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Un any més, ha passat sense adonar-nos, amb tots els conflictes que estan marcant
aquests darrers temps, la guerra d’Ucraïna, la Covid-19, el canvi climàtic, la inflació...

Un any en què destaca la pujada de preus de l’energia, podem dir, sense cap control. El
consol seria que és a escala mundial, el que està clar és que els governs que tenim han
fet ben poc de positiu per controlar-ho. Això vol dir més famílies marginades, més empre-
ses en perill de tancament, en fi, més pobresa.

Un any en què el sector de la construcció ha tingut i té molta feina, però a causa de la
deixadesa de qui ens governa, que no ha sabut aplicar una revisió de preus eficient i res-
ponsable a totes les obres, principalment a les licitacions públiques, ha fet que moltes
empreses estiguin al llindar de desaparèixer, i sinó, de no poder renovar-se i modernitzar-
se, per ser més competitives, eficients i sostenibles. Així, no anem enlloc. 

Un any de moltes promeses amb els fons Netx Generation, semblava que els diners ens
havien de caure del cel. Per sort, Europa són molt més seriosos i s’haurà de complir amb
tots els requisits. Uns fons que ben empleats podrien ser un motiu de feina i benestar
social.

Un any en què dos projectes que tenim engegats a la UEC continuen encallats (l’obertura
dels centres a Palafrugell i Blanes), però com sempre passa, quan a l’altre costat hi tenim
l’administració, costa molt tancar els temes. Esperem que a partir de les eleccions del prò-
xim mes de maig això faci un tomb, per nosaltres no quedarà.

Un any en el qual, des de la nostra organització, només podem dir que hem fet, fem i
farem tot el possible per continuar donant un bon servei als nostres agremiats, clients i
amics.

Desitjo unes molt bones festes de Nadal a tothom, i per sobre de tot, un 2023 amb molta
salut!!!    

“Caminem” 

Esteve Freixas i Vilardell
President de la UEC

EDITORIAL

UN ANY MÉS... 



GREMI

4

El divendres 16 de setembre el Gremi va
rebre la visita del Sr. Pedro Fernández
Alén, president de la Confederación
Nacional de la Construcción (CNC) i de la
Fundación Laboral de la Construcción
(FLC), en el centre de formació de Palol de
Revardit. El va rebre una comitiva formada
per: Esteve Freixas, Joan Casade-vall, Lluís
Micaló, Jaume Casadevall, M.Àn-gels
Armengol, Cristina Casadevall, Anna Casas
i Susanna Massana.  

La UEC sempre s’ha esforçat a oferir, any
rere any, un millor aprenentatge als seus
alumnes, impartint cursos inèdits, ampliant
equipaments, col·laborant en projectes,
fent sortides pràctiques, etc.

Per seguir amb aquest propòsit es vol
ampliar el centre de formació. Cal anar cap
a la formació professional, és a dir, captar
gent jove que vulgui iniciar la seva carrera 

en el sector de la construcció i fer cursos
d’unes 500 hores relacionats amb els cer-
tificats de professionalitat de la
Generalitat. Per això, cal una inversió al
centre de formació, que en modernitzi les
aules, n’ampliï la seva capacitat actual, i es
disposi dels espais que requereix la nor-
mativa, com sala del professorat, espais
de despatxos per l’orientador, pel coordi-
nador d’activitats, biblioteca, recepció, es-
pai de lleure, etc. 

El president de la CNC i FLC, Pedro Fernández
Alén, visita la UEC

Com cada any, abans de les esperades festes nadalenques, tots els agremiats de la UEC han
rebut via correu postal la revista de la UEC, la postal de Nadal i el nou calendari del 2023. 

La UEC desitja un Bon Nadal a tothom!

El 2023 està a punt d’arribar i des de la
Unió d’Empresaris de la Construcció volem
que tot l’any ens tingueu ben presents, per
això heu rebut els calendaris de sobretau-
la, juntament amb la revista i la postal de
Nadal. El número de loteria nacional que
es podia comprar enguany ha estat el
75036. 

Tot l’equip de la UEC agraeix als socis la
confiança rebuda i els desitja un molt bon
any 2023, ple de nous projectes i per
sobretot, molta salut per poder-los dur tots
a bon terme.   

L’acte va girar entorn al gran objectiu d’Unió d’Empresaris: potenciar el centre de formació per
arribar a més gent i oferir un millor aprenentatge.  
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Arran del gran nombre de consultes rebudes en relació a la gestió dels residus, el dia 18 d’oc-
tubre es va organitzar una sessió informativa al Centre de Formació de Palol de Revardit. 

El Gremi resol els dubtes sobre com s’han de ges-
tionar els residus a la construcció

Esteve Freixas, president de la UEC, fou
l’encarregat d’iniciar la sessió informativa.
Un acte que va comptar amb la ponència
del gerent de l’Associació Catalana de
Gestors de Residus i Demolició, el Sr. Jordi
Fargas.

