TAULA ECONÒMICA – PACTE PER BARCELONA
APORTACIONS RECOLLIDES PER PART DE DIFERENTS GREMIS ADHERITS AL
CONSELL DE GREMIS
GREMI DE FLEQUERS DE BARCELONA


Ha quedat palès en aquest període de limitació d’obertura d’activitats, que hi ha
establiments que, sota l’aparença de forns de pa, son establiments de restauració que
venen pa. L’evidència ve donada pel seu tancament durant l’època de confinament, en
tenir llicència de restauració i no de forn de pa.
Proposem a l’Ajuntament, com a mesura informativa i per tal de donar transparència a les
activitats que es desenvolupen a la Ciutat de Barcelona, que el comerciant retoli els seu
establiment amb l’activitat que realment desenvolupa, i exhibeixi la llicencia d’activitats
atorgada per l’Ajuntament a l’establiment



Durant l’època de confinament, s’ha rebut poca informació per part de l’Ajuntament de
Barcelona per la tramitació i gestió de documents en suspendre les cites prèvies. Ha estat
dificultós la tramitació de documents i obtenir informació de llicències o expedients
d’inspecció per gestionar traspàs de negocis. S’hauria de facilitar als Gremis, com a entitats
col·laboradores de l’Ajuntament, mesures i línies clares d’actuació poder donar suport a
l’Administració en aquestes situacions extremes.



Les entitats financeres no han recolzat al comerç de proximitat. Les gestions diàries dels
comerciants (ingrés d’efectiu, per ex.) ha estat molt dificultosa.



La limitació del transport a la ciutat s’ha dut a terme d’una manera sobtada aprofitant la
poca circulació i manca d’activitats en període de CONVID-19 de tal forma que les consultes
als sectors que es poden veure perjudicats (transports i subministra d’aliments) no s’han
produït. Es preveu que la limitació de la circulació perjudicarà el subministrament dels
productes, generant col·lapse a la ciutat.



Els dissabtes hi ha carrers de la ciutat que es tanquen i es transformen en peatonals.
Els dissabtes els comerços estan oberts al públic i els treballadors dels establiments s’han
d’incorporar al seu lloc de treball, trobant dificultats en el seu desplaçament. L’Ajuntament
ha de facilitar mesures perquè els establiments no es vegin perjudicats en la seva activitat
per l’adopció d’aquesta mesura.
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GREMI D’INSTAL.LADORS DE BARCELONA
PROPOSTES PER A LA REACTIVACIÓ DE L’ACTIVITAT EN EL SECTOR DE LES INSTAL·LACIONS
La inversió en el sector de les instal·lacions (electricitat, climatització, aigua, gas,
telecomunicacions i energies renovables), és un dels factors clau per a la recuperació de l’activitat
post crisi del COVID-19, proporciona estabilitat i seguretat, treball qualificat i benestar per a la
societat, redueix les emissions, afavoreix l’eficiència energètica i aporta solucions tecnològiques
que per exemple faciliten el teletreball…
En aquests moments en que les empreses i les persones necessiten més que mai reduir la seva
despesa energètica i la ciutat necessita reduir les emissions contaminants, necessitem la màxima
implicació de tots els agents per tal de facilitar que aquestes activitats que aporten gran part
d’aquestes mesures estiguin recolzades i el seu teixit laboral pugui estar en les millors condicions
per aportar totes aquestes millores.

1. Impulsar l’autoconsum
La ciutat necessita aprofitar el moment actual de transició energètica i poder abastir el màxim de
llars i empreses amb fonts energètiques no contaminants i de generació distribuïda,
• Creació d’una taula de treball conjunta amb l’Agencia de l’Energia de Barcelona per incentivar la
instal·lació d’aquests tipus d’instal·lacions.
• Campanya publicitària dirigida a la ciutadania amb la col·laboració del Gremi d’Instal·ladors de
Barcelona per tal de facilitar informació i assessorament
• Ajuts directes i subvencions per a la implantació d’aquestes instal·lacions.

2. Llicències d’obres
Substitució de les llicències urbanístiques per declaracions responsables, redueix el temps de
tramitació dels expedients i agilitza la reactivació del sector.

