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Tancament del sector
de la construcció per lluitar
contra el coronavirus
La decisió del govern espanyol de suspendre tota activitat econòmica considerada no essencial fins al 9 d’abril per lluitar contra el
coronavirus arriba tard, tot i que cal recolzar qualsevol iniciativa
en aquest sentit, perquè la situació social i econòmica que quedi
al nostre país un cop haguem superat la crisi sanitària pot ser de
gran magnitud. Només cal veure la xifra d’afectats i de morts que
estem vivint al món sencer. El sector de la construcció també ha
baixat la persiana i ho fa després de dies en els quals havia demanat
el cessament de l’activitat productiva. Els constructors tenien clar
que “el manteniment de la distància de seguretat entre operaris,
els desplaçaments en vehicles de menys de nou places ocupades
per una sola persona o la desinfecció d’eines i espais són més que
un repte pel sector; és una utopia”.
Els empresaris de la construcció consideràvem “les obres han
de ser considerades com una activitat productiva que ha de cessar”,
al tractar-se d’un servei que “no és essencial”. “S’han d’adoptar
totes les mesures necessàries per decretar el tancament de totes les
obres, públiques i privades, que no s’estiguin realitzant per atendre
una emergència o que donin suport al sector sanitari”, es llegeix
a la carta. Per les patronals, limitar el desplaçament dels treballadors de la construcció “és necessari” perquè poden contagiar-se del
coronavirus i convertir-se en “potencials vectors de transmissió”.
Ara, un cop aturat el país, esperem que la millora sigui evident.
Serà després d’aquest cop tan fort que estem patint, quan seran
necessàries mesures correctores i ajudes a tota la societat i especialment al teixit productiu, per evitar que la crisi sanitària acabi
provocant una crisi econòmica de grans dimensions.
La Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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LA CRISI DEL
CORONAVIRUS ATURA
TAMBÉ EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓ
Finalment, el govern espanyol obliga a cessar l’activitat
econòmica ‘no essencial’, fins al dia 9 d’abril a l’espera de
l’evolució d’una pandèmia que està provocant una gran crisi
sanitària, econòmica i social al món sencer
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L’executiu espanyol
també ha aprovat que
tots els treballadors
puguin gaudir d’un
permís retribuït per
rebre el seu salari.
Superada la crisi, els
treballadors hauran
de recuperar les hores
progressivament

Ajornada l’assemblea del Gremi
per escollir nou president
L’estat d’alarma pel coronavirus decretat pel govern estatal el 16
de març va fer ajornar l’assemblea ordinària anual que s’havia de
celebrar precisament aquell dia amb un ordre del dia que tenia com
a principal punt l’elecció del nou president i de la nova junta directiva que fins ara encapçalava Gregori Salvat, que porta 8 anys al
càrrec i que ha de deixar la presidència segons els estatuts de l’entitat. L’assemblea se celebrarà en una data encara per concretar, un
cop passi la situació de confinament actual i tot torni més o menys
a la normalitat. De moment, la junta i la presidència es manté de
forma interina com fins ara.

EL GREMI SEGUEIX ACTIU

Les oficines del Gremi de la Construcció del Baix Camp a Reus van
tancar les portes seguint l’exigència de les autoritats però mantenen operatiu el servei als agremiats que s’hi poden adreçar per
telèfon o per mail per qualsevol dubte o consulta.
Tel: 977 32 30 13
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.cat

i que ha demanat “no abaixar la guàrdia i intensificar
la lluita”.

LA UE SE LA JUGA

Sánchez també ha aprofitat per reclamar a la Unió
Europea que posi en marxa “una espècie d’economia
de guerra” perquè els estats membres puguin fer front
al coronavirus. “Europa, escolta’ns: necessitem contundència i solidaritat”, ha dit el president espanyol,
que ha demanat que es promogui “la resistència i la
recuperació”. En aquest sentit, ha apostat perquè els
estats no hagin d’afrontar endeutament públic contra la pandèmia i es mobilitzi “una gran quantitat de
recursos” a través del que seria “un nou ‘pla Marshall’,
per tal que es pugui ‘mutualitzar’ l’endeutament”.

EUROPA NO HA CREAT EL VIRUS
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez,
ha anunciar aquest diumenge 29 de març que l’executiu paralitzarà l’activitat dels treballadors dels
serveis no essencials a partir del dilluns 30 de març
(tot i que finalment es va deixar temps per l’aturada
fins al 31 de març), i fins al 9 d’abril. Amb aquesta
mesura, reclamada des de fa setmanes per molts
governs autonòmics i sectors socials i empresarials, el president del govern espanyol assumia el crit
social d’aturar el país per lluitar contra el coronavirus, la pandèmia que ens afecta des de fa setmanes
i que al moment de tancar aquesta edició, el dia 30
de març, ja portava més de 6.500 morts a l’Estat
espanyol i mig centenar a les comarques de Tarragona. El sector de la construcció, que feia dies que
reclamava també la suspensió de l’activitat, finalment podrà aturar per tal de protegir la salut dels
seus treballadors.
En roda de premsa a la Moncloa, Sánchez va explicar que en un Consell de Ministres extraordinari
s’aprovarà la mesura, que considera “excepcional” i
“de gran duresa”. A més, l’executiu també ha aprovat
que tots els treballadors puguin gaudir d’un permís
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retribuït per rebre el seu salari. Superada la crisi,
els treballadors hauran de recuperar les hores progressivament. Segons el president, que ha recordat
que el període inclou la Setmana Santa, la mesura
l’avalen els experts i permetrà reduir “encara més”
la mobilitat.
Durant els dies que duri el permís, que inclou
les vacances de Setmana Santa, els treballadors cobraran el salari i, després, recuperaran les hores no
treballades “progressivament i espaiadament”. Per al
govern espanyol així disminuirà la mobilitat “com en
un cap de setmana” i, per tant, també baixaran els
contagis i es podrà “descongestionar” les UCI.
Segons el cap de l’executiu aquesta mesura serà
“efectiva” i arriba “al moment adequat”. “La societat
ara està preparada”, ha remarcat. En referència a les
peticions de confinament total, ha explicat que es
podia o bé “tancar tota l’economia” o bé “obrir nous
espais que permetin no tancar del tot, però sí reduir
els graus necessaris per vèncer”, com considera que
s’ha fet. Sánchez ha avisat que Espanya està vivint
“les hores més dures” de la crisi del coronavirus però
ha augurat que “ja s’arriba a la cresta de l’onada”, tot

