construcció del
Baix Camp (GCBC), Gregori Salvat, i el president del Col·legi del Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes tècnics i Enginyers de l’Edificació de Tarragona (COAATT), Adolf, Quetcuti, han
signat un conveni de col·laboració que permet als
constructors associats al Gremi participar al por-
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tal Obres amb Garantia (www.obresambgarantia.
com). D’aquesta manera, les persones que sol·licitin
el pressupost a un aparellador en aquest portal del
COAATT, rebran tres pressupostos d’un aparellador
que anirà lligat també a tres pressupostos que els
faran arribar les empreses del GCBC que decideixin
apuntar-se a Obres amb Garantia. De fet, participar

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

“EN UN MOMENT D’INCERTESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ, ÉS MOLT IMPORTANT QUE L’OBRA
NOVA, LES REFORMES O TOT EL QUE PUGUI SORGIR A LES NOSTRES COMARQUES ES QUEDI PER LES
EMPRESES ASSOCIADES AL GREMI QUE OFEREIXEN EL MÀXIM GRAU DE SOLVÈNCIA”, VA ASSENYALAR
GREGORI SALVAT, PRESIDENT GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP
al portal és totalment voluntari i permet realitzar
obres amb garantia i amb empreses del nostre territori, empreses de quilòmetre zero, que és un dels objectius dels dos col·lectius, aconseguir que les obres
i les reformes a les nostres comarques les executin
empreses del nostre territori.
Des del GCBC, el seu president Gregori Salvat, va
valorar de forma molt positiva l’entrada del Gremi
al portal del COAATT. “En uns moments d’incertesa
del sector de la construcció, és molt important que
l’obra nova, les reformes o tot el que pugui sorgir
a les nostres comarques es quedi per les empreses
associades al Gremi que ofereixen el màxim grau de
solvència”, va assenyalar, satisfet de tancar un acord
que espera que sigui molt beneficiós per les dues
parts. Ara són les empreses del Gremi de la Construcció les que han de manifestar la seva voluntat
de participar al portal del COAATT. És a partir d’aquí
que rebran les ofertes per realitzar els pressupostos
que més l’adeqüin a la tipologia o especialització de
cada constructor.

UN PORTAL DE REFERÈNCIA

Des de la seva posada en marxa, Obres amb garantia
ha experimentat un increment sostingut. L’any passat van ser més de 500 els tràmits realitzats a través
d’aquest portal i la previsió d’enguany, a poc més de
2 mesos de finalitzar l’exercici, és que la xifra sigui
superior. “Tampoc el nostre objectiu és només augmentar, volem que el servei sigui bo i efectiu i per
això sempre valorem la feina dels professionals, ara
també dels constructors, gràcies a les enquestes que
fem als usuraris”, va explicar Quetcuti.

ELS AVANTATGES

El conveni entre les dues parts també ofereix avantatges als agremiats que si vulguin sumar a més d’incrementar el seu volum de feina. L’acord permetrà,
per exemple, utilitzar les instal·lacions de totes dues
associacions als respectius agremiats o col·legiats,
assessorament tècnic divers, preus especials per a
cursos de formació i també millors condicions en les
assegurances de la mútua del COAATT.

DES DEL 2015

El COAATT va posar en marxa ara fa quatre anys el
portal web Obres amb Garantia (www.obresambgarantia.com) a través del qual, els visitants troben
tota la informació necessària per fer una obra nova,
una reforma o per a l’obtenció de certificats, com
per exemple una cèdula d’habitabilitat o un certificat
d’eficiència energètica. A més, a través del web tam-

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

bé es poden sol·licitar fins a 3 pressupostos sense
cap tipus de compromís per dur a terme qualsevol
dels serveis que ofereix el portal.
Una de les diferències entre aquest nou portal i
d’altres existents és que tots els serveis que es poden
sol·licitar a www.obresambgarantia.com són oferts
per professionals titulats, formats i col·legiats, tots
ells de les comarques de Tarragona i des de la signatura del conveni les empreses del Gremi de la Construcció del Baix Camp que així ho desitgin. Aquest
fet aporta la màxima tranquil·litat i confiança, ja que
l’obra o la reforma que es durà a terme es farà amb
les màximes garanties, seguint la normativa vigent,
i realitzada per un professional proper.
A més, el portal també compta amb la garantia
addicional del COAATT, el Col·legi professional que
ha impulsat aquesta iniciativa, que fa un seguiment
integral dels projectes que s’encarreguin per vetllar
que es realitzin seguint els estàndards normatius i
de qualitat actuals. Ho fa a través d’un seguiment
de tot el procés gràcies a l’enquesta que responen
les persones que confien la feina a obres amb garantia.
El portal des de la seva posada en marxa ajuda a
dinamitzar el sector de la construcció i les reformes
amb garantia a través d’Internet. Així, el COAATT
també cerca augmentar les oportunitats de negoci
per als seus col·legiats, tots ells professionals titulats
amb estudis universitaris, certificats i amb la corresponent assegurança de responsabilitat civil en vigor,
i posicionar-los com una opció interessant a l’hora
de realitzar una obra nova, una reforma, l’obtenció
de certificats i informes.
Adolf Quetcuti, president del COAATT, afirma
que “gràcies a obresambgarantia.com es facilita
enormement les tasques a aquelles persones que volen fer una obra nova o una reforma al seu habitatge,
ja que gràcies a aquest portal no hauran de preocupar-se per res, ni per buscar múltiples pressupostos
a diferents empreses, ni de dirigir tot el procés...
Omplint un senzill formulari, diversos arquitectes
tècnics li proporcionaran el pressupost i seran ells
els responsables de la seva obra o reforma, de principi a fi gràcies a les empreses de construcció que
també s’han volgut sumar al portal”. A més, afegeix
que “també s’estalviaran possibles maldecaps a causa d’una mala praxi, una errònia gestió del projecte o
de possibles endarreriments, no hauran de coordinar
a tots els professionals o gestionar les discrepàncies
per possibles modificacions del pressupost acordat,
de tot això s’encarregarà un professional reconegut,
un arquitecte tècnic”. //
La Façana
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INFRAESTRUCTURES

La licitació oficial d’obres augmenta un 25% però encara se
situa en volums molt inferiors a la mitjana històrica
Els contractistes insisteixen a recordar que la inversió pública ha de ser estable per suavitzar els cicles
econòmics, donar certesa als agents econòmics i evitar forts ajustaments del sector en temps de crisi

L’

import dels concursos, que ha assolit 525 milions d’euros el tercer
trimestre del 2019, és molt inferior a la mitjana dels darrers vint
anys, que és d’uns 940 milions d’euros
trimestrals (3.750 milions anuals, a preus
constants), segons l’informe presentat per
la CCOC (Cambra de Contractistes d’Obres
Públiques de Catalunya). Per això, el baix
volum de licitació agreuja el crònic dèficit
d’inversió en infraestructures, doncs “la
licitació d’avui és la producció/inversió de
demà”, i ocasiona una pèrdua neta d’estoc de capital en infraestructures perquè
la seva depreciació no es veu compensada
amb més inversió.
L’Administració Local, que ha disminuït el volum de licitació de gener a

setembre en un 10% respecte del mateix
període del 2018, és encara el nivell administratiu més actiu, amb un 46% sobre
el total licitat, havent publicat anuncis
de sol·licitud d’ofertes per un import de
681 milions d’euros. Amb aquesta caiguda de la licitació sembla que es confirma, però, que, un cop s’han celebrat
eleccions municipals, es contrau significativament la contractació d’obres, tal
com la sèrie històrica ens indica, fet que
dificulta la planificació de les empreses i
el sosteniment de plantilles estables en
el temps.
L’Administració General de l’Estat
(AGE) ha augmentat la licitació, de gener
a setembre, un 136% respecte del mateix
període de l’any passat. L’import ha estat

