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P14 El Gremi durant l’Estat d’Alarma 
per la COVID-19 (II)
Activitat institucional del Gremi i 
reivindicacions per fer front a la crisi. 

P4 Entrevista a Salvador Guillermo 
Preguntem sobre la situació econòmi-
ca al Secretari adjunt i Economia de 
Foment del Treball Nacional.

P10 Segell mediambiental Recons
Recons, certificat de gestió soste-
nible dels residus de les obres de 
construcció.
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Editorial del president 

R edactem aquesta edito-
rial en ple rebrot de la 
pandèmia de Coronavirus, 

amb una propagació de conta-
gis no controlada i amb noves 
mesures que afecten a la vida 
de tots els ciutadans. La reper-
cussió en l’activitat econòmica 
és imprevisible i farà difícil l’ac-
tivitat de tots els sectors. Des 
del Gremi volem expressar la 
nostra solidaritat amb tots els 
afectats que han patit i pateixen 
els efectes de la malaltia i de 
les seves derivades. Demanem 
també el reconeixement del 
personal sanitari, i dels mem-
bres dels serveis de protecció 
civil i de seguretat, que estan 
fent una tasca impressionant 
i que ha superat i supera el 
que és esperable i exigible. 
Gràcies. Demanem també un 
reconeixement per tots aquells 
professionals, empresaris i 
autònoms que han sofert res-
triccions directes o derivades 
en la seves activitats. Ells són 
també dignes de consideració 
per suportar amb pocs, alguns 
amb cap, ajuts per superar la 
crisis. Els autònoms i petits 
empresaris, sovint oblidats, són 
també petits herois. Han con-
tinuat oferint els seus serveis 
en condicions molt dures i amb 
inquietud sobre el futur.

Des del Gremi ens hem ocupat 
de la situació del sector. Cons-
tantment hem donat informació 
sobre les regulacions de les ad-
ministracions amb comunicats 
i explicacions. Hem demanat a 
les autoritats que s’adoptessin 
mesures necessàries. La nostra 
revista va publicar el passat 

mes de maig un resum exhaus-
tiu de les gestions i posiciona-
ments del Gremi davant de la 
crisi, focalitzant en els serveis 
als nostres associats durant 
aquests mesos de crisi.

Esperem superar aquesta 
nova fase de la pandèmia i 
aconseguir conviure amb el 
virus prenent les mesures més 
adients. Tenim present com la 
nostra activitat va ser definida 
com de risc baix, fet que s’ha 
demostrat, ja que les obres 
no han sigut font habitual de 
contagi. En part és així perquè 
s’han pres les mesures sanità-
ries recomanades amb rigor i 
de forma persistent.

Ara els nostres esforços han 
d’anar encaminats a la recupe-
ració. El nostre sector pot tenir 
importància en la recuperació i 
necessitarem que els diferents 
agents del sector treballem 
per tal que es destinin recur-
sos a la renovació i millora 
dels edificis d’habitatges i de 
serveis. La Comunitat Eco-
nòmica Europea ho ha definit 
com un eix prioritari en el pla 
per la recuperació de l’activitat 
econòmica post-Covid. 

Darrerament la Comissió 
Europea ha difós la nota Onada 
de renovació: duplicar la taxa de 
rehabilitació per reduir emissi-
ons, impulsar la recuperació i 
disminuir la pobresa energètica. 
L’enunciat ho diu tot. La CE justi-
fica l’aposta per la renovació del 
parc edificat i preveu destinar-hi 
recursos. Aquest objectiu hauria 
de ser assumit i promogut de-

cididament per l’Estat espanyol 
perquè els índex d’activitat en 
rehabilitació són manifestament 
inferiors a la mitjana europea.

Aquesta oportunitat ha de ser 
aprofitada per les nostres em-
preses. Exigirà especialització, 
adaptació de noves tècniques i 
apostar per la introducció de les 
energies renovables en els pro-
jectes de rehabilitació. Per tenir 
èxit aquest repte haurà de ser 
assumit per tots els diferents 
agents del sector: projectistes i 
directors d’obra, gestors i cons-
tructors. I caldrà una aposta i 
lideratge de les administracions 
públiques implicades, des de les 
mesures fiscals, les convoca-
tòries d’ajuts i finançaments 
fins a les gestions de llicències. 
Necessitem i reivindiquem 
major agilitat en la gestió, amb 
la modificació de reglamenta-
cions tècniques i administra-
tives, especialment establint 
interpretacions basades en les 
prestacions i finalitats i no en 
la “lletra estricta” que dificulta i 
impedeix avançar i progressar.

Mentrestant haurem de conti-
nuar reivindicant el suport a les 
empreses, especialment a les 
pimes, micro i als autònoms. Vo-
lem defensar l’ocupació, fomen-
tar l’activitat. El nostre sector 
ha suportat diferents crisis que, 
malauradament, les ha superat 
sense cap pla de suport. Les 
empreses s’han reorganitzat, 
el sector s’ha modernitzat amb 
recursos propis i ha continuat 
exercint una funció social, millo-
rant les condicions de vida dels 
ciutadans. Reivindiquem-ho.