Durant la seva intervenció, el president espanyol ha
volgut remarcar que Europa “no ha donat a llum” al
virus i ha recordat que tampoc ho ha fet “cap país
europeu germà ni Espanya”. Sánchez, de fet, ha afirmat que és “una fatalitat que ha dibuixat un trajecte
mortal que arrenca a Orient i ara es situa en països
com Espanya”.

El govern vol que l’estat assumeixi
l’aturada i no les empreses i treballadors
La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha demanat a l’executiu espanyol que sigui l’Estat qui assumeixi el cost de l’aturada i no les empreses i els
treballadors. En roda de premsa, Budó ha insistit que
la petició del Govern d’un confinament total no era
una qüestió “d’uns territoris contar altres, sinó de
salut”. La portaveu ha celebrat la decisió del govern

espanyol de restringir els moviments als treballadors essencials, i ha assegurat que “no tracta de posar-se medalles o d’atribuir-se cap mèrit en aquests
moments”. “Malgrat que arriba potser 15 dies tard,
esperem que serveixi per evitar la propagació del virus”, ha dit. Ara el que falta, ha reiterat, són mesures
econòmiques per poder sortir de la crisi.
La Façana 5
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Els constructors a Catalunya ja
demanaven feia dies el cessament
de l’activitat a les obres
El sector reclama els instruments econòmics necessaris perquè les empreses
puguin fer front a la paralització
El Gremi de la Construcció a Catalunya havia sol·licitat feia dies
al govern espanyol el cessament de l’activitat productiva a les
obres i l’arribada dels instruments econòmics necessaris perquè
les empreses puguin fer front a la paralització del sector. La petició, que es va fer a través d’una carta enviada el dimecres 25
de març, busca “mitigar la propagació del virus de la covid-19”
perquè resulta “quasi impossible complir i garantir les mesures
de seguretat i protecció que s’han introduït”. Segons diuen, “el
manteniment de la distància de seguretat entre operaris, els desplaçaments en vehicles de menys de nou places ocupades per
una sola persona o la desinfecció d’eines i espais són més que un
repte pel sector; és una utopia”.
Pels empresaris de la construcció, “les obres han de ser considerades com una activitat productiva que ha de cessar”, en tractar-se d’un servei que “no és essencial”. “S’han d’adoptar totes les
mesures necessàries per decretar el tancament de totes les obres,
públiques i privades, que no s’estiguin realitzant per atendre una
emergència o que donin suport al sector sanitari”, es llegeix a la
carta. Per les patronals, limitar el desplaçament dels treballadors
de la construcció “és necessari” perquè poden contagiar-se del
coronavirus i convertir-se en “potencials vectors de transmissió”.
Per altra banda, les empreses catalanes defensen que, un cop
superada la crisi, “es disposi d’un sector que pugui preservar els
llocs de treball i estigui disposat a arrancar de nou una activitat
que ha demostrat contribuir en un percentatge important al PIB
nacional”. “Les peticions són necessàries per garantir la salut de
les persones i no sobrecarregar un sistema sanitari debilitat per
la crisi”, conclou l’escrit.
Les entitats que signen la carta són la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya; la Federació de Gremis de la Construcció de Lleida; Foment pel Desenvolupament de la Construcció i
Indústria Auxiliar de les Comarques Tarragonines (Foconta), entre
les quals s’hi troba el Gremi del Baix Camp; la Federació d’Entitats
Empresarials de la Construcció de Barcelona, el Gremi d’Àrids de
Catalunya; el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona, totes
elles integrades en la Confederació Catalana de la Construcció.
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Aparelladors
i tècnics també
ho reclamaven
Els col·legis tècnics de Catalunya reclamaven
també aturar les obres de construcció i mesures
específiques per al sector per pal·liar les pèrdues
derivades de la crisi del coronavirus. Arquitectes,
aparelladors, enginyers i d’altres professionals
han escrit una carta al govern espanyol demanant
que s’aturi tota l’activitat del sector per “la impossibilitat de garantir les mesures de prevenció
i seguretat contra el covid-19”.
Els col·legis professionals defensen la “salut
i la seguretat” dels seus col·lectius davant d’una
crisi que avisen que “segueix fora de control”.
“Cal un pas més i aplicar noves mesures extraordinàries i urgents perquè les actuals són insuficients”, afirmen els col·legis.
En aquest sentit, els col·legis tècnics diuen
que en moltes obres i fàbriques i tallers auxiliars
“és pràcticament inviable garantir les mesures
de prevenció”. A més, indiquen que la majoria de
les obres de construcció “no suposen un servei
essencial”.
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Foment del Treball exigeix
suspendre les liquidacions fiscals i
les quotes de la Seguretat Social
La patronal considera “totalment insuficients” les mesures econòmiques
anunciades pel govern
Les noves mesures aprovades en el Consell de Ministres per a endurir el confinament dels ciutadans i reduir al màxim
la mobilitat, com a estratègia principal
en la contenció i lluita contra el Covid
19, difícilment podran comptar amb la
contribució de les empreses si, alhora,
no s’acompanyen mesures excepcionals,
urgents i temporals que promoguin la liquiditat de les empreses de manera que
puguin fer front als costos laborals malgrat l’aturada de l’activitat i la caiguda
pràcticament a zero de la facturació.
Una vegada més, Foment del Treball insisteix que les empreses requereixen la
suspensió del pagament de l’IVA, l’IRPF,
l’Impost de Societats i les cotitzacions
socials perquè això representa capacitat
de tresoreria i liquiditat. I recorda que
són precisament aquest tipus de mesures les que la Comissió Europea considera prioritàries per a no fulminar el teixit
productiu.
Entre altres mesures extraordinàries,
el Consell de Ministres ha aprovat avui
el permís retribuït recuperable d’onze
dies per a tots els treballadors dels sectors considerats no essencials. Si bé és
cert que les hores de treball es recuperaran al llarg de l’any 2020, una vegada superada la crisi per la pandèmia, el
problema és atendre els costos laborals
en les setmanes vinents, quan l’activitat
i la facturació cauen a mínims. Foment
es pregunta com assumiran les empreses
els permisos retribuïts dels treballadors
si es restringeix la seva activitat i per
tant els seus ingressos, si no s’ajornen
les liquidacions tributàries ni les quo-