La licitació oficial d’obres a Catalunya ha augmentat, entre
gener i setembre del 2019, un 25% respecte del mateix
període de l’any passat, amb un import global de 1.489 milions d’euros, gràcies a l’increment experimentat per l’Administració General de l’Estat i la Generalitat, malgrat que
ambdues han prorrogat enguany els seus pressupostos.
Les administracions locals, per altra banda, han disminuït
la licitació un 10%
6 La Façana

de 445 milions d’euros, el 30% del total,
incloent-hi organismes amb ingressos
d’explotació propis, en gran part sufragats pel pagament dels usuaris, com per
exemple, AENA-ENAIRE, ADIF, Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona,
Renfe o Correus. Mal-grat l’impuls de la
licitació de l’Administració General de
l’Estat a Catalunya durant aquest període, aquesta encara és molt inferior a la
mitjana històrica i totalment insuficient
per impulsar la competitivitat de l’economia catalana i el benestar dels seus
habitants, doncs la majoria de les infraestructures de la seva competència són
classificades d’interès general i, per tant,
de caràcter estratègic.
Finalment, la Generalitat ha augmentat la licitació un 45% en relació al
mateix període del 2018, essent el valor
dels concursos de 363 milions d’euros, el
24% del total.
Per altra banda, la licitació de serveis
que són d’interès de les empreses constructores i els seus grups ha assolit, de
gener a setembre de l’any 2019, uns 860
milions d’euros. Aquest increment, del
66%, ha estat impulsat per l’activitat de
la Generalitat i de l’Administració General de l’Estat, que compensa la caiguda
del 36% dels ens locals.
La CCOC reitera la necessitat que
les infraestructures es planifiquin a
mig-llarg termini (10-15 anys), independentment dels períodes electorals,
en funció de la seva demanda, i que siguin prèviament avaluades segons criteris de cost-benefici que n’assegurin la
seva sostenibilitat econòmica, social i
ambiental.
La CCOC també insisteix a recordar
que la inversió pública ha de ser estable i previsible per suavitzar els cicles
econòmics, donar certesa als agents
econòmics i evitar forts ajustaments del
sector en temps de crisi, i que la licitació
mínima, regular i recurrent de totes les
administracions que requereix Catalunya per satisfer les seves necessitats en
infraestructures econòmiques i socials,
presents i futures, hauria de ser, aproximadament, del 2,2% del PIB (uns 5.000
milions anuals). //

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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Amb la col·laboració
del Gremi de la Construcció
del Baix Camp
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A www.obresambgarantia.com tot són avantatges!
Només professionals qualificats, titulats i col·legiats
s’encarregaran de la teva obra o reforma.
Comptaràs amb la garantia i suport del Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de
l’Edificació de Tarragona.
A la teva disposició més de 400 professionals
especialistes, tots ells de les comarques de Tarragona.

Amb la confiança de:

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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HIPOTEQUES

Increment del nombre d’hipoteques en un 13% a Catalunya al
juliol després del descens per la nova llei de crèdit immobiliari
A Tarragona es van formalitzar 623 hipoteques al juliol, un 2,47% més, i l’import total va ser
de 60.793.000 euros

Les hipoteques
baixen un 19,4%
a Catalunya en
comparació amb
el 2018

E

E

ls catalans van formalitzar 5.468
hipoteques el mes de juliol, un
13,1% més que el mes anterior,
segons va publicar fa uns dies
l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Aquest increment arriba després del
20% de reducció al juny per l’entrada en
vigor de la nova normativa sobre crèdit
immobiliari.
En comparació amb el mateix mes
del 2018, les hipoteques van augmentar
un 6,1%. A l’Estat espanyol, van pujar un
13,1% interanual i un 11,5% mensual,
amb un total de 33.344 habitatges hipotecats. D’altra banda, el capital prestat a
Catalunya va ascendir a 797.770.000 euros, un 15,3% d’increment mensual i un
7,2% interanual.

Al conjunt de l’Estat, la xifra arriba
als 4.048.423 milions d’euros, un 10%
més que en el mateix mes del 2018 i gairebé un 13% que el mes anterior.
Per demarcacions, al juliol a Tarragona es van formalitzar 623 hipoteques al
juliol, un 2,47% més, i l’import total va
ser de 60.793.000 euros.
A Barcelona, durant el mateix període es van constituir 4.030 hipoteques
sobre habitatge a Barcelona, un 1,18%
més que en el mateix mes del 2018. L’import hipotecat va ser 642.867.000 euros.
A Girona les hipoteques van ser 597, un
5,85% més i amb un capital prestat de
72.367.000 euros, mentre que a Lleida
van pujar un 40% fins a les 218 i un import de 21.743.000 euros.//

9.075
Són les hipoteques formalitzades a Catalunya durant els mesos
de juliol i agost
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ls catalans van formalitzar
3.607 hipoteques a l’agost, un
19,4% menys que en el mateix
mes del 2018, segons va publicar
l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
En comparació amb el mes anterior
es va registrar un descens del 34%,
mentre que al juliol havien crescut
un 13% respecte al juny. El capital
prestat a Catalunya va ascendir a
507.391 MEUR, un 36,4% menys que
el mes anterior i un 15,2% menys interanual. A l’Estat espanyol, es van
formalitzar 20.385 hipoteques, un
38,9% menys que el mes anterior
i un 29,9% menys que l’agost del
2018. Règims, 2.813.596 pertanyien al general, en el qual s’inclouen
29.408 del sistema agrari, 60.557 de
la llar, 7.124 del mar i un del carbó.
A més, hi havia 549.243 al règim
d’autònoms. //

En comparació amb el
mateix mes del 2018,
les hipoteques van
augmentar un 6,1%.
A l’Estat espanyol,
van pujar un 13,1%
interanual i un 11,5%
mensual, amb un total
de 33.344 habitatges
hipotecats

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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OCUPACIÓ

La construcció és l’únic sector on baixa
l’atur amb un descens de 866 persones
fins a un total de 30.516 aturats
En comparació amb el mateix mes de l’any anterior, hi ha un 2,03%
menys de desocupats

L’

atur va pujar en 1.205 persones
a Catalunya al setembre respecte al mes anterior i va situar
la xifra total de desocupats en
372.623, segons dades publicades pel
Ministeri de Treball. En comparació amb
fa un any, hi ha 7.721 aturats menys, és
a dir, una reducció del 2,03%. Al conjunt
de l’Estat, el nombre de desocupats va
créixer un 0,45%, sumant 13.907 nous
aturats i fins als 3.079.711, la xifra més
baixa en un mes de setembre des del
2008. En relació amb el mateix mes del
2018, l’atur es va reduir en 122.798 persones, un 3,83% menys. El sector de la
construcció és l’únic on ha baixat l’atur
amb un descens de 866 persones.
Per demarcacions, l’atur puja a totes
a excepció de les comarques de Barcelona, on es registra un descens del 0,80%
(2.240) fins als 277.267 desocupats. A
Girona, la xifra de desocupats va pujar
un 5,36%, el que es tradueix en 1.721
aturats més fins als 33.827. A Lleida
l’increment va ser del 3,32%, amb 582
nous aturats fis al 18.354. Per últim, a
Tarragona es va registrar un augment
del 2,70%, 1.135 nous desocupats fins
als 43.175 totals.
Per sexes, del total de 372.623 aturats, 159.065 eren homes i 213.558 dones. Per edats, 27.668 eren menors de
25 anys. D’aquests, 14.425 eren homes
i 13.243 dones.
Per sectors d’activitat, tots registren
una pujada, a excepció de la construcció,
on l’atur va baixar en 866 persones fins a
les 30.516. Tot i això, el sector que acumula més aturats és el dels serveis amb
266.767, 237 més que el mes anterior. La
indústria acumula 42.325 desocupats,
129 més que a l’agost; i l’agricultura
7.153, 294 més. Per últim, el col·lectiu