3. Impuls de la rehabilitació energètica eficient
La rehabilitació de les vivendes i locals en matèria d’eficiència energètica és un sector que aporta
estalvi energètic en moltes ocasions amb inversions petites i retorns immediats que aporten
estalvi i millora en la salut dels ciutadans per que redueixen les emissions de fonts potencialment
contaminants, és un motor econòmic per a la ciutat i aporten confort en aquests moments en que
les persones han viscut confinades a la seva vivenda,
• Revisió de les clàusules per ampliar els ajuts que actualment surten en convocatòria per tal de
facilitar que es puguin prioritzar inversions en eficiència energètica, desvincular aquests ajuts de
l’obligació del certificat ITE de l’edifici.
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• Ajuts i bonificacions el l’IBI per a les llars que efectuïn rehabilitació energètica.
• Bonificacions en l’IAE per a les activitats que efectuïn inversions en eficiència energètica.
• Línia de subvencions específica per a rehabilitació energètica eficient en vivendes i locals.

4. Visibilitat de les empreses instal·ladores habilitades
La seguretat de les instal·lacions i el seu manteniment s’ha de realitzar sempre per empreses i
persones qualificades i habilitades, això a més reverteix en la confiança i tranquil·litat dels
ciutadans, el Gremi d’Instal·ladors de Barcelona vetlla per que les empreses instal·ladores
compleixin la normativa vigent,
• Campanya publicitària dirigida a la ciutadania amb la col·laboració del Gremi d’Instal·ladors de
Barcelona per promocionar l’instal·lador habilitat associat.
• Acord de col·laboració entre l’Ajuntament i el Gremi d’Instal·ladors de Barcelona per
promocionar la seguretat i el manteniment de les instal·lacions.

5. Impuls al vehicle elèctric
En els moments en que estem i que el model de mobilitat en grans ciutats com Barcelona fa temps
que s’està qüestionant, a més és primordial reduir els efectes nocius de la contaminació, és
necessari trencar barreres al ciutadà per tal de que pugui adquirir tecnologies de mobilitat menys
contaminats, i la infraestructura de recàrrega esdevé un punt crític, per tant des de el Gremi volem
ajudar a impulsar la infraestructura privada,
• Creació d’una taula de treball entre l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d’Administradors de
Finques i el Gremi d’Instal·ladors de Barcelona per desenvolupar l’estratègia d’implantació de les
instal·lacions de punts de recàrrega privada en edificis comunitaris.
• Ajuts i subvencions específics per impulsar la infraestructura comuna

6. Divisió per lots de les licitacions i priorització del teixit empresarial local
Les empreses instal·ladores són en la majoria autònoms i micropimes, les licitacions d’obres que
surten, normalment són d’obra que inclou la partida d’instal·lacions, això encareix les obres i
dificulta l’accés a les empreses pròpiament instal·ladores que finalment són subcontractades per
grans corporacions constructores,
• Separació per lots de les obres de construcció i licitar la partida d’instal·lacions a banda.
• Podem ajudar en la redacció dels plets i aconsellar fórmules que facilitin aquesta tasca per tal de
fer més eficient i ajudar a la ciutat a fer més eficients els recursos i que les empreses tinguin més
oportunitats en aquests moments encara de més dificultats.
• Ajudar al teixit empresarial local intentant afavorir la participació en aquestes licitacions,
d’aquesta manera cuidem el teixit d’empreses que destinen part dels seus impostos a la nostra
ciutat, que creen llocs de treball per als ciutadans i també fem més eficient la mobilitat ja que es
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redueixen els desplaçaments d’entrada a la ciutat d’empreses que executen les feines que poden
fer empreses locals.