tes a la seguretat social i si la liquiditat segueix sense arribar. L’Estat ha de
respondre davant les necessitats agudes

Foment proposa que s’estableixi el
procediment perquè l’Estat assumeixi
el 75% dels costos laborals del permís
retribuït recuperable durant aquest
període en el cas de les empreses que
no tinguin la liquiditat necessària
8 La Façana

de liquiditat i fer costat a les empreses
amenaçades de fallida pel COVID19.
Per aquest motiu, Foment proposa
que s’estableixi el procediment perquè
l’Estat assumeixi el 75% dels costos laborals del permís retribuït recuperable
durant aquest període en el cas de les
empreses que no tinguin la liquiditat
necessària.

IMPROVISACIÓ

Foment lamenta la improvisació i precipitació d’aquestes mesures anunciades
durant un cap de setmana i d’aplicació
immediata en 24 hores, sense proporcionar el marge suficient a les empreses
per organitzar i atendre totes les seves
obligacions amb empleats, proveïdors i
clients.
La Façana 9
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Prop de 35.000 treballadors
del Camp de Tarragona ja estan
afectats per un ERTO

La PIMEC xifra en 46.800 milions
d’euros l’impacte del coronavirus
en les pimes i autònoms

En el global de Catalunya, la xifra d’expedients de regulació temporal se situa
en 518.000 treballadors afectats

“Si no se solucionen els problemes derivats del coronavirus, es pot col·lapsar l’activitat de
les empreses i portar-les a la suspensió de pagaments i tancaments”, segons la patronal

Segons Treball,
hi ha 1.281
empreses més
que s’han acollit
a la mesura en
un dia, quan
n’eren 65.885,
i se situen ja en
les 67.166 a data
30 de març
El nombre d’expedients de regulació
temporal d’ocupació a Catalunya continua creixent i ja té 518.235 treballadors
afectats per aquesta mesura, 9.317 més
que dissabte, quan n’eren 509.000. Al
Camp de Tarragona ja hi ha 5.734 expedients per a 34.599 treballadors, pujant respecte als 5.671 expedients per a
34.344 treballadors de dissabte. Quant
a les Terres de l’Ebre, els expedients se
situen ja en les 1.700 empreses i 6.837
empleats, 21 més en un dia, quan es tenia
constància de 1.679 ERTO que afectaven
6.755 treballadors.
Segons el departament de Treball, hi
ha 1.281 empreses més que s’han acollit a la mesura en un dia, quan n’eren
65.885, i se situen ja en les 67.166 a data
30 de març. La segona setmana d’estat
d’alarma havia començat amb 244.260
treballadors afectats per 26.290 expedients de regulació temporal de l’ocupació.
Per tant, el nombre d’expedients temporals s’ha més que duplicat. La majoria
d’ERTO es concentren a la demarcació
de Barcelona, on se situen en els 48.262
per a 405.873 treballadors, molt per sobre
dels 47.244 expedients i 397.783 persones
de dissabte.
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El segon territori amb més expedients continua sent Girona, amb 7.625 que
afecten 49.089 empleats, un increment
respecte als 7.499 ERTO per 48.396 persones de dissabte.
Per últim, a Lleida ja té 3.845 expedients d’empresa per a 21.837 assalariats,
per sobre dels 3.792 expedients i 21.651
persones de dissabte.

UN PERILLÓS ERROR TÈCNIC
EN LA PETICIÓ DELS ERTO

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya han avisat que un
error tècnic en el sistema de petició per
acollir-se un ERTO conté un error tècnic
que pot deixar milers d’afectats per un
expedient sense cobrar l’atur. Concretament, segons denuncien, el formulari
habilitat pel govern espanyol per a les
empreses només admet quatre dígits,
de manera que només s’hi poden acollir
les primeres 9.999 que ho sol·licitin. Per
aquest motiu, el Col·legi ha demanat que
s’habilitin més dígits, ja que només a Catalunya ja hi ha més de 65.000 empreses
que han presentat un expedient i que ara
han de tramitar la prestació d’atur dels
seus empleats.