43.175

Són els aturats totals a
Tarragona després de
registrar-se un augment
del 2,70%, amb 1.135 nous
desocupats
de persones sense feina anterior suma
25.862 aturats, 1.411 més que el mes
anterior.
En relació amb la contractació, al setembre es van registrar 307.928 contractes, un 41,39% més que el mes anterior
(90.135 en xifres absolutes). En comparació amb el mateix mes del 2018, es van
registrar un 10% més de contractes.

info@electromecanicablascogomez.com
www.electromecanicablascogomez.com

Augment de l’afiliació a la Seguretat Social

L’afiliació a la Seguretat Social va pujar un 0,13% respecte al mes anterior,
amb 4.483 afiliats més fins a un total de
3.459.929. Respecte a fa un any l’afiliació va pujar un 2,21%, amb un total de
74.765 afiliats més.
Aquesta pujada només es manté a
les comarques de Barcelona, on és de
l’1,23%, sumant 31.645 afiliats fins als
2.606.347. En canvi, a la resta de demarcacions baixa: un 4,21% a Girona, un
2,98% a Lleida i un 1,93% a Tarragona.
Per règims, 2.813.596 pertanyien al
general, en el qual s’inclouen 29.408 del
sistema agrari, 60.557 de la llar, 7.124
del mar i un del carbó. A més, hi havia
549.243 al règim d’autònoms. //

L’afiliació a la Seguretat Social va pujar un 0,13%
respecte al mes anterior, amb 4.483 afiliats més fins
a un total de 3.459.929. Respecte a fa un any l’afiliació
va pujar un 2,21%, amb un total de 74.765 afiliats més
10 La Façana
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ACTUALITAT REUS

Les empreses del Radar Cambra milloren en la valoració
del present, però creix tímidament el pessimisme en el futur
De les dades també es desprèn que entitats i institucions empresarials han de començar a treballar
a una, centrant la seva feina en l’activitat corporativa i la formació

Hildabrant Salvat, del Gabinet Ceres, i el president de la Cambra Jordi Just.

L

a Cambra de Comerç de Reus ha presentat el Radar Cambra del tercer trimestre de 2019. El Radar Cambra és l’enquesta de conjuntura econòmica que des de 2013 impulsa
l’ens cameral amb el lideratge tècnic del Gabinet Ceres i
el suport de l’Ajuntament de Reus. El Radar Cambra pregunta

Les empreses que consideren que la situació actual és ‘bona’ han passat de ser el
31% el trimestre anterior al 45%, la xifra
més alta des del 2n Trimestre de 2018

12 La Façana

trimestralment a una mostra representativa de l’empresariat de la demarcació
de la Cambra de Reus la seva percepció
sobre el moment pel qual passa l’economia. D’altra banda, del Radar també
es desprèn que entitats i institucions
empresarials han de començar a treballar a una, centrant la seva activitat en
l’activitat corporativa i la formació.
Aquesta edició del Radar Cambra
confirma les dues tendències que s’han
anat constatant en els últims mesos, i
que es poden resumir en una valoració
moderadament optimista del present,
però una creixent preocupació pel futur. En aquest sentit, les empreses que
consideren que la situació actual és
‘bona’ han passat de ser el 31% el trimestre anterior al 45%, la xifra més alta
des del 2n Trimestre de 2018. Per altra
banda, s’aprecia un tímid creixement
de la preocupació en el futur. Així, les
empreses que creuen que d’aquí a un
any la seva situació serà pitjor passen
de ser el 14% a ser el 17%, mentre que els que creuen que
estaran millor disminueixen de manera lleu: del 31% al 21%.
En aquest sentit, el president de la Cambra, Jordi Just,
ha valorat que “la inquietud hi és, es parla d’una possible
desacceleració de l’economia i als empresaris els afecta, com
és natural, però hem de fugir d’alarmismes i hem de seguir
apostant per ser més competitius, que és la millor manera
de prevenir les crisis”. Per la seva banda, Hildebrand Salvat,
autor de l’estudi, creu que “la preocupació pel que passarà d’aquí a un any es va arrossegant des de 2018, però de
moment els escenaris que es van produint no han justificat
aquest pessimisme”. //
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MOTOR

Vito Furgó, el soci perfecte
Aquest novembre, que no et passi per alt el mes de la Vito

E

l company ideal gràcies a una gran capacitat de càrrega, una seguretat exemplar i una flexibilitat i versatilitat sorprenents. Perquè sabem que ets un professional exigent, Vito Furgó és el teu millor aliat. Et
donem 4 raons perquè et convencis, si és que encara no
ho estàs...
Amb Vito Furgó no tindràs problemes d’espai. La Vito Furgó
dóna molt de si. És un vehicle professional per a tasques exigents com la càrrega de mercaderies: el compartiment de càrrega de la Vito Furgó mesura fins a 3061 mm de longitud, abasta
un volum màxim de 6,0 m³ i pot transportar fins a 1349 kg.
Els avançats sistemes d’assistència a la conducció i de
seguretat de la Vito Furgó tenen cura de tu, dels passatgers
i d’altres usuaris de la via. Per exemple, amb sistemes de
sèrie com l’assistent per vent lateral i el sistema d’alerta per
cansament ATTENTION ASSIST, amb la nova generació del
programa electrònic d’estabilitat ADAPTIVE ESP® i el sistema de control d’estabilitat que té en compte la càrrega del
vehicle. Un aspecte destacat és el Collision PREVENTION
ASSIST, un opcional que supervisa de manera permanent la
distància respecte al vehicle precedent i el sistema preventiu
de protecció dels ocupants PRE-SAFE®. Tots tenen una cosa
en comú: t’ajuden a assolir el teu destí amb més seguretat.
Les àmplies obertures de les portes i una vora de càrrega més
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baixa són avantatges que et facilitaran les tasques pesades,
per a un major confort, eficiència i seguretat a l’hora de carregar i descarregar.
Amb la segona porta corredissa opcional esquerra, es disposa d’un total de 3 accessos a l’espai de càrrega. I els raïls per
a subjecció de la càrrega a terra i a la paret lateral ofereixen
possibilitats flexibles per assegurar la mercaderia.