Malgrat no trobar-nos davant de cap canvi
legislatiu en concret, la regulació de la ges-
tió dels residus és un tema que provoca
desconcert entre els constructors, per les
modificacions que es van publicant. Val a
dir que fa uns quants anys no s’havia de
fer tot el que es fa avui en dia, i per tant,
l’evolució és constant. Per exemple, ara el
guix (el guix net, és a dir, plaques de guix),
cal fer-ne una selecció i portar-lo en un
centre que el gestioni, però només n’hi ha
dos d’autoritzats a tot Catalunya, un d’ells
a Girona (Germans Cañet Xirgu SA de
Cassà de la Selva). Disposar només de dos
centres dificulta molt el compliment de la
llei a totes les empreses disseminades pel
territori català.

La situació provocada pel tancament sob-
tat del gestor TERRA NEGRA, deixant com-
pletament a l’estacada els clients que hi
van dipositar una fiança d’obligat compli-
ment, va ser un altre motiu de preocupació
exposat per alguns assistents. 

En la manipulació dels residus hi participen 

diversos agents, el productor (promotor),
el posseïdor (constructor), el transportista
i el gestor. Cal que cadascú sàpiga què ha
de fer i disposar dels permisos necessaris.
Cal revisar que els paletes tinguin el codi
de transportistes si traslladen runa de les
obres als centres gestors. Per documentar
aquests moviments existeix el full de
seguiment.  

Una altra qüestió molt problemàtica és l’a-
cumulació de residus a llocs no autoritzats. 
La llei deixa clar que només són centres
autoritzats els qui tenen codi de gestor. 

Un cop finalitzada l’exposició, en la que
van participar una trentena d’agremiats es 
va donar pas al torn de preguntes on
tothom va poder resoldre els seus dubtes. 

La UEC ha confeccionat una nota informa-
tiva on es recullen tots els punts tractats i
la presentació utilitzada pel Sr. Jordi
Fargas. Els documents estan penjats a la
web, a l’àrea d’agremiats, a documents. 

La sessió informativa va ser molt ben valo-
rada pels assistents, sempre és bo estar al 
dia dels assumptes propis de l’activitat. 

El Gremi agraeix la col.laboració de
l’Associació Catalana de Gestors de
Residus i Demolició, en especial al Sr. Jordi
Fargas.  
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La UEC visita l’IES Serrallarga de Blanes

El director Rubén Fernández, acompanyat
del cap d’estudis i del professor del PFI
Construcció, van mostrar les instal·lacions
de les quals disposen per impartir aques-
ta formació. Els qui van visitar el centre,
Esteve Freixas, M.Àngels Armengol, Anna
Casas i Cristina Casadevall, van felicitar a
tot l’equip humà per la gran feina que
estan realitzant. A més, van valorar que el
centre estava molt ben organitzat ja que
gestionen eficaçment un gran nombre
d’alumnes, uns 1.200 al dia, repartits
entre les formacions dels torns del matí i
de la tarda. 

Cursar un PFI en Construcció és una molt
bona alternativa si no s’ha aprovat l’ESO,
i es té entre 16 i 21 anys. És una forma-
ció d’un curs acadèmic, bàsica i específi-
ca de la professió, on s’aprenen tasques
auxiliars en obres de construcció, rehabi-
litació, reforma, aplicació de revesti-
ments, enrajolats i pavimentació. També
s’inclouen 180 hores de pràctiques en
empreses.

El PFI en Construcció pot semblar
modest comparat amb un cicle mitjà,
però és molt pràctic i ambiciós i, ben
segur que els alumnes actuals d’aquest
PFI seran els professionals que en un
futur executaran les obres al nostre terri-
tori.

Amb motiu de la nova formació PFI auxiliar de construcció, una comitiva de la Unió
d’Empresaris de la Construcció va ser convidada el dia 8 de novembre a l’IES Serrallarga. 

Ja fa anys que GECOL imprimeix rètols de
senyalització d’obra per obsequiar a totes
les empreses i professionals agremiats a la
UEC, una iniciativa que té molt bona rebu-
da entre el col·lectiu. 

El rètol, de 70x50 cm, de policarbonat i
amb 4 forats a les cantonades, pot passar-
se a recollir a qualsevol de les cinc delega-
cions de la UEC. 

GECOL, fabricant de morters industrials i sistema
SATE, torna a proveir rètols d’obra als agremiats

Amb motiu de l’esgotament de l’estoc dels rètols d’obra, GECOL ha obsequiat amb un nou
lliurament de 350 unitats a la UEC perquè els distribueixi entre els seus agremiats. 

Cal apropar el món de la
formació professional al de
l’empresa, i avui s’ha posat
una primera pedra per fer-
ho possible. 