El coronavirus amenaça en provocar un impacte negatiu de fins
a 46.800 milions d’euros en les petites i mitjanes empreses i
autònoms si la crisi s’allarga quatre setmanes. PIMEC ha xifrat
la generació d’ingressos d’explotació diaris en 1.700 milions
d’euros, un 25% de la xifra habitual. En cas que la crisi s’estengués un mes, la pèrdua d’ingressos equivaldria al 9,4% del
Valor Afegit Brut (VAB) anual. Aquestes dades demostren” la
importància de la tensió en la tresoreria i la “necessitat de posar en marxa línies de crèdit per compensar” aquest impacte.
De fet, un 89,8% de les empreses han registrat una contracció
de vendes o anul·lació de les reserves mentre que un 75% han
admès tenir problemes de tresoreria.
Aquestes són les principals conclusions de la segona enquesta de Pimec, elaborada entre els dies 20 i 23 de març sobre
una mostra total de 2.067 respostes de petites, mitjanes empreses i autònoms.
La primera enquesta de PIMEC, elaborada entre el 5 i 10 de
març, recollia que el 18% de les empreses enquestades tenia
tensions de tresoreria, un percentatge que s’ha disparat fins al
75% actualment.

“Si no se solucionen aquests problemes, es pot col·lapsar
l’activitat de les empreses i portar-les a la suspensió de pagaments i tancaments”, va advertir el president de PIMEC, Josep
González. Els més afectats són els sectors de l’hostaleria, la restauració, la construcció, el comerç i reparacions.
El percentatge de petites, mitjanes empreses i autònoms
amb una reducció de vendes o anul·lació de reserves també ha
crescut notablement en les últimes setmanes i ha passat d’un
35,1% a un 89,8% quinze dies després.

MORATÒRIA A LA PRESENTACIÓ D’IMPOSTOS

Els gestors administratius de Catalunya, exigeixen al govern
espanyol que aprovi “una moratòria en el calendari de presentació d’impostos de forma urgent i immediata”, i recorda que els
terminis de presentació i ingrés d’autoliquidacions i les declaracions informatives no s’han canviat malgrat que l’estat d’alarma
i això pot implicar que moltes empreses hagin de demanar “un
ajornament del pagament de les liquidacions”, cosa que suposa
“un volum extra de gestions per als petits empresaris que han
de focalitzar tots els seus esforços en sobreviure”.

5.671

És la xifra d’expedients
de regulació temporal
a les empreses del Camp
de Tarragona

D’altra banda, els administratius també
reiteren que només compten fins al 3
d’abril per fer aquesta petició d’atur, un
termini “insuficient perquè les empreses
puguin presentar correctament totes les
dades dels seus treballadors amb dret a
prestació”. A més, alerten que si no es resol el problema tècnic i només poden ferho les 9.999 primeres hi ha més risc que
aquests treballadors ja no cobrin l’atur
fins al 10 de maig.
La Façana 11
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A Reus s’aixequen més de 800
actes per incompliment de l’ordre
de confinament
Fins al dijous 26 de març, l’Ajuntament de Reus havia sancionat 432 persones i ha
detingut 8 ciutadans
La Guàrdia Urbana de Reus i els Mossos
d’Esquadra han aixecat més de 800 actes
i han detingut a 8 persones per incomplir l’ordre de confinament decretada
amb l’estat d’alarma amb data dijous
26 de març, segons les dades facilitades
per l’Ajuntament de Reus. Les dades es
van analitzar durant la Comissió de Coordinació per a la Seguretat Covid-19
de Reus, que es va reunir aquest dia per
primera vegada per analitzar el grau de
compliment per part de la ciutadania de
les mesures de confinament decretades.
El comitè és l’òrgan que facilita la cooperació i la coordinació entre l’Ajuntament,
la Guàrdia Urbana i la resta de cossos i
forces de seguretat i es reunirà de manera
periòdica durant l’emergència sanitària.
Durant la reunió també s’ha analitzat la situació de la seguretat a Reus, i
s’ha constatat que el nombre de delictes
per furts i robatoris s’ha reduït a la ciutat
entre un 60 i un 70% durant el període
vigència de l’estat d’alarma, segons dades
facilitades pels Mossos d’Esquadra.
Després de la reunió de la comissió,
l’alcalde de Reus, Carles Pellicer; la regidora de Seguretat, Convivència i Civisme, Dolors Vàzquez, i el regidor de Salut
i Ciutadania, Òscar Subirats, van comparèixer en roda de premsa virtual per donar compte de la reunió diària del Comitè
d’Emergències de l’Ajuntament de Reus,
i de la primera reunió de la Comissió de
Coordinació. També han posat sobre la
taula que la Policia Nacional col·labora
amb les tasques de vigilància del confinament a la ciutat, posant a disposició
de la causa tres vehicles.
Durant el període de vigència de l’estat d’alarma, la Guàrdia Urbana ha realitzat les actuacions següents:

Tots els
professionals que
hi trobaràs són
Tècnics Especialistes
propers a
casa teva!