Preu especial pel Gremi

Però això no és el millor. Perquè sens dubte, el que veritablement et sorprendrà del teu nou company de feina, és el
seu preu. Perquè al ser membre del Gremi de la Construcció
del Baix Camp pots beneficiar-te d’unes condicions excepcionals, i treure-li el màxim rendiment i rendibilitat al teu
nou vehicle. //

Consulta condicions en els nostres centres Autolica situats a Reus i el Polígon industrial Riu Clar
(Constantí).
O bé contacta amb el nostre assessor comercial
trucant al 679 472 629
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ECONOMIA

El Baix Camp, una de les comarques catalanes juntament
amb la Terra Alta, que més va decréixer el 2018
L’Anuari Econòmic Comarcal del BBVA ressalta que l’economia catalana va augmentar un 2,6%,
emparada pel sector serveis i la construcció en detriment de la indústria

E

l Baix Llobregat, el Garraf i el Solsonès són les comarques
que més van créixer el 2018, segons les dades de l’Anuari
Econòmic Comarcal del BBVA. En canvi, el Baix Camp,
juntament amb la Terra Alta, se situen a la cua d’aquest
creixement econòmic. De fet, van decréixer un 0,3 i un 0,8%
respectivament.

En canvi, segons l’anuari, l’avenç de la
construcció al Baix Camp recull, fonamentalment, el de l’edificació i promoció immobiliària, i els continguts augments en obra
civil, instal·lació i acabat d’edificis i demolició i preparació de terrenys

14 La Façana

Baix Llobregat, el Garraf i
el Solsonès van experimentar
l’any passat un creixement
del 4% del valor afegit brut (el
PIB a preus de mercat), molt
per sobre del 2,6% d’augment
global de Catalunya. “Al Garraf
tens una combinació de sector
hoteler potent, una construcció que no va anar malament
i algunes activitats industrials
que tampoc”, va precisar Josep
Oliver, catedràtic d’economia
de la UAB i director de l’estudi.
“Pel que fa al Solsonès, clarament la indústria va tirar amb
força, sobretot la metal·lúrgia i
material elèctric. I al Baix Llobregat se segueix la dinàmica
de l’àrea metropolitana amb el
gran creixement dels serveis privats a les empreses”, va continuar Oliver. De fet, el director de l’Anuari Econòmic Comarcal
del BBVA va voler ressaltar que aquest increment del 2,6% de
l’economia catalana el 2018 ha estat emparat pel sector serveis i
la construcció en detriment de la indústria.
“La indústria, que havia estat el motor de la recuperació fins
al 2017, només va avançar l’any passat a Catalunya un modest
+1,1% i va començar a partir els efectes negatius de la desacceleració industrial alemanya i de l’enrariment exterior global”,
va afirmar Oliver, que ha posat com a contrapartida l’empenta
dels serveis (+2,9%) i de la construcció (+4,7%). El sector primari
va ser, no obstant, el més perjudicat i no va contribuir a l’avenç
agregat de l’activitat amb una caiguda del -0,4% a Catalunya el
2018. Pel que fa a les comarques a la cua del creixement l’any
passat, en destaquen dues pels seus nombres negatius (decreixement) com són la Terra Alta (-0,3%) i el Baix Camp (-0,3%). //

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

El teu projecte
és el nostre
Sumem esforços, la teva feina
és el nostre compromís.

Avda. de Falset, 175 - 43206 REUS - Tarragona • Tel. 977 323 500
reus@bigmatochoa.com

OCHOA
www.bigmatochoa.com
REUS • BALAGUER • BINÉFAR • MONZÓN • VILLANOVA • BARBASTRO • HUESCA • JACA
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FORMACIÓ

Més de 250 alumnes es formaran en Espais Confinats
amb l’entitat paritària a Catalunya
D’octubre a desembre la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya, realitzarà Formació en
“Procediment i Tècniques en Espais Confinats” en els seus centres de Tarragona i Badalona

L’

entitat paritària a Catalunya, en
la seva aposta per la formació
teòrica-pràctica, ha programat
32 cursos presencials de 8 hores
de durada de procediments i tècniques en
espais confinats que es realitzaran a les
instal·lacions dels seus centres de formació de Tarragona i Badalona.
Aquests cursos són finançats per
l’Organisme Paritari en la Prevenció en
Construcció (OPPC), organisme que dóna
suport en matèria preventiva a les petites
i mitjanes empreses del sector.
Mitjançant aquesta formació, l’alumne
adquirirà els coneixements bàsics necessaris per a poder identificar els riscos derivats
en els treballs a realitzar en espais confinats, contribuint a una execució més segura del treball, així com, ampliar els coneixements en actuacions de rescat i evacuació,
donant a conèixer les eines i els equips
auxiliars i de protecció individual (EPIs).
Aquesta formació està impartida per
professionals amb amplis coneixements
i acreditada experiència tant en el sector
de la construcció, com en l’àmbit de la
prevenció de riscos laborals i en el de la
formació.
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A l’octubre s’han iniciat els primers
cursos en aquesta matèria, la part pràctica es realitza al al simulador ubicat
al Centre de formació de Tarragona i al
Centre de Pràctiques Preventives de la
Fundació a Badalona, un centre pioner i
innovador on es mostren, des d’una perspectiva pràctica, els riscos laborals reals
en obra per a poder prevenir-los.
L’entitat paritària ja té obertes noves
convocatòries fins al mes de desembre
en tots dos centres de formació, i preveu
formar a més de 250 alumnes en aquesta
matèria preventiva fins a finals d’any.
Les properes convocatòries al Centre de
formació de Tarragona estan previstes pel
proper 28 de novembre i 10 de desembre.
A més, s’obren convocatòries per
altres accions formatives adreçades a
treballadors en actiu i a persones desocupades: formació de conveni de la construcció, obligatòria per a poder treballar
al sector i formació associada a certificats
de professionalitat:
> PRL per treballs de muntatge d’estructures tubulars (20 hores) i part
específica (6 hores)

L’alumne adquirirà els
coneixements bàsics per a
poder identificar els riscos
derivats en els treballs a realitzar en espais confinats,
contribuint a una execució
més segura del treball, així
com, ampliar els coneixements en actuacions de
rescat i evacuació
> PRL per operadors de vehicles i maquinària de moviment de terres (20
hores)
> PRL per Operadors d’Aparells Elevadors. Part Específica (6 hores). //

Per a més informació:
Centre de Formació de Tarragona
Cl. Riu Algars s/n
43006 Tarragona (Barri de Campclar)
Telèfon: 977 55 47 47
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ACTUALITAT

El 61,9% de les empreses del sector de la construcció van
tancar per la vaga del 18-O, segons dades de PIMEC
La gran capacitat de mobilització de l’independentisme i la seva massiva presència als carrers i altres
artèries viàries van paralitzar part de l’activitat econòmica del país, especialment a la capital

E

l 30% de les indústries, el 61,9% de les empreses de construcció i el 40% de les de serveis van tancar amb motiu
de la vaga del 18-O, convocada per l’Intersindical-CSC
per protestar per la sentència del procés, segons es desprèn de les dades de seguiment publicades pel Departament
de Treball, i que en aquests tres sectors es basen en xifres de la
patronal PIMEC. Al Port de Barcelona el seguiment de la vaga
va ser del 21%, mentre que entre els funcionaris es va situar
en el 35%. El consum elèctric, que a les 10 del matí d’aquell
dia havia baixat un 10,1% en comparació amb ahir, a les 14
hores se situava un 7,5% més baix. Al metro de Barcelona el
seguiment és del 36% i hi havia la meitat de passatgers que
ahir, al bus és del 9,75% i als ferrocarrils del 16,75%, amb un
47,6% menys de passatgers.