Esteve Freixas i el director Rubén Fernández
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El 21 de novembre es va signar un acord
amb la patronal UEC i els sindicats CCOO
i UGT, en el qual es van aprobar el calen-
dari laboral de l’any 2023 i les taules
salarials vigents des de l’1 de juny de
2022 fins a 31 de maig de 2023.

Enguany ha estat una negociació ben
diferent. En primer lloc, degut al retard
de la publicació de la modificació del VI
Convenio General del sector construcció,
que finalment va ser el 5 d’agost, i que va
comportar que tots els convenis provin-
cials que tenien una vigència des de l’1
de gener, acumulessin uns deu mesos
d’endarreriment de mitjana. Aquest re-
tard, a Girona, va afectar en menys
mesura, ja que el conveni entra en vigèn-
cia l’1 de juny, i no l’1 de gener. 

En segon lloc, per la presència de l’article
52 bis, el qual aprova el pla de pensions.
No és un concepte nou, ja que recordem
que el conveni provincial de Girona va
introduir l’obligatorietat de formalitzar un
pla de pensions farà uns 10 anys, però es
va haver de retirar davant la impossibili-
tat de trobar una entitat que en volgués
organitzar la gestió. Ara doncs, s’ha apro-
vat a nivell estatal i, fins i tot, es vol
ampliar no només a construcció, sinó
també a altres sectors com metall o res-
tauració. 

Amb l’aprovació dels acords de la comissió
negociadora, les empreses han de tenir en
compte que l’increment salarial per aquest
any és del 4%, PERÒ, per primera vegada,
queda distribuït en dos conceptes: el 3%
s’aplica a les taules i la resta, o sigui l’1%,
l’empresa l’haurà d’ingressar a un pla de
pensions, en nom de cada un dels seus
assalariats.

Quan estigui operatiu el pla de pensions a
nivell estatal, l’empresa ingressarà aquest
1% a l’entitat que gestionarà el pla de pen-
sions. Mentre no estigui operatiu, les
empreses han de reservar aquets imports.
Així doncs, en breu, els treballadors comen-
çaran a disposar d’un pla de pensions per-
sonal. La finalitat d’aquesta nova operativa
és promoure l’estalvi i, tot i que en som pio-
ners, els entesos en aquesta matèria
comenten que altres sectors seguiran
aquesta iniciativa. En el futur es vol que les
empreses, de qualsevol sector, facin aporta-
cions als plans de pensions nominals dels
seus treballadors.

Si malauradament, per la causa que sigui,
no fos possible dur a terme aquest projecte,
és a dir, fos inviable la creació d’un pla de
pensions personal per cadascun dels treba-
lladors, aquest 1% s’acabarà sumant a les
taules. 

A mesura que surti més informació d’aques-
ta nova operativa, la UEC ho anirà transme-
tent als agremiats, sempre actualitzada i
contrastada.
La resta de conceptes del conveni es man-
tenen igual, tals com els imports de les die-
tes i el quilometratge.

Taules salarials i calendari laboral aprovats
abans de final d’any

Aprovades les taules salarials de la província de Girona. Cal parar atenció a l’increment
salarial, que si bé és del 4%, el cobrament es distribueix en dues modalitats: el 3% a les
taules i l’1% serà en forma d’aportació a un pla de pensions.  
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Per arribar al públic, ha confeccionat una
pàgina web, un perfil d’Instagram, ha dis-
senyat un logotip i un lema, #construeixel-
futur. 

El Saló de l’Ocupació 2022

El 9 i 10 de novembre, la CCC va ser pre-
sent amb un estand al Saló de l’Ocupació
de Barcelona. Va ser un dels actes previstos
en la campanya per prendre el pols al
carrer i tenir la primera oportunitat de fer-
se visible.

Una jornada que va tenir com a objectiu
principal atraure persones a integrar-se
professionalment en el sector i informar els
visitants de l’oferta formativa i laboral exis-
tent.   

El resultat, una gran afluència d’una varie-
tat de públic provinent de diversos grups
socials i d’edat. Tots ells, van ser atesos per
representants de les diferents entitats que
integren la Confederació, i van mostrar un
especial interès per les activitats formatives
del sector, a més de coincidir que es tracta
d’un sector ple d’oportunitats laborals, amb
sous competents i innovació tecnològica.

Què és la CCC?

La Confederació Catalana de la Construcció
és una organització empresarial que té com
a objectiu la defensa i el desenvolupament
del sector dins del territori de Catalunya. El
seu president és Josep Gassiot. Està inte-
grada per les següents organitzacions
empresarials:

• Unió d’Empresaris de la Construcció de
Girona

• Cambra de Contractistes d’Obres de
Catalunya

• Federació de Gremis de la Construcció de
Lleida

• Foment pel Desenvolupament de la
Construcció i Indústria Auxiliar de les

Comarques Tarragonines

• Gremi de Constructors d’Obres de
Barcelona i Comarques

• Federació d’Entitats Empresarials de la
Construcció de Barcelona

• Gremi d’Àrids de Catalunya

• Federació Catalana de Promotors
Constructors

• Associació de Promotors i Constructors
d’Edificis de Catalunya (APCE)

En què consisteix la campanya?