Amb la col·laboració
del Gremi de la Construcció
del Baix Camp

> Ha denunciat a 432 persones per trencar l’ordre de confinament.
> Ha denunciat 2 locals per obrir sense
autorització
> Ha detingut una persona per desobediència i reiteració.
> Ha tramitat 2 diligències per desobediència greu, sense detenció.
> En l’àmbit de la circulació de vehicles,
la Guàrdia Urbana ha realitzat 65 controls, ha controlat 140 vehicles, i ha denunciat a 7 persones per circular sense
autorització (incloses en els 432).
> Ha atès a 16 persones sense sostre,
i les ha derivat a Serveis Socials per
oferir-los allotjament, alimentació i higiene.

Durant el període d’alarma s’ha
constatat que el nombre de delictes per
furts i robatoris s’ha reduït a la ciutat
entre un 60 i un 70%
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El teu web de confiança on garanties!
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Incomplir les restriccions de l’estat
d’alarma pot comportar denúncies administratives i penals; i pot comportar
sancions d’entre 100 i 600.000 euros.
Segons el Reial Decret pel qual s’ordena el confinament de la població, només es pot sortir al carrer en els supòsits
següents:
> Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
> Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
> Desplaçament al lloc de treball per
efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
> Retorn al lloc de residència habitual.
> Assistència i cura a majors, menors,
dependents, persones amb discapacitat
o persones especialment vulnerables.
> Desplaçament a entitats financeres i
d’assegurances.
> Per causa de força major o situació de
necessitat.
> Qualsevol altra activitat de naturalesa
anàloga que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi a persones
amb discapacitat o per una altra causa
justificada.
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ïts!

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:
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Actualitat Reus

L’Ajuntament de Reus
adjudica finalment
la construcció del
Centre Social El Roser
La segona licitació, que s’ha emportat l’empresa
Vesta Rehabilitación SL, representa un fort
increment respecte a la licitació de fa un any que
va quedar deserta

info@electromecanicablascogomez.com
www.electromecanicablascogomez.com

Tel. 618 287 069 / 977 327 009

www.serralleriarcm.com
info@serralleriarcm.com
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EL NOU EQUIPAMENT

Un cop completat, el centre inclourà una cafeteria-menjador
social, oberta a la ciutadania; un rebost solidari, punt de gestió
i distribució de la xarxa d’aliments; dependències d’allotjament
temporal per a situacions d’emergència; i espais municipals,
on s’hi traslladarà el servei del Pla Local d’Inclusió Social i on
s’hi ubicarà la seu social de l’associació de veïns dels Xalets
Quintana; a més d’aules i sales de reunions.
El projecte arquitectònic planteja la rehabilitació d’edifici, format per tres blocs diferenciats, i cadascun d’ells amb un
programa totalment diferent: un inclou la zona de cafeteria/
menjador social, cuina i emmagatzematge d’aliments de la cuina; el segon, el rebost solidari, el punt de gestió di distribució
d’aliments i el servei acollida de les persones sense sostre; i
el tercer, les oficines d’administració i de l’associació de veïns
del barri.

C/ Castillejos, 48 43206 Reus
Tel. 977 319 122

Pol. Ind. AgroReus
C/ Cornudella de Montsant, 35
43206 Reus

citacions públiques que es treuen a concurs i que consideren
que estan per sota del preu de cost. Des del gremi es valorava
positivament que es treguin obres a concurs i que facin inversions, però el que cal fer és que aquestes obres surtin amb més
dotació econòmica.
Fa un any s’explicava que “el darrer cas produït a les nostres
comarques i que exemplifica aquesta situació és l’execució del
nou Centre Social del Roser de Reus, que va treure a concurs
l’Ajuntament fa uns mesos amb un pressupost de licitació de
454.000 euros, i que ha quedat desert perquè cap empresa de
la ciutat ni d’altres contrades ha decidit participar en la licitació, fet que ha provocat un endarreriment en el projecte i una
nova licitació a l’alça per intentar atreure alguna constructora”.
Finalment, l’ajuntament ha hagut d’incrementar considerablement el pressupost de licitació per tal de fer-lo atractiu a les
empreses del sector.

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a
l’empresa Vesta Rehabilitación SL el
contracte per a la construcció del Centre
Social El Roser, l’equipament que donarà un impuls a les polítiques municipals
d’atenció a les persones amb la creació
de nous serveis i l’aposta per programes existents com la gestió alimentària,
l’allotjament per a persones en situació
de vulnerabilitat social i el Pla Local d’Inclusió Social. El pressupost d’adjudicació
és d’1.859.362,78 (IVA inclòs).
La inversió en el nou equipament social és un dels contractes de més valor
econòmic que l’Ajuntament licita en els
darrers anys. El termini d’execució de les
obres previst en el plec de condicions de
la licitació és de 12 mesos a partir de la
signatura del contracte, tot i que aquesta obra evidentment registrarà un endar-

Suspensió
dels tràmits
administratius
D’acord amb les disposicions del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, des
del dissabte dia 14 de març han quedat suspesos
i s’interrompen els terminis per a la tramitació
dels procediments de l’Ajuntament de Reus. El
còmput dels terminis es reprendrà en el moment
en què perdi vigència el reial decret esmentat
o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest. Igualment queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció o dret durant
el mateix termini.
Aquesta decisió del consistori reusenc és la
mateixa que han pres tots els ajuntaments i la
resta de les institucions del país.

reriment per la paralització de l’economia pel coronavirus i les conseqüències
que se’n derivin.
La inversió, prevista en el pressupost municipal de 2019, contempla
l’execució de tot el projecte de manera
conjunta. Inicialment s’havia plantejat
fer-ho per fases. L’Ajuntament ha modificat el document econòmic inicial per
tal d’adaptar-se a la nova planificació,
a la millora de la realitat econòmica
municipal i a la situació del sector de
la construcció.