Seguiment baix als transports

Pel que fa a la resta d’operadors de transport, a Renfe el seguiment va ser molt baix, del 0,94%, amb un 10% al tramvia
i una reducció de passatgers del 40%. De fet la gran capacitat
de mobilització de l’independentisme i la seva massiva presència als carrers i altres artèries viàries van paralitzar part
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de l’activitat econòmica del país. Amb especial incidència
en els nuclis logístics de l’extraradi de Barcelona, així com
al comerç dels barris més cèntrics i un seguiment massiu a
les universitats, notable entre els funcionaris i els educadors
del sector públic i amb poques afectacions en la indústria. La
incidència a les comarques de Tarragona va ser menor, tot i
que moltes empreses, comerços i el sector de l’ensenyament
va secundar la vaga.
El seguiment de la vaga a l’ensenyament públic al conjunt
del país va ser del 42,5%, al privat del 24,6% i al concertat del
33,3%. A les universitats, un 90% van fer vaga. A nivell de serveis de salut, el seguiment a l’ICS és del 20%, a la sanitat concertada del 19,9% i a la privada del 5,4%.
Pel que fa a treballadors, i d’acord amb dades de PIMEC
ofertes a Treball, un 68% dels treballadors del sector industrial
no van anar a treballar per adhesió a la vaga o per pacte amb
l’empresa. Segons les xifres de CECOT, van tancar el 32,5% de
les empreses industrials i el 32% dels treballadors no ha anat
a treballar. En serveis, el 83,8% dels treballadors no van anar
a treballar, segons PIMEC, una xifra que entre els membres de
CECOT és del 70,5%. //
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ACTUALITAT SECTOR

Foment alerta que l’absentisme laboral creix de manera
preocupant fins a màxims històrics
A l’Estat espanyol, durant el 2018, van absentar-se de la feina 747.000 persones de mitjana cada dia,
267.000 de les quals de manera injustificada
presenten els procediments de baixa per
absentisme, tot afegint els costos directes associats; i, seguidament, pel retard
en el ritme de treball com a conseqüència
de la reducció de mà d’obra, sobrecàrrega
de treball sobre els recursos humans disponibles, pèrdues de producció, qualitat
inferior, etc.
Per aquest motiu, vol proposar i subratllar un seguit de mesures que permetin pal·
liar aquesta situació i que passen per:

María Ángeles Tejada i Javier Ibars, de Foment

F

oment del Treball alerta que l’absentisme laboral –injustificat i nocreix contínuament des del 2014 i
el primer trimestre de 2019 va tancar ja en màxims històrics. Segons les dades recollides i analitzades pels serveis
tècnics de la patronal, a Espanya, durant
el primer trimestre de 2019, l’absentisme
justificat va provocar la pèrdua del 5,2%
de les hores pactades, mentre que l’injustificat un 1,4%. A Catalunya, aquestes
magnituds van ser del 5,3% i l’1,5% respectivament. En ambdós casos, es tracta
dels valors màxims de tota la sèrie històrica. A més, l’absentisme laboral va suposar durant el 2018 uns costos de 5.400
milions d’euros, la qual cosa és el 0,4%
del PIB. Fent una estimació prudent,

l’absentisme laboral té un cost de 344€/
any per empleat. Aquestes propostes, així
com la resta dels indicadors habituals
per a l’anàlisi del mercat de treball i la
negociació col·lectiva, es recullen en el
darrer informe elaborat per Foment, corresponent als últims 3 mesos, presentat
per la presidenta de la Comissió Laboral
i de Recursos Humans del Foment, María
Ángeles Tejada; i el director de Relacions
Laborals i Afers Socials de la patronal catalana, Javier Ibars.
La patronal catalana considera que
l’absentisme laboral és un dels principals
factors de preocupació per les empreses
pels perjudicis en les despeses directes i
indirectes que genera. Primerament, per
la pèrdua de les jornades laborals que re-

Durant el primer trimestre de 2019, l’absentisme justificat va
provocar la pèrdua del 5,2% de les hores pactades, mentre
que l’injustificat un 1,4%. A Catalunya, aquestes magnituds
van ser del 5,3% i l’1,5% respectivament. En ambdós
casos, es tracta dels valors màxims de tota la sèrie històrica
18 La Façana

1. Potenciar les mesures de control i eficàcia de la incapacitat temporal de curta
durada.
2. Suprimir l’obligació empresarial del
pagament de la prestació des del 4t al
15è dia de la baixa.
3. Fomentar els canals de comunicació
que afavoreixin les interrelacions entre
el personal mèdic dels Serveis Públics
de Salut i els serveis mèdics de Mútues
i empreses.
4. Control de les llistes d’espera amb
l’objectiu de reduir-les evitant costos a
les empreses en la gestió de la incapacitat temporal.
5. Reconeixement de competències a les
Mútues per a expedir altes metgesses en
tots els supòsits.
6. Potenciar la subscripció de convenis
entre l’Administració General de l’Estat
i les Mútues per a la realització de proves
mèdiques i intervencions quirúrgiques
per les Mútues quan el cost sigui igual o
inferior al cost de la previsió de la baixa.
7. Facilitar l’expedició de receptes mèdiques a l’empresa pels metges d’empresa.
8. Potenciar els recursos i actuacions
de l’ICAM, i la seva coordinació amb les
empreses.
Alhora, en aquest sentit, Foment recorda que, en el darrer Acord Interprofessional de Catalunya 2018-2020 signat
per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya,
ja es va expressar que la problemàtica de
l’absentisme laboral és un factor de preocupació per a les empreses i les persones
treballadores pels perjudicis en les despeses directes i indirectes que a ambdós
col·lectius els genera. //

ACTUALITAT REUS

Reus aprova un pressupost pel 2020 que puja en un 13%,
fins a arribar als 123 milions d’euros
El ple reusenc també aprova una forta pujada d’impostos i taxes que pot arribar al 12% en el cas de les
escombraries o del 9% en l’aigua
El Pressupost per a l’exercici 2020 contempla un increment del 13,06% respecte als comptes d’enguany, i que arriba als 123.541.070,31 euros. El Govern de Reus ha definit
els comptes com un «exercici de responsabilitat, realisme i
planificació» i, alhora, de «garantia de prestació de serveis
de qualitat, de projectes de futur i de cohesió social».

Pressupost de despeses

Mari Luz Caballero, l’actual regidora d’Hisenda de l’Ajuntament de Reus.

L

es obres de l’equipament esportiu del barri de Sol i Vista
vaEl Ple de l’Ajuntament de Reus el passat 25 d’octubre
per primera vegada en una mateixa sessió, els expedients
de Pressupost municipal i d’Ordenances Fiscals.
L’acord permetrà que, també per primera vegada, l’Ajuntament tingui vigent el Pressupost municipal l’1 de gener. El
govern ha tirat endavant aquest pressupost amb els vots favorables de Junts per Reus, ERC, Ara Reus i el vot contrari de la
resta de partits que s’oposen a la pujada de taxes i impostos que
s’aproxima al 10% en el proper any de mitjana.

El Govern de Reus ha definit els comptes com
un «exercici de responsabilitat, realisme
i planificació» i, alhora, de «garantia
de prestació de serveis de qualitat, de
projectes de futur i de cohesió social»
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El Pressupost de 2020 fa una clara aposta pels serveis, especialment els que permeten mantenir una ciutat neta, cuidada
i endreçada. L’aposta es canalitza per dues vies: d’una banda,
l’ampliació i la millora de serveis, amb el nou contracte de neteja
viària i recollida de residus com a exemple més destacat (amb
una partida d’1,6 milions d’euros). I, de l’altra, l’actualització dels
costos dels contractes i de l’augment acumulat de l’IPC. Entre
els contractes amb més incidència en els comptes, destaquen els
de manteniment de les zones verdes o de l’enllumenat públic.