7. Impuls a les empreses instal·ladores de telecomunicacions
Barcelona és una ciutat puntera en la implantació de noves tecnologies relacionades amb les
telecomunicacions i les smart cities, en aquests moments en que les instal·lacions de
telecomunicacions han esdevingut essencials pel teletreball, formació, control i supervisió de
serveis i persones, creiem que és molt important que es tingui en compte i es potencií que la
instal·lació i manteniment d’aquestes infraestructures es realitzi per les empreses instal·ladores
del Gremi de Barcelona i no que es faci a través de grans multinacionals de fora de la ciutat,
Barcelona té capacitat amb el seu teixit empresarial de poder donar aquest servei,
• Creació d’una taula de treball entre l’Ajuntament, les entitats públiques i privades i el Gremi
d’instal·ladors de Barcelona per participar en l’elaboració de l’estratègia de desplegament
d’aquest tipus d’infraestructures i aportar el coneixement de les empreses instal·ladores de
Telecomunicacions.
• Adaptació dels edificis a la normativa ICT.
• Impulsar les infraestructures de xarxes d’alta capacitat.
• Afavorir la implantació de tecnologies de control i supervisió que permetin disposar de dades i
informació en temps real de la ciutadania, dels equipaments, de mobilitat, etc...
• Compliment de la normativa vigent estatal i municipal en matèria d’instal·lacions d’antenes
col·lectives, adaptació de porters i videoporters a persones amb mobilitat reduïda, etc...
• Facilitar la incorporació de noves tecnologies a la gent gran, xarxes de fibra òptica, domòtica per
facilitar la seva vida, etc...

8. Altres mesures Post-Covid
La pandèmia del COVID ha portat canvis disruptius i ens ha mostrat les carències eninversions que
la crisis econòmica anterior va portar, és important no tornar a patir certes situacions que ens han
situat en moments molt difícils i per això creiem oportú comentar actuacions que s’han de
realitzar,
• Adequació d’instal·lacions de climatització de comerç, oficines i serveis a la normativa RITE,
adaptació a les recomanacions sanitàries en quan a renovacions i tractament de l’aire.
• Inversió en infraestructures i equipaments que la pandèmia ha deixat en evidència: sanitari,
transport públic, educació, etc...
• Activació de formació tecnològica per crear nous llocs de treball reconvertint aturats en
instal·ladors amb la elaboració d’un pla de cursos professionals conjuntament Ajuntament – Gremi
d’Instal·ladors de Barcelona, el nostre sector fa temps que pateix la manca de personal qualificat i
pot ser d’ajuda en la reconversió de persones que necessiten disposar d’un futur laboral qualificat
i de futur.
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GREMI DE REFORMES D’INTERIOR, CUINES I BANYS
Les nostres línies de treball estarien, per fer moure el sector de les obres de reforma d’interiors.


Incentius encaminats a incentivar la renovació interior de les llars, tipus Plan Renove, que
per exemple a València ja es va fer al 2019.



Recuperar el Protocol de Bones pràctiques en el sector de la Reforma, que va quedar
aturat quan l’actual equip de Govern va entrar a l’Ajuntament. Es van adherir diversos
ajuntaments i Consells Comarcals, però es va quedar aturat quan l’Ajuntament de
Barcelona tenia que modificar el sistema d’assabentats. Aquest protocol, es recomana als
ajuntaments perquè en les seves ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació,
recullin com a requisit a incorporar en les sol·licituds de les llicències urbanístiques i les
comunicacions de la reforma de la llar, (Assabentats) la identificació dels agents que
intervenen en l’obra i, especialment la raó social del constructor i la corresponent alta en el
padró de l’ IAE. Des del Gremi tenim una plataforma online a on es pot descarregar el
certificat que acredita la legalitat de la empresa: Acreditareforma
http://www.acreditareforma.com/ca



Potenciar la professionalització del sector de professionals de la reforma a través del TRI:
Certificació professional de Tècnic en Reformes d’interiors de la que ja portem dos
promocions fetes. http://www.cuinescat.es/ca/serveis/carta-de-serveis/tecnic-enreformes-dinteriors/

GREMI DE XURRERS




Tema d’autònoms (a part de les ajudes establertes per l’estat d’alarma), quines mides es
preveu fer per reactivar l’economia d’aquests professionals / A nivell fiscal el mòduls en
quina situació es troben.
El tema dels ERTOS quin termini hi ha de regularització. Ja que a molts encara no els hi han
fet efectius els pagaments.
Després del tema de la via pública, creiem que tal com s’han fet a altres sectors, a nosaltres
també ens deurien de realitzar algun descompte al preu de la taxa d’aquest any ja que la
nostra situació s’ha vist molt afectada pel tancament i la reactivació a la temporada de calor
que per nosaltres és la pitjor de tot l’any, i la incertesa que ens trobem per quan torni el fred
poder perdrem tot l’any.

Via Laietana, 32, Entresòl 7  08003 Barcelona  Tel. 93 639 79 03  secretaria@conselldegremis.cat  www.conselldegremis.cat