LA RECLAMACIÓ DEL GREMI

Cal recordar que el Gremi de la Construcció del Baix Camp va alertar ara fa
tot just un any en un comunicat de les
greus conseqüències per a les empreses
del sector de les condicions d’algunes liLa Façana 15

Actualitat Sector

Lloguer

L’Incasòl comprarà els terrenys
pel Hard Rock per 120 milions
d’euros

El lloguer a les comarques de
Tarragona ha pujat un 24% en 5 anys

La multinacional nord-americana es compromet abans del 5 de maig a comprar
els terrenys a l’empresa pública de la Generalitat

El futur complex d’oci i turístic Hard Rock a Vila-seca i Salou
continua fent nous avenços, tot i que a hores d’ara la crisi del
coronavirus no se sap com pot afectar. Abans que tot explotés
per la paràlisi de l’economia, el govern de la Generalitat va autoritzar l’empresa pública Incasòl a iniciar el procés de compra
dels terrenys a ‘la Caixa’ i la posterior venda a la multinacional
nord-americana per un import de 120 milions d’euros. El pas es
fa després que Hard Rock es comprometés per escrit a adquirir
els terrenys a l’empresa pública “no més tard” del 5 de maig.
L’executiu subratlla que, si no s’acabés produint la venda, no es
procediria tampoc prèviament a la compra dels terrenys, atès que
es tracta d’una operació en unitat d’acte. D’aquesta manera, es
garanteix que el tràmit “no suposarà cap cost econòmic per al
Govern”.
Cal tenir en compte que fa unes setmanes va vèncer la pròrroga de la llicència de casino que es va concedir a Hard Rock el
4 de desembre per un període de tres mesos. La companyia es
va adjudicar per concurs públic la instal·lació i explotació d’un
casino de joc al CRT el maig del 2018, però la compravenda dels
terrenys -indispensable per a poder iniciar les obres- s’havia
mantingut empantanegada fins ara. El retard s’explica, entre al-
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La firma preveu una inversió
global de 2.000 milions
d’euros en un projecte en
diverses fases, en un àmbit
de 745.000 metres quadrats
del Centre Recreatiu i Turístic
(CRT) de Vila-seca i Salou
tres qüestions, pel contenciós interposat pels antics propietaris
dels terrenys, que van ser expropiats amb motiu de la construcció
de PortAventura i que ara reclamen compensacions davant el nou
ús que es vol donar a les finques. Fonts coneixedores del projecte apuntaven fa uns mesos que les parts implicades negociaven
com caldria distribuir el pagament de les indemnitzacions als
expropiats en cas que el jutge els donés la raó.

INVERSIÓ DE 665 MILIONS D’EUROS
EN LA PRIMERA FASE

L’abril passat Hard Rock traslladava a les principals institucions
de la zona la voluntat de començar les obres a mitjan 2020. La
firma amb seu a Florida preveu una inversió global de 2.000 milions d’euros en un projecte en diverses fases, en un àmbit de
745.000 metres quadrats del Centre Recreatiu i Turístic (CRT)
de Vila-seca i Salou –a la vora de PortAventura. En concret, la
previsió era iniciar al maig les obres de la primera fase, valorada
en 665 milions d’euros, i que inclou dos hotels, comerços, teatres
i un dels casinos més grans d’Europa.

Segons Fotocasa, aquestes comarques registren el menor increment de Catalunya,
ja que a Barcelona ha pujat un 66% i a Girona i Lleida, el 36 i el 31%, respectivament

El preu del lloguer a Catalunya s’ha incrementat en un 60% entre 2014 i 2019,
segons les conclusions de l’anàlisi ‘La
variació acumulativa del preu de l’habitatge de lloguer a Espanya’ elaborat
recentment per Fotocasa. Es tracta
del quart territori de l’Estat on més
ha pujat el lloguer, després de Balears
(+66%), les Illes Canàries (+64%) i Madrid (+63%), i segons el director d’Estudis de Fotocasa, Ismael Kardoudi, s’ha
produït per “l’enorme demanda”. Per
demarcacions, a Barcelona és on més
ha crescut el preu del lloguer en els
darrers cinc anys, amb un 66%; seguit
de la de Girona, amb un 36%; de Lleida,
amb un 31%, i Tarragona, amb un 24%,
se situa a la cua del país.
Per municipis, destaca l’augment de
l’Hospitalet de Llobregat, amb un 72%
en els darrers cinc anys.