Ordenances Fiscals

Per primera vegada, l’expedient de Pressupost municipal s’ha
aprovat en la mateixa sessió plenària que l’expedient d’Ordenances fiscals. El gruix del tributs tenen en compte els increments
de l’IPC dels últims 8 anys (7,7%), més un augment del 2% per
garantir la continuïtat dels serveis.
La modificació de l’IBI inclou una novetat per dinamitzar el
mercat de l’habitatge: un increment del 50% de l’impost als immobles desocupats (dos anys sense ningú empadronat ni serveis).
S’incorpora com a novetat el criteri de progressivitat. S’estableixen tres trams, en funció dels metres quadrats dels immobles,
amb actualitzacions del 8, el 10 i el 12%, segons tinguin menys
de 100m2, entre 100 i 150m2, o més de 150m2.
Es preveu una variació general del 9%, d’acord a la necessitat d’actualitzar l’IPC dels últims anys i garantir la prestació
de serveis de qualitat i un pla d’inversions de manteniment
de la xarxa. Es manté el concepte de progressivitat, amb la
mateix estructura de tarifes amb una quota fixa i un variable
vinculada al consum. //
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AIGUATS

L’aigua que mai no s’atura
Crònica personal de les pluges viscudes fa uns dies al Baix Camp, especialment
en municipis com Cambrils o Riudoms
Isaac Albesa
avui parteix la localitat en dos. Era l’aigua
canalitzada procedent de les capçaleres de
barrancs, torrents i rieres procedents de les
Muntanyes de Prades o del Montsant, on
es van recollir prop de 450 litres per metre
quadrat en un poc espai de temps. Una aigua que va arribar a Cambrils amb una gran
virulència emportant-se tot el que trobava
pel mig, tal com es pot comprovar en alguns vídeos penjats al YouTube de l’època.

Sense telèfons

F

a unes setmanes en els mitjans de comunicació de les
nostres comarques escrivíem, parlàvem o rememoràvem
els aiguats i les inundacions del 10 d’octubre de 1994, que
van provocar grans inundacions del riu Francolí al seu pas
per Tarragona i greus conseqüències a poblacions com Alforja o
Porrera, situats a tocar de la tragèdia. A Cambrils, per exemple,
la força de l’aigua a la riera d’Alforja va provocar la mort d’un veí
que se’l va endur. Just la setmana passada, amb el company periodista i antic director de Ràdio Cambrils, Jordi Rom, comentàvem
la importància que va tenir ara fa 25 anys els missatges d’alerta
que va poder fer arribar a la població a través de l’emissora municipal en un programa especial d’urgència.
Cambrils pràcticament no havia plogut aquella nit ni durant
la matinada de fa un quart de segle, però la Riera d’Alforja que
travessa el municipi va sorprendre molts veïns que van veure com
es va sobreeixir inundant baixos, negocis i garatges de l’Eixample
Platja i dels carrers propers a l’Estació del ferrocarril, que encara
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Els més joves potser no se’n saben avenir,
però fa 25 anys no hi havia telèfons mòbils,
ni internet, ni xarxes socials per avisar del
perill d’una rierada; a Cambrils, la llum havia marxat durant bona part del matí –cosa
habitual quan tronava o plovia als nostres
pobles. Va ser a través de l’emissora municipal —gràcies a un generador de què disposava— que es va poder alertar a la població
que la millor opció era quedar-se a casa. Precisament dijous de la
setmana passada, parlant amb Gerard Martí, director del Museu
d’Història de Cambrils, rememoràvem la quantitat de rieres, torrents i barrancs que travessen el municipi i fan cap a la platja. En
concret, en trobem nou de rieres i barrancs als nou quilòmetres
de litoral de Cambrils.
Les més grans són les que separen Cambrils dels municipis
veïns, la riera de Riudecanyes i la de Riudoms i la d’Alforja al mig
de la localitat; però també hi trobem barrancs com el de la Mare
de Déu del Camí; el barranc del Regueral, soterrat en la seva part
final; el barranc de Barenys, que tot i afectar en la seva part final
al veí poble de Salou, també travessa el terme municipal de Cambrils; o el Torrent d’en Gener, a tocar del Dorado. Martí feia referència a la toponímia del municipi, que confirma plenament que
alguns d’aquests barrancs portaven fins fa poques dècades aigua
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corrent. L’explotació hídrica amb gran quantitat de captacions ha
provocat un descens de la capa freàtica que ha assecat totalment
aquests barrancs i torrents. Sigui com sigui, l’aigua sempre torna
a passar pel seu curs natural i el clima mediterrani és propens als
xàfecs i tempestes, de vegades per sorpresa.

Sense víctimes a Cambrils

Aquesta setmana Cambrils, per fortuna no hem hagut de lamentar cap desgràcia personal com les que han patit els municipis
de la Conca de Barberà per l’aigua procedent de les muntanyes
de Prades; tot i que la situació va estar a punt de complicar-se.
Segurament, un dels motius que han evitat la catàstrofe a Cambrils ha estat que bona part d’aquestes rieres i barrancs tenen una
ampla zona verda de protecció que els separa dels habitatges. Tot
i la desmesurada pressió del sector promotor accentuat amb el
boom turístic dels 70, a Cambrils s’ha pogut conservar aquesta
franja de protecció que en altres llocs va desaparèixer.