En visibilitzar el sector, i el que és més
important, dignificar-lo. El treball a l’obra no
és una activitat atractiva ni mediàtica. El
jovent no la té en consideració, potser per
falta d’informació o molts prejudicis. La
campanya difon missatges reals i positius
com: “Un sector modern, creatiu i compro-
mès mediambientalment” o “Un sector en
expansió i creador net de llocs de treball”. 

La CCC inicia una campanya per dignificar el sec-
tor de la construcció

Davant la falta de mà d’obra qualificada, la Confederació Catalana de la Construcció ha
llançat la campanya #construeixelfutur per impulsar la construcció entre els joves.
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Pere Costa participa en la construcció d’una
volta catalana de grans dimensions a Jaén

de calor terrible a l’estiu, així que es va de-
cidir fer-hi una coberta d’obra. Realment és
una obra nova, només s’ha aprofitat part de
l’estructura metàl·lica perimetral. 

Què suposa fer una volta d’aquestes
dimensions? 

No és fàcil de fer, ja que per una banda, la
volta tindrà dos sentits, el longitudinal i el
transversal; per altra banda, s’hi afegeix les
seves dimensions. Es van fer diverses pro-
ves al laboratori fins trobar el resultat més
òptim, a més a més, es va crear una volta
real a una escala més petita. 

Parla’ns dels materials...

És una volta feta amb tres capes de maó,
una d’elles amb guix i dues amb morter de
calç, i per sota revestida amb morter de
calç. S'ha estudiat que és la millor forma
per mantenir la temperatura i ser així, efi-
cient energèticament. La volta està aïllada
amb uns envanets replens de suro i solera.
Per aconseguir llum natural a la sala, entre
volta i volta, hi haurà un vidre.

S’han iniciat ja les obres?

Just acaben de començar el reforçament
perimetral per poder començar la volta, i
calculem que a mitjans de desembre ja ens
hi podrem posar. 

Com va sorgir la idea del projecte?

Van contactar amb l' Oriol Roselló una famí-
lia de Jaén que havien vist una coberta a
Girona que havia fet ell i en volien una pel
seu negoci. Els hi va fer una proposta de
voltes amb lluernari que els hi va agradar
molt i l'Oriol es va posar en contacte amb
mi per si volia formar part de l'equip per fer
la coberta.

Per què l’elecció d’una volta catalana? 

El que es vol aconseguir amb la volta cata-
lana és tenir una sala sense pilars amb un
sostre ample lliure de bigues i molta llum
natural. Aquesta solució era la utilitzada en
molts edificis catalans de grans dimensions
en l’època industrial.  

Com s’organitza una feina a Jaén?

És una obra que s’ha d’executar en un
temps rècord, en 4 mesos ha d’estar feta.
Jo vaig preguntar als meus treballadors si
estaven disposats a desplaçar-se, i dos han
confirmat. Així és que s’ha contractat altres
empreses agremiades amb molta experièn-
cia per participar en aquesta obra i acabar
a temps. També es formaran treballadors
d’allà. En total passaran per l’obra unes 15
persones.

Es comença de zero?

Sí i no. Parlem d’una sala de banquets que
ja existia però en format carpa de casa-
ments. A Jaén però una carpa és sinònim   

Entrevista a Pere Costa, de Pere Costa Figueras SLU de Vilafant, un dels executors d’a-
questa magnífica coberta, obra de l’arquitecte Oriol Roselló, de l’estudi Bangolo. 

www.costaconstruccions.com
675 211 711 / 972 505 161
info.pcosta.cons@gmail.com



FORMACIÓ

La Unió d’Empresaris de la Construcció suma un espai més on poder realitzar el curs de 35
hores de reciclatge per renovar el Certificat d’Aptitud Professional. 

Els estudis de construcció permeten tenir la capacitació professional per exercir en qualse-
vol activitat pròpia dels treballs d’obra de paleta i de formigó en la construcció.

La delegació de Figueres obté l’homologació per
impartir el curs del CAP

Sabies que a l’Institut La Garrotxa s’hi pot cursar
el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Construcció?

Fins ara la formació del CAP es podia cur-
sar només en els centres de Palol de
Revardit i Ripoll. A partir d’ara, a més a
més, es podran fer classes a l’aula de la
delegació de Figueres. Els xòfers de l’Alt
Empordà ja no s’hauran de desplaçar. Per
celebrar-ho, el dia 4 de novembre es va
organitzar el primer curs del CAP a
Figueres 100% subvencionat pel Consorci.
Una formació que anava destinada a tots
els públics, tant treballadors en règim
general, com autònoms o persones a l’a-
tur. En ell hi van participar 11 alumnes. 