A més, tres de les tretze localitzats
analitzades han tingut una variació superior al 50%. Per darrere l’Hospitalet
de Llobregat, se situen Barcelona capital (+55%) i Badalona (+50%), entre
d’altres. Els que registren un increment
acumulatiu menor són Reus (22%) i
Tarragona ciutat (+28%). Quant als districtes de la capital catalana, sis dels 15
analitzats tenen un augment superior
al 50%. On més ha pujat en cinc anys el
preu del lloguer ha estat Sant Andreu
(+61%), seguida de Nou Barris (+60%),
Horta-Guinardó (58%), Sants-Montjuïc (57%), Gràcia (+51%) i l’Eixample
(+50%).
Un dels principals motius que ha
propiciat aquesta pujada de preus és
l’escassa oferta d’habitatge de lloguer,
especialment a les grans ciutats. La
gran demanda existent ara mateix fa

De les principals
ciutats catalanes
les que registren
un increment
acumulatiu menor
són Reus (+22%) i
Tarragona ciutat
(+28%) mentre
que l’Hospitalet de
Llobregat puja un
72%
que l’oferta actual sigui insuficient pel
que són necessàries mesures per part de
l’Executiu perquè es propiciï la sortida
al mercat d’estoc d’habitatges de lloguer. Ara mateix, a sobre de la taula hi
ha altres propostes com el control dels
preus dels lloguers, però això, des de el
nostre punt de vista, podria reduir encara més l’actual oferta d’habitatge de
lloguer perquè potser molts propietaris
prefereixen no oferir el seu habitatge
a lloguer causa del control dels preus,
segons expliquen des de Fotocasa.
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Hipoteques

El nombre d’hipoteques sobre
habitatges va créixer un 14,5%
al gener a Tarragona
Les 5.404 hipoteques signades a Catalunya representen la xifra més alta en un
mes de gener des del 2011, quan aleshores se’n van fer 7.366

El nombre d’hipoteques va augmentar un 6,5% al gener a
Catalunya respecte al mateix mes de l’any passat, segons les
dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Les dades a
Tarragona són molt més positives, ja que aquest increment
va ser del 14,3% interanual després que al gener es constituïssin 591 hipoteques. En total, es van signar 5.404 préstecs amb un capital total de 791,4 MEUR, el què representa
un 0,9% menys i un import mitjà de 146.447 euros. Pel que
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fa a la xifra hipoteques respecte al desembre de l’any
passat, es van disparar un
28,5%. Al conjunt de l’Estat,
es van signar 39.314 hipoteques, és a dir, un 6,1% més
respecte al gener del 2019,
mentre que la variació intermensual es va enfilar un
29,8%.
Catalunya és el tercer territori de l’Estat amb un major
nombre d’hipoteques sobre
habitatges per darrere la Comunitat de Madrid (8.160) i
Andalusia (7.173).
Les 5.404 hipoteques signades a Catalunya representen la xifra més alta en un
mes de gener des del 2011,
quan aleshores se’n van fer
7.366.
A totes les demarcacions,
la xifra d’hipoteques constituïdes va registrar creixements,
i totes excepte Barcelona, per
sobre els dos dígits. En aquest
cas, es van signar 3.977 hipoteques al gener, xifra que
representa un increment del 3,3% respecte al primer mes del
2019.
L’augment més destacat es va registrar a les comarques
de Lleida, amb 256 hipoteques al gener davant les 186 del
mateix període del 2019. Això és un augment de fins al
37,6%, segons les dades provisionals de l’Institut Nacional
d’Estadística. A les comarques de Girona la pujada va ser del
14,3%, fins a les 591.

Més obra nova
El 2019 es van assolir les mil
promocions d’obra nova a
Catalunya, un 40% més que
les 713 del 2018
El 2019 es van assolir les mil promocions d’obra nova
a Catalunya, un 40% més que les 713 del 2018, però el
preu mitjà de venda va baixar un 0,6% fins als 338.505
euros de mitjana, segons l’’Estudi de l’oferta d’habitatges de nova construcció a Catalunya’ elaborat
per l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE).
L’estudi analitza 102 municipis del país, rellevants
en l’àmbit de l’habitatge, i conclou que la proporció
d’habitatges en oferta sobre el total d’existents és del
45,7%. Això vol dir que hi ha a la venda 8.376 dels
18.326 habitatges disponibles. Les comarques de Barcelona registren els preus més elevats, amb una mitjana de 372.280 euros, tot i que a la capital la xifra arriba
als 675.946 euros.
Del 45,7% d’habitatges en venda, un 39,2% són de
promocions finalitzades i un 52,5% es troben en diferents fases constructives. Per tipologia d’edifici, el
55,8% estan en bloc plurifamiliar tancat i el 38,6% són
plurifamiliars en bloc obert. Els unifamiliars adossats
representen el 4,5% i els unifamiliars aïllats l’1,1%.

BARCELONA, ELS PISOS MÉS CARS

Per demarcacions, la de Barcelona registra els preus més
elevats amb una mitjana de 372.280 euros, 4.049 euros
el metre quadrat de superfície útil, però la mitjana més
baixa quant a superfície (93,9 m²). Aquesta situació està
influenciada pels preus de Barcelona, els més elevats,
però també pels de municipis com Sant Cugat del Vallès
o Esplugues de Llobregat.
A les comarques de Girona es troben els preus amb
més superfície, amb una mitjana de 102,3 metres quadrats, i els segons en preu, amb 305.933 euros. Els pisos

estudiats a les comarques de Lleida obtenen la segona
posició en la mitjana de superfície (100,1 m²) i se situen en la darrera posició quant a preu (186.853 euros).
Per últim, els municipis estudiats a Tarragona i Ebre
obtenen la tercera posició quant a superfície (96,6 m²)
i també quant a preu (199.230 euros).
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Economia

Actualitat Reus

Catalunya tanca el 2019 amb un
creixement anual de l’1,9% del PIB

El raval de Santa Anna serà per
als vianants de dilluns a dissabte
en horari comercial