Poca informació

La situació de risc i perill evident viscuda a primeres hores del
vespre d’aquest dimarts és el motiu pel qual voldria fer arribar
una reflexió als responsables tècnics i polítics de Cambrils i al
mateix temps un toc d’atenció directa per evitar desgràcies en
futures avingudes brutals com la que hem viscut.
El famós període de retorn, el període que els enginyers utilitzen per a estimar la probabilitat que succeeixi un esdeveniment
determinat en un període determinat a través d’unes fórmules
matemàtiques i algoritmes molt complicats, planteja que aquestes rierades es repetiran cíclicament. L’aigua sempre va pel camí
més directe, anul·lant la intervenció de qualsevol obra d’enginyeria humana –i no em refereixo al nyap del nou pont sobre
la Riera d’Alforja—, per eficient i resistent que ens pensem que
pugui ser. No sé si serà d’aquí a 100 anys, en una dècada o la setmana vinent, però tothom hauria de ser conscient que la Riera
d’Alforja tornarà a baixar i ho farà amb força. Per això és necessari
reformular les mesures de precaució i d’avis als ciutadans.
A Cambrils i a altres localitats de la Costa Daurada hi ha molts
visitants i turistes estrangers desconeixedors dels perills que hi
pot haver i incapaços de saber què fer en cas de perill. Des de
dilluns la Generalitat havia activat el Pla Inuncat per llevantada
i fortes pluges, entre altres al litoral tarragoní. De fet, si repassem
la previsió meteorològica, es parlava de tempestes molt fortes i
per això Emergències de la Generalitat feia diverses recomanacions. Doncs bé, tot i aquest nivell d’alerta —a les vuit de la tarda—
quan la riera d’Alforja assolia el punt més virulent pel fort cabdal
provocat per les pluges a la muntanya, i quan des de primera hora
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de la tarda havíem vist les primeres conseqüències dels aiguats
en els passos soterranis que hi ha al terme municipal, als ponts
de la Riera d’Alforja la circulació en vehicle i a peu o en bicicleta
era la d’un dia qualsevol, sense cap alerta ni avís especial.
Va ser a partir d’aquell moment quan a través de les xarxes
socials municipals es va començar a alertar del perill i es va recomanar als ciutadans que es quedessin a casa. El dia abans s’havia
informat de l’activació del Pla Inuncat amb els consells pràctics
que ofereix la Generalitat, però que malauradament la població
desconeix. Tampoc la recuperada emissora municipal va reaccionar a temps a la situació de perill, ni per antena ni a través de
la web o els seus perfils digitals. No va ser fins a primera hora del
vespre, quan les xarxes socials dels veïns, alguns mitjans digitals
i els grups de whatsapp ja treien fum amb imatges i vídeos de la
rierada quan es va reaccionar. L’única alerta en aquell moment
l’havien rebut els 1.064 seguidors de Twitter de la Policia Local,
un canal que no sé si és el més adequat en aquests casos, i que
va penjar un missatge d’alerta poc abans de les vuit del vespre.
No puc confirmar si no es va valorar la situació de perill fins
al cap d’una estona o si es va reaccionar tard, però les mesures
de precaució, d’alerta, de talls preventius de ponts i rieres, crec
que no es van dur a terme quan era necessaris. Aquesta manca de
senyalització va provocar que una quantitat important de cotxes
quedessin atrapats, amb conductors que van haver de trencar els
vidres del seu cotxe i sortir pel sostre per evitar morir ofegats.
Tampoc el club de futbol Cambrils Unió va rebre cap mena d’alerta i, si la va rebre, no la va transmetre als nens i nenes, posant-los
en perill de forma totalment innecessària. O els alumnes de la
mateixa Escola Municipal de Música que en un edifici tercermundista, a tocar de la riera d’Alforja i sense llum, no sabien ben bé
què fer, provocant situacions de certa angoixa, sobretot entre els
més petits. Cal recordar que ens trobem en una zona propera a
una central nuclear i a la indústria química de Tarragona i em fa
l’efecte que a Cambrils, no n’acabem de ser conscients, si tenim
en compte com ha anat tot plegat aquesta setmana.
Ens agradaria que als nostres pobles i ciutats no tornin a patir
aquestes situacions mai més, però no hem de ser il·lusos. Sabem
que de pluges n’hi tornarà a haver i aquestes tard o d’hora seran
fortes. No cal en aquests casos ni recordar la cançó d’en Raimon
quan diu: ‘Al meu país la pluja no sap ploure: o plou poc o plou
massa; si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe’ perquè sabem que és certa i per això cal actuar. Les mesures
d’emergència i la planificació de com evitar les desgràcies no
donen vots, però ajuden a prevenir situacions de risc en el futur.
I tots plegats n’hem de ser conscients i començar a treballar des
d’ara mateix per fer-ho d’una altra manera. //
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HIPOTEQUES

La guerra hipotecària abarateix significativament la quota
mensual per comprar un habitatge
Comprar un habitatge, ja sigui per a fer-lo servir de residència habitual o com a inversió, es ara més
assequible gràcies als avantatge en el finançament

L

a guerra hipotecària que estan lliurant des de fa uns mesos
els bancs per aconseguir nous clients, està reduint cada
vegada més el tipus d’interès dels préstecs per a la compra
d’habitatge fins a batre un nou rècord a la baixa. Ara més
que mai, comprar un habitatge, ja sigui per a fer-lo servir de
residència habitual, de segona residència o com a inversió per
tal de posar-lo al mercat de lloguer, és més assequible que mai.
Segons l’Institut Nacional d’Estadística, al mes de juliol l’interès mitjà dels préstecs es va situar en el 2,56%, la xifra més
baixa de la història, el que significa que mai s’han signat hipoteques tan barates com fins ara. En l’últim any i mig, l’interès
s’ha mogut per sota del 2,7%, encara que mai havia arribat a
tocar els nivells actuals. De fet, amb una dècada escassa, el tipus
mitjà s’ha reduït a la meitat.
Aquest abaratiment dels préstecs es produeix en un moment
de mercat excepcional. L’euríbor (la taxa d’interès interbancària
de referència a la Zona Euro) es mou també en zona de mínims
històrics per les decisions que està prenent el Banc Central Europeu (BCE) per impulsar la recuperació econòmica i la inflació
a l’eurozona, entre les qual està mantenir el preu del diners en
el 0,0%. Gràcies als mínims de l’euríbor, les hipoteques varia-
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Ara mateix trobem diverses hipoteques fixes
a un termini de 30 anys amb un tipus d’interès inferior al 2% (és a dir, inferior a la mitjana històrica de l’euríbor)
bles es segueixen abaratint, el que està alleujant la butxaca de
milions de consumidors.
D’altra banda, el sector financer està trepitjant l’accelerador
en la seva oferta hipotecària a tipus fix. Si donen un cop d’ull al
mercat hipotecari, actualment podem trobar diverses hipoteques fixes a un termini de 30 anys amb un tipus d’interès inferior al 2% (és a dir, inferior a la mitjana històrica de l’euríbor).
En el cas de les hipoteques variables, l’interès se situa a partir
del 0,75% + euríbor.
A tall d’exemple, una hipoteca de 100.000 euros a 30 anys
signada en el moment de màxim de l’euribor que va ser el juliol
del 2008 rondava el 6%, es pagava una quota de 599 euros mensuals. Ara, en canvi, la mateixa hipoteca es pactaria al voltant
del 2% i la quota seria de 369. Sobren les paraules. //
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EMPRESES

BigMat Ochoa adquireix BigMat Font Gallart de Reus
Amb una facturació de 5’4 milions d’euros el 2017, és el magatzem líder de les comarques de Tarragona,
tant per la trajectòria com pel seu volum de facturació

L’

empresa BigMat Ochoa ha anunciat recentment l’adquisició de BigMat Font Gallart, un magatzem distribuïdor de materials de construcció situat a Reus, i un
dels magatzems de referència a Catalunya i líder a la
província de Tarragona, tant per la seva trajectòria com pel seva
volum de facturació.
Amb una facturació de 5,4 milions d’euros l’any 2017, BigMat Font Gallart reuneix les dues condicions bàsiques que han
de de caracteritzar a un magatzem distribuïdor de materials
de construcció al nostre país: marca molt potent en la seva
àrea d’influència, i un tracte molt proper i proper tant amb els
clients com amb els proveïdors.

8 punts de venda

Amb aquesta adquisició, BigMat Ochoa passa a tenir un total de
8 punts de venda i una facturació que si situa al voltant dels 22

Amb aquesta adquisició, BigMat Ochoa
passa a tenir un total de 8 punts de venda
i una facturació que si situa al voltant dels
22 milions d’euros
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milions d’euros. Recordem que BigMat Ochoa és el magatzem
líder a la província d’Osca, on disposa de 6 punts de venda a
Montsó, Villanova, Osca, Binèfar, Barbastre i Jaca. Els altres dos
punts de venda els té a la localitat de Balaguer (Lleida) i ara a
Reus. Com a dada curiosa, BigMat Ochoa és dels pocs magatzems del nostre país que tenen punts de venda en dos comunitats autònomes diferents. //
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MEDI AMBIENT

El certificat d’eficiència energètica (CEE), obligatori per vendre
o llogar un habitatge
La certificació energètica dels edificis proporciona informació útil a tots els ciutadans que vulguin
comprar o llogar un habitatge exposant les característiques energètiques del mateix

E

l propietari d’un o habitatge té
l’obligació de proporcionar el certificat d’eficiència energètica (CEE)
en cas de venda o lloguer. En cas
d’un lloguer s’ha d’entregar al nou llogater una còpia de l’informe de certificació i
l’etiqueta d’eficiència energètica.
En el cas d’una venda s’ha d’entregar
al nou propietari el formulari del tràmit
amb l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) signat pel tècnic competent, l’informe de certificació, el document detallat
de les millores d’eficiència energètiques
proposades, la descripció de les proves
o comprovacions dutes a terme durant
la certificació i l’etiqueta de certificació
d’eficiència energètica.
Els venedors particulars i les agències
immobiliàries tenen l’obligació d’exhibir
l’etiqueta de certificació energètica en
tots els habitatges, edificis o locals que
publiciten per venda o lloguer.