Tenir un centre més a la província de
Girona on poder impartir aquesta formació
implica que la UEC pugui arribar a més
persones, un objectiu pel qual segueix llui-
tant des dels seus inicis.  

Tot i que la responsabilitat de tenir vigent
el carnet de conduir, i del CAP, és de cadas-
cun dels posseïdors, des de la UEC s’acon-
sella que les empreses o bé en facin el
recordatori als seus treballadors, o bé dis-
posin de les dates de fi de vigència per
reclamar la renovació. Sigui com sigui, la
UEC facilita la renovació del CAP impartint
cursos subvencionats i fora de l’horari
laboral. El treballador només ha de pagar
les taxes de la Generalitat. 

El CAP és una formació que caduca cada
cinc anys. La formació és 100% presencial
i obligatòria. A més, la Generalitat obliga a
realitzar un control biomètric per autentifi-
car l’entrada i la sortida de cada alumne a
les classes. 

El passat mes de setembre, a l'INS La
Garrotxa, es va iniciar el Cicle Formatiu de
Grau Mitjà en Construcció. Un cicle de dos
cursos de durada. El primer, s'impartirà de
matins i el segon, mentre es combinen
estudis i formació en centres de treball,
s'impartirà en horari de tardes.

S'ha habilitat un espai en el centre per
poder realitzar la part pràctica d'aquests
estudis. En aquesta formació s'alternen
classes teòriques a l'aula amb sessions
pràctiques d'execució d'obra a l'exterior. 

Durant el primer trimestre es treballarà el
mòdul d'obra de fàbrica i conceptes gene-
rals de construcció, interpretació i repre-
sentació de plànols.
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Recomanacions de l’administració a l’hora de 
confeccionar factures

En el sector construcció hi ha 3 tipus d’IVA: 10%, 21%, i ISP.

• CAS 1: Si a la factura s’aplica el 21%        No cal fer cap especificació.

• CAS 2: Si la factura està afectada per ISP, i, per tant, no hi ha IVA         Cal indicar quin
article regula aquesta modalitat d’IVA i escriure-hi una nota.

- Si és obra nova es recomana posar això a peu de factura: “segons article 84 Uno 2º f de
L’IVA”.  

- Si és rehabilitació: “segons article 20 Uno 22º B) de L’IVA”.

• CAS 3: Si a la factura s’aplica el 10%          Cal indicar quin article en regula aquesta moda-
litat d’IVA i escriure-hi una nota:

- Si és obra nova: “segons article 91 Uno 3”

- Si és una reparació: “segons article 91 Uno 2 10º de L’IVA”

Pel que fa a aquest darrer cas, és a dir, obres de reparació que compleixin els  següents requi-
sits, i, per tant, s’aplica el 10%, fem uns comentaris més avall: 

10.º Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a
viviendas, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o profesional y utilice la vivienda a que se refieren
las obras para su uso particular. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se comprenderán en este número las citadas ejecuciones de
obra cuando su destinatario sea una comunidad de propietarios. 

b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras haya concluido al menos dos años
antes del inicio de estas últimas. 

c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que los aporte, su
coste no exceda del 40 por ciento de la base imponible de la operación. 

El punt c) diu: que l’industrial que factura no aporti materials per un cost superior al 40% de
la base imposable. S’informa que el material és tot allò que es queda a l’obra per sempre.

En cas d’inspecció es demana que les factures han d’estar degudament expressades per poder
fer un càlcul correcte i poder comprovar aquest requisit. És important que les partides de
materials siguin identificades fàcilment. De vegades hi ha diversos conceptes, tant de mate-
rials com altres partides (lloguer d’alguna màquina, hores de mà d’obra, serveis de retirar
runa, tramitar llicències...), i això pot dificultar el càlcul i la comprovació del compliment.    

Es recomana que al final de la factura hi hagi una anotació que digui: 

“El material ascendeix a ... €”

i fins i tot “El material ascendeix a ... €, que representa el ... % de la BI”



NOUS AGREMIATS 

Construccions F.Pararols SLU de Tortellà

Construccions Juli Gabardino SL de Vidreres

Lluís Cutrina Planella de Campelles

Construccions i Restauracions Cruïlles SL de Cruïlles

Fènix Obres i Contractes S.L.U. de Perelada

Obres Anglès SL d’Anglès 

Salo3 Restauracions d’Ullastret

Obres i Serveis Cora d’Olot

Vasile Dragomir de Roses

Antonio Pino Alonso de Roses

Grup Seiad de Fontcoberta

Adrià Medinyà Dalmau de Flaçà

Construccions SLM Gironés de Roses
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SERVEIS