La construcció es desaccelera el 2019,
reduint el creixement al 2,3% després
de mesos de molt impuls
Catalunya va tancar el 2019 amb un PIB de 250.597 milions
d’euros, una xifra que suposa un creixement anual de l’1,9%,
segons les xifres publicades aquest divendres per l’Institut
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). La dada implica un
alentiment de l’activitat en comparació amb els últims quatre anys, i està lleugerament per sota de l’estimació per al
tancament de l’any d’Espanya (2%) i per sobre de la mitjana
de la Unió Europea, que va ser de l’1,5%. Al quart trimestre,
la reducció del creixement va ser encara més intensa, amb
un 1,3% respecte al mateix període del 2018. Trimestre a trimestre, entre el tercer i el quart la variació va ser del 0%, tres
dècimes menys que al trimestre precedent.
Pel que fa a l’oferta, el principal impuls del creixement el
2019 va estar motivat pel sector serveis, amb un creixement
del 2,7%. En canvi, la indústria ja mostrava l’any passat la seva
primera taxa negativa (-0,3%) des de l’any 2013, principalment
pel deteriorament de l’entorn econòmic internacional.
La construcció també es desaccelera el 2019, reduint el
creixement al 2,3% després de mesos de molt impuls, mentre
que al sector agrari la caiguda va ser del 3,1%. Al tancar l’any
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Els diumenges el vial estarà obert als vehicles, menys els diumenges
d’obertura comercial

250.597
Són el nombre de miilions
d’euros del PIB català
de l’any passat

passat, l’economia ja mostrava signes de desacceleració del
consum de les llars (0,9%) i de la formació bruta de capital
(3%), de manera que la demanda interna va créixer un 1,6%,
nou dècimes menys que l’any anterior.
També van créixer menys les importacions de béns i
serveis (1,1%). En canvi, van seguir pujant les exportacions
(3,6%), fins i tot superant les xifres del 2018.

L’Ajuntament de Reus tenia previst iniciar el divendres 13 de
març la segona fase del projecte de transformació el raval de
Santa Anna en zona de vianants, i ampliarà la limitació de l’accés dels vehicles de dilluns a dissabte, d’11:00 a 21:00 h. Els
diumenges el vial estarà obert als vehicles, menys els diumenges d’obertura comercial. Aquest propòsit es va veure alterat
per l’estat d’alarma decretat per les autoritats i s’espera que es
pugui finalment fer un cop passi la crisi del coronavirus.
L’Ajuntament pren aquesta decisió un cop analitzats els resultats de la primera fase del projecte, que ha comptat amb una
valoració positiva per part de tots els departaments municipals
implicats: la regidoria d’Urbanisme i Mobilitat; la regidoria de
Promoció de Ciutat; i el Servei de Mobilitat i Circulació de la
Guàrdia Urbana.
L’anàlisi dels indicadors recollits en la primera fase fa que
el Govern de Reus es ratifiqui en la necessitat d’impulsar un
projecte dirigit a la pacificació del trànsit; i a promoure una mobilitat més sostenible, saludable, eficient i segura; d’acord amb
els Objectius de Desenvolupament Sostenible que l’Ajuntament
ha fet seus i al compromís en la lluita contra el canvi climàtic.

El Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana ha
constatat durant la primera fase de la prova pilot que la vianalització «redueix la mobilitat amb vehicles particulars, i afavoreix un ambient més sostenible i tranquil; i millora la qualitat
de vida de la ciutadania». El trànsit s’ha desviat cap al carrer
de l’Amargura, i s’ha gestionat positivament amb els nous semàfors a la zona del Campanaret. En aquesta zona s’ha incrementat la densitat del trànsit, però no s’han produït llargues
cues de vehicles.
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Foment proposa que l’Estat
assumeixi el 75% dels costos del
permís retribuït si falta liquiditat
La patronal ha reclamat la supressió del pagament de l’IVA, l’IRPF, l’Impost de
Societats i les cotitzacions socials

Foment del Treball Nacional ha proposat
l’establiment d’un procediment per tal
que l’Estat es faci càrrec del 75% dels costos laborals del permís retribuït recuperable en cas que les empreses no tinguin
la liquiditat necessària. La patronal ha
assegurat que el “problema” de la mesura
és assumir els costos laborals en les pròximes setmanes perquè l’activitat de l’empresa i la facturació estan “a mínims”. Per
això, la confederació ha reclamat mesures
“excepcionals, urgents i temporals” que
promoguin la liquiditat de les empreses i
puguin fer front als costos laborals. A més,

ha reclamat la supressió del pagament de
l’IVA, l’IRPF, l’Impost de Societats i les
cotitzacions socials.
“Com assumiran les empreses els
permisos retribuïts dels treballadors si
es restringeix l’activitat i per tant els ingressos, si no s’ajornen les liquidacions
tributàries ni les quotes a la seguretat
social i si la liquiditat segueix sense arribar”, ha preguntat la patronal a través
d’un comunicat.
La patronal ha lamentat la “improvisació i precipitació” de les mesures anunciades aquest cap de setmana per part del

govern espanyol. Foment assegura que
l’aplicació immediata d’aquestes no dóna
“marge suficient” a les empreses per “organitzar” les seves obligacions.
La plataforma de petites i mitjanes
empreses espanyola - integrada per Pimec, entre altres - ha criticat el permís
retribuït aprovat pel govern espanyol,
ja que pot fer “recaure íntegrament” sobre els empresaris els costos de la crisi.
L’associació ha reclamat un “major equilibri” entre les càrregues i ha proposat
l’assumpció parcial de vacances per part
dels treballadors.

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:

P E RI TATGE S

ASSE SSOR IA JUR ÍDICA

ASSE SSORI A LABORAL

ASSE SSOR IA F IS CAL

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
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