La certificació energètica dels immobles proporciona informació útil a tots
els ciutadans que vulguin comprar o llogar un habitatge exposant les característiques energètiques del mateix.
Permet que els interessats puguin valorar si l’habitatge que consideren comprar o llogar té les característiques energètiques adients, i conèixer la despesa
energètica aproximada que representarà
al cap de l’any.
Així mateix el certificat va acompanyat d’un document de recomanacions
sobre les millores que es poden fer per a
obtenir un comportament energètic més
eficient, així com augmentar el confort
de l’habitatge i per tant reduir la despesa
energètica si es fa una bona aplicació de
les mesures proposades i acabar pagant
molt menys a final de mes.
Els aspectes a tenir en compte per a
calcular la qualificació són els següents:

Un habitatge amb la qualificació menys eficient de consum
energètic, la lletra G, amb un cost mensual de 200 euros,
amb comparació amb una vivenda d’habitabilitat similar,
però que reunís els condicionaments tècnics de la màxima
eficiència, la lletra A, tindria un cost mensual de 24 euros
24 La Façana

> La normativa edificatòria aplicable.
> La zona climàtica on s’ubica la vivenda. Aquest és un factor que influeix
molt per determinar la demanda energètica i per tant el seu consum i la seva
qualificació final.
> Pell de l’habitatge: façana, coberta,
finestres, portes, etc.
> Instal·lacions: sistemes de climatització (calderes, bombes de calor) i
generació d’aigua calenta sanitària. En
el cas del sector terciari (locals comercials, naus, etc) també es té en compte
la il·luminació.
> Instal·lacions amb font d’energia
renovable (solar tèrmica, solar fotovoltaica, biomassa, aerotèrmia, geotèrmia, etc.).
A tall d’exemple, un habitatge amb
la qualificació menys eficient de consum
energètic, la lletra G, amb un cost mensual de 200 euros, amb comparació amb
una vivenda d’habitabilitat similar, però
que reunís els condicionaments tècnics
de la màxima eficiència, la lletra A, tindria un cost mensual de 24 euros. //

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

PATRIMONI

El Cementiri General de Reus recull el premi com a
tercer millor de l’estat
Els premis són un referent en la temàtica dedicada a difondre la cultura funerària, amb els quals es
reconeix la tasca realitzada en projectes de rehabilitació, educació i sensibilització

L

a regidora responsable dels Serveis Funeraris Reus i Baix
Camp, Montserrat Flores, ha recollit el guardó que acredita el Cementiri General de Reus com el tercer millor de
l’estat segons l’edició 2019 del Concurs Cementiris d’Espanya, que la revista Adiós organitza per votació popular. Igualment, el Cementiri de Reus també ha assolit la tercera posició
en les altres dues categories del concurs: millor monument,
amb el recentment renovat i rehabilitat Mausoleu del General
Prim; i millor activitat de portes obertes, amb les visites nocturnes al cementiri.
Els premis són un referent estatal en la temàtica dedicada a
difondre la cultura funerària, amb els quals es reconeix la tasca
realitzada en projectes de rehabilitació, educació i sensibilització que porten a terme els ajuntaments i des dels organismes
que gestionen els cementiris. Amb aquesta iniciativa, la publicació té també com a objectiu, destacar l’interès històric, social,
medi ambiental, artístic i patrimonial d’aquests equipaments
funeraris.
Serveis Funeraris Reus i Baix Camp porta terme des de fa
anys tot un seguit d’activitats que, sota el lema, un Patrimoni
viu, fa especial incidència en la riquesa històrica, artística i cul-
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tural del Cementiri General de Reus. A més de la tasca que s’hi
realitza dia a dia, s’hi realitzen diverses activitats en aquesta
línia com ara la creació d’un espai d’interpretació del cementiri
(on abans hi havia ubicat el Mausoleu del General Prim), una
sala d’exposicions, les citades visites nocturnes que es fan per
Tots Sants o la celebració dels concerts per al record, que enguany han sumat la seva quarta edició. //
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MANIFEST

Catalunya necessita estabilitat política, econòmica i social
Manifest signat per Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT

F

oment del Treball, PIMEC, CCOO
i UGT, com a agents socials i econòmics reconeguts en la concertació, i legitimats per la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com
a més representatius de l’àmbit socioeconòmic del país, fem una crida a institucions, partits polítics, entitats socials i
econòmiques i a la ciutadania en general
a restablir els espais de convivència i cohesió social que facilitin un clima idoni
pel diàleg i negociació que garanteixi
l’estabilitat política, econòmica i social
que Catalunya necessita.
Els agents socials i econòmics confiem que, un cop acabada la via judici-

Els agents socials i
econòmics confiem que, un
cop acabada la via judicial,
la política està obligada a
trobar els mecanismes per
resoldre la complexa
situació en què ens trobem
i que, lluny d’intensificar les
tensions, ha de reforçar
els espais de convivència,
de diàleg i de legalitat
buscant solucions polítiques
col·lectives i personals, com
és el cas dels condemnats
amb penes de presó
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al, la política està obligada a trobar els
mecanismes per resoldre la complexa
situació en què ens trobem i que, lluny
d’intensificar les tensions, ha de reforçar
els espais de convivència, de diàleg i de
legalitat buscant solucions polítiques
col·lectives i personals, com és el cas dels
condemnats amb penes de presó.
Entenem que els partits polítics han
de restaurar mecanismes de relació que
puguin superar els blocs actuals. El respecte i la cooperació entre les diferents
opcions és imprescindible per a una
saludable normalitat democràtica en el
funcionament de les institucions de Catalunya.

La normalitat institucional ha de permetre respondre a les necessitats socials
de la ciutadania que pateix una greu desigualtat econòmica. També les empreses
necessiten respostes per afrontar el present i futur de la transformació econòmica i productiva i les transformacions
estructurals de la digitalització, robotització, transició energètica, reptes climàtics i reptes demogràfics.

la capacitat d’ocupació i de redistribució
de la riquesa en la construcció d’una Catalunya de progrés i prosperitat.
Recuperar la normalitat institucional ha de permetre, a més, entomar un
procés de negociació entre institucions
per trobar solucions progressivament satisfactòries per a les parts afectades pel
conflicte polític, ja que la situació actual
perjudica els interessos de la societat catalana i espanyola.
Els agents socials i econòmics ens
comprometem inequívocament amb el
desenvolupament de Catalunya, reforçant els espais de concertació social,

l’Acord Interprofessional de Catalunya, el
Consell de Relacions Laborals, el Consell
Rector de la Formació Professional i el
Pacte Nacional per la Indústria que són,
entre d’altres, instruments de vertebració
democràtica de les relacions laborals, socials i econòmiques del país. //

El lideratge institucional davant
aquests reptes és necessari per millorar
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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:

PER I TATGES

AS SE S SO RIA J U RÍ DI CA

AS SESSORI A L A BOR A L

AS SE 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
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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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.