CIRCULARS ENVIADES DES DEL DARRER BUTLLETÍ

DONEM LA BENVINGUDA ALS NOUS AGREMIATS

Circular núm. 10/2022: Revisió de preus obra pública 
Circular núm. 11/2022: Horaris estiu i vacances
Circular núm. 12/2022: Demanda de professionals a la Bisbal
Circular núm. 13/2022: Bo digital segment 2
Circular núm. 14/2022: Tractament del guix com a residu
Circular núm. 15/2022: Proposta de recol·locació  
Circular núm. 16/2022: Loteria de Nadal 
Circular núm. 17/2022: Dies de festa per regularització de jornada
Circular núm. 18/2022: Publicació de les taules salarials i el calendari laboral 2023
Circular núm. 19/2022: Bo digital segment 3
Circular núm. 20/2022: Declaració del nombre de treballadors

*Si vol consultar les circulars, les trobarà a l’àrea d’agremiats de la pàgina web: www.uecgirona.com



Gremi

xxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxxx

PLG informa

Prevenció Laboral Gremi - Tel. 972 21 57 51 - info@plg.cat - www.plg.cat

L’article 48 de Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEDH), recull l’obligació
per a totes les empreses, independentment del nombre de treballadors/es, “de promoure condicions de tre-
ball que evitin l'assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la
seva prevenció i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat objec-
te d'aquest. Amb aquesta finalitat es podran establir mesures que hauran de negociar-se amb els represen-
tants dels treballadors, com ara l’elaboració i difusió de codis de bones pràctiques, la realització de campan-
yes informatives o accions de formació”. 

El Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa
és l’eina per prevenir i actuar davant de situacions d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe a l’àm-
bit laboral. En el mateix, es disposa de la figura de Persona de Referència, la qual s’ha de formar, per tal
d’informar, assessorar i acompanyar a la persona afectada en tot el procés del circuit del Protocol. Cada
empresa ha d’anomenar com a mínim una Persona de Referència. Segons les dimensions de l’empresa, seria
recomanable tenir una Persona de Referència per part de l’empresa i un altre per part de la representació de
les persones treballadors. 

Així doncs, què ha d’incloure el Protocol?

• L’aprovació del document per part de l’empresa i la representació de les persones treballadores.

• Definicions i tipologies d’assetjament. 

• Anomenar la persona de referència i rebre una formació de capacitació i especialitzada sobre l’assetjament
sexual i per raó de sexe a l’empresa.

• Mesures preventives: informació, formació i sensibilització.

• Via interna de resolució de les situacions d’assetjament a l’empresa. 

Inspecció de Treball pot sol·licitar a les empreses el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament
sexual i per raó de sexe a l’empresa. 

• La Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LISOS) manifesta infracció molt greu en matèria d’asset-
jament sexual i assetjament per raó de sexe a l’àmbit laboral (Art. 8.13 i 8.13 bis). 

Des de PLG oferim un model de Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetja-
ment sexual i per raó de sexe a l’empresa i, formació de capacitació per la persona de

referència.

Si voleu assessorament en matèria d’igualtat poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del
correu electrònic assessorament@plg.cat o al 972 21 57 51.

La teva empresa disposa del
Protocol per a la prevenció i abor-
datge de l’assetjament sexual i per
raó de sexe? Saps que és obligatori? 



El Gremi de Pintors informa

Gremi Provincial de Pintors de Girona - Tel. 972 21 36 72 - uec@uecgirona.com - www.uecgirona.com

Entre els 120 assistents hi havia el President de la FLCC -Esteve Freixas- i el President del
Gremi provincial de Pintors de Girona -Paulí Fernández-.  

Celebració de la Festivitat del Patró dels Pintors,
Sant Lluc Evangelista 2022

El president del Gremi de Pintors de
Barcelona, Antoni Peña, va obrir l’acte i
després de donar la benvinguda als assis-
tents va cedir la paraula al president d’ho-
nor de Pimec i president de la Fundació
Pimec, Josep Gonzalez i a continuació  a
Jordi Torrades, Director General de Co-
merç de la Generalitat de Catalunya.

Un cop finalitzat el sopar, va tenir lloc el
tradicional sorteig de regals cedits per
fabricants i majoristes de venda de mate-
rials de pintura. El Gremi Provincial de
Pintors de Girona, el de Tarragona-Terres
de l’Ebre i el de constructors d’Obres de
Barcelona i Comarques també van aportar
generosos obsequis. Com anécdota, hi van
haver més obsequis que assistents. 

El Gremi de Pintors de Girona, juntament amb la Unió d’Empresaris de la Construcció, estan
preparant la primera edició del Curs de Pintura que tindrà lloc el pròxim mes de febrer. 

Finalitzats els preparatius del Curs de Pintura

El centre de formació de la UEC de Palol de
Revardit serà l’espai seleccionat on s’im-
partirà el primer Curs de Pintura. Una for-
mació que tindrà una durada de 20 hores,
serà subvencionada i anirà dirigida a tre-
balladors d’empreses de pintura.  

Es dividirà en dos grans blocs. Per una
banda, s’estudiarà l’escala cromàtica amb
l’objectiu de trobar el color idèntic a un de  

ja existent. Programa que anirà acompan-
yant d’una part pràctica.

I, per altra banda, s’ensenyaran les tècni-
ques per col·locar el paper pintat de paret.
Hom podria pensar que el paper és un ele-
ment passat de moda, però en realitat és
considerat un element d’alta gamma. En
aquesta segona part també hi haurà exer-
cicis pràctics.  



Girogremi informa

Girogremi - Tel. 972 21 36 72 - corredoria@girogremi.cat - www.girogremi.cat

PARLEM DE L’ASSEGURANÇA DE VEHICLES 

A l’hora de contractar una assegurança d’un vehicle hi ha molts factors que poden influir en l’elecció de la
modalitat i el preu. Les entitats asseguradores estableixen el preu en funció de les característiques del con-
ductor i del vehicle a assegurar. Si bé no totes valoren els mateixos aspectes i condicionats. 

Els principals factors que condicionen aquesta assegurança són: 

A GIROGREMI són especialistes en assegurar tota classe de vehicles, fet que ens permet configurar les pòlis-
ses d’acord amb les necessitats de cobertures, oferint un assessorament personalitzat a cada agremiat i obte-
nint la millor relació qualitat preu. 

Actualment, les modalitats que més es comercialitzen són:

• TERCERS BÀSIC (R.C., defensa jurídica i assegurança conductor).

• TERCERS AMPLI (R.C., defensa jurídica, assegurança conductor, R.C. càrrega, vidres, assistència, robatori,
incendi, animals cinegètic i fenòmens atmosfèrics).

• TOT RISC (Amb franquícia o sense).

En els darrers anys, el sector de les assegurances de vehicles ha estat immers en una contínua lluita de
preus. A més, el consumidor ha evolucionat amb les noves tecnologies i és més exigent amb el servei que
espera de la seva companyia. En conseqüència, les entitats asseguradores estan oferint cobertures addicio-
nals. Com il·lustració:

SOBRE EL CONDUCTOR SOBRE EL VEHICLE
Antiguitat del carnet de conduir Ús del vehicle

Historial del conductor Any de matriculació
Edat del conductor Potència

Professió del conductor Valor del vehicle
Antiguitat de la pòlissa Combustible

Punt del carnet de conduir Color del vehicle
Conductors ocasionals Garatge

Estat civil Accessoris del vehicle
Lloc de residència Freqüència d’ús

SOBRE EL CONDUCTOR SOBRE EL VEHICLE
Assistència psicològica desprès d’un accident Vehicle de substitució

Servei d’orientació mèdica psicològica Descompte amb franquícia en tallers recomanats
Notificacions de sancions de trànsit Compromís de peritatge en menys de 12h

Pagament de cursos de regeneració de punts Neteja del vehicle després d’un sinistre
Equipatge Revisió del vehicle després d’un sinistre

Servei d’ITV Garantia de reparació després d’un sinistre



Inscripcions obertes a la segona i tercera convo-
catòria d’ajudes del programa Kit Digital 

Les empreses de 3 a 9 treballadors podran
presentar la seva sol·licitud abans del 2 de
setembre de l’any vinent, mentre que les de
0 a 2 treballadors tindran fins al 20 d’octu-
bre per fer-ho, sempre que no s’esgoti
abans el crèdit pressupostari que s’ha esta-
blert. En el primer cas, l’import màxim sub-
vencionable són 6.000€, mentre que per
l’altre segment són 2.000€. 

Els ajuts tenen la consideració de subvenció
directa i consisteixen en disposicions dine-
ràries destinades a finançar l’adopció d’una
o diverses solucions de digitalització d’entre
les disponibles del Catàleg de Solucions de 

Digitalització del Programa Kit Digital. 

Aquestes noves convocatòries presenten
dues novetats respecte a l’anterior. Del llis-
tat de 10 categories de solucions de digita-
lització se n’hi afegeixen dues més, la pre-
sència avançada a internet i el marketplace. 

La UEC té conveni amb l’empresa GALILEU,
qui s’ha acreditat com agent digitalitzador i
està especialitzat en la confecció de pàgi-
nes web. Les empreses poden tramitar el
seu Bo Digital a través de la pàgina
www.acelerapyme.gob.es i si tenen dubtes
durant el procés poden demanar assessora-
ment a la UEC.
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ACTUALITAT

Divendres 21 d’octubre es va celebrar una interessant reunió sobre la Formació Professional
a la província de Girona. Més de noranta persones van assistir a aquest espai de treball. 

S’ha fet pública al BOE la segona i la tercera convocatòria d’ajuts per a la digitalització de
les empreses. Aquesta vegada dirigits a empreses de 0 a 2 treballadors i de 3 a 9. 

Tots els sectors units a la Taula d'Impuls per a la
Formació Professional

trobar fórmules per ajudar a millorar la
Formació Professional.

La UEC va ser un dels participants i va
defensar la necessitat d’incloure el Cicle
Mitjà en Construcció en més instituts dels
que existeixen actualment. 

L’acte es va iniciar amb la presentació de
l’Estudi de necessitats del mercat laboral
gironí, a càrrec del director dels Serveis
Territorials d’Empresa i Treball, el Sr. Joan
Martí Bonmatí, i el director dels Serveis
Territorials d’Economia i Hisenda, el Sr.
Josep Polanco López.

Una de les dades que es va facilitar és
que, en els darrers exercicis, el factor que
ha incrementat més en la marxa del nego-
ci és la manca de mà d’obra, i es va co-
mentar que el sector més preocupat és el
de la construcció.  

Posteriorment, es van constituïr les taules
de treball on representants de les patro-
nals podien entrevistar-se amb els repre-
sentants d’ensenyament amb l’objectiu de 
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ACTUALITAT

ments tècnics i de gestió per minimitzar els ris-
cos en aquest tipus d'espais.
Escenari 5 - Treballs en alçada. Solucions pre-
ventives en treballs temporals en alçada.
Escenari 6 - Equips de treball. L'escenari es
divideix en equips de treball amb risc de tall ,
caiguda a diferent nivell i atropellament/ bolca-
da.
Escenari 7 - Riscos generals. Es plantegen 7
situacions de riscos generals en obres de cons-
trucció.
Escenari 8 - Treballs a altes temperatures.
S'identifiquen 8 normes per minimitzar els tre-
balls exposats a altes temperatures i les mesu-
res d'organització i planificació. 

Els centres de formació de Badalona i
Tarragona disposen d’un CPP. A nivell estatal
l’entitat compta amb 23.

El de Badalona té una superfície de 355 m2,
distribuïts en tres plantes. Així mateix, la seva
estructura es divideix en tres mòduls: el primer
simula una construcció de forjats d'edificació,
construïts en formigó armat in situ; el segon
una construcció industrial metàl·lica; i el tercer,
una construcció prefabricada de formigó i
estructura metàl·lica.

La part exterior està dedicada al muntatge de
diferents tipologies de bastides tubulars, apro-
fitant la façana de fins a 12 m d’alçada. 

També disposa d’una sala d'exposició i utilitza-
ció d'equips de protecció individual (EPI) de 36
m2 on es mostren gran quantitat d'aquests
mitjans relacionats amb la seguretat i salut
laboral posats a disposició dels alumnes, per tal
que els puguin conèixer i familiaritzar-se.

La Fundació Laboral de la Construcció a
Catalunya, amb l'objectiu d'impulsar la innova-
ció, continua apostant per la inclusió de nova
tecnologia i digitalització implementant les
seves formacions amb nous recursos didàctics.

A través d'un entorn virtual 360º s'ha recreat el
CPP, on es representen diferents parts d'una
obra de construcció, a través d'un entorn vir-
tual, creat per ser utilitzat com eina didàctica
per a la capacitació i sensibilització, en matèria
de seguretat i salut, dels professionals del sec-
tor. Aquesta digitalització, ofereix 8 escenaris
diferents en matèria de PRL.

A cadascun dels escenaris l'usuari trobarà dife-
rents proves on poder interactuar i identificar
elements de seguretat, riscos específics, etc.
També rebrà comentaris explicatius i enllaços a
diferents recursos didàctics complementaris.

Amb aquesta eina es complementa la formació
pràctica dels usuaris en matèria de PRL, resul-
tant de gran utilitat tant per docents, tècnics,
professionals i empreses del sector.

Aquest aplicatiu, que el pots trobar a
Lineaprevencion.com, també permetrà
ampliar diferents escenaris i adaptar-los a dife-
rents tipologies d'obra.

Escenari 1 - Muntatge de bastides. Elements de
seguretat en diferents tipologies de bastides.
Escenari 2 - Proteccions col·lectives. Tipus de
protecció de vora i sistemes de xarxes de segu-
retat.
Escenari 3 - Treballs a cobertes. Elements de
seguretat a cobertes planes i inclinades.
Escenari 4 - Treballs en espais confinats. Ele-

La digitalització en format fotografia interactiva 360º del Centre de Pràctiques Preventives
(CPP) de Badalona ofereix diversos escenaris en matèria de prevenció de riscos, on el pro-
fessional trobarà proves per interactuar i identificar elements de seguretat i de riscos.

La FLC aporta una nova eina didàctica que inte-
gra la innovació aplicant la tecnologia 360º






