Comunicat
Barcelona, 15 de març de 2020,
Des de FEGiCAT (la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya) volem expressar el nostre total
suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i d’Espanya, a la resta d’administracions i als serveis
de seguretat i salut, així com a la resta de professionals que treballen àrduament per lluitar i posar fi
a la pandèmia provocada pel Covid-19. En aquests moments, FEGiCAT està en contacte permanent
amb patronals i federacions nacionals per mantenir un posicionament clar i únic davant de tots els
agents socials i les administracions.
Les empreses instal·ladores son un col·lectiu especialment afectat per la crisi. La nostra activitat
comporta la normalització i el correcte funcionament dels serveis més bàsics, alhora que garanteix la
seguretat de les pròpies instal·lacions i, conseqüentment, dels seus usuaris. L’article 18 del Reial
Decret 463/2020 cataloga el nostre col·lectiu com essencial per l’abastament de la població i dels
propis serveis essencials, de la mateixa manera que ho fan els comunicats emesos pel Departament
d’Interior del Govern de la Generalitat (PROCICAT).
Així doncs, l’activitat de les empreses instal·ladores queda garantida donada la seva condició
d’essencial. És per aquest motiu que reafirmen la necessitat de mantenir activa la nostra intervenció
per tal de garantir el correcte funcionament d’instal·lacions tan bàsiques com hospitals, sectors
considerats de primera necessitat, etc. i apel·lem a la responsabilitat del col·lectiu, en aquests
moments d’incertesa i d’estat d’alarma i durant el període inicial marcat de 15 dies, a prioritzar les
intervencions urgents i minimitzar aquelles intervencions que no siguin estrictament necessàries o
amb caràcter d’urgència, això sí, sempre amb les màximes condicions de seguretat per les persones
i treballadors, ja no només en els espais de treball sinó també durant els desplaçaments.
La situació actual és completament anòmala i està a les mans de tots nosaltres el poder revertir
l’expansió del Covid-19. Quan abans finalitzi, abans es recuperarà la normal activitat econòmica.
En aquest sentit, FEGiCAT ha treballat juntament amb les federacions nacionals (FENIE i CONAIF) per
desenvolupar els criteris interpretatius del Reial Decret 463/2020. Al final del present document
s’incorporen els enllaços amb la informació corresponent. És important la seva lectura.
La situació excepcional del Covid-19 requereix una resposta ràpida i àgil de totes les institucions. Els
governs català i espanyol han d’habilitar els mecanismes necessaris que permetin a les pimes i
autònoms del nostre col·lectiu afrontar les situacions que amb tota probabilitat s’aniran
desenvolupant en els propers dies i setmanes per poder garantir els serveis més bàsics relacionats
amb l’electricitat, combustibles, aigua potable, aigües residuals, gas, les telecomunicacions, fred
industrial, etc.
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Davant d’aquesta situació i per garantir els drets essencials i la seguretat de les instal·lacions i les
persones, d’acord amb el recollit al Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, FEGiCAT sol·licita als governs català i
espanyol l’adopció de les següents mesures que es consideren prioritàries:
1. Identificar al col·lectiu d’empreses instal·ladores com a sector estratègic i essencial. Homologar
un sistema d’identificació que permeti la lliure activitat de les empreses instal·ladores.
2. Condonació de les cotitzacions socials fins a la finalització de la classificació d’estat de pandèmia
anunciat per l’OMS per a pimes i autònoms.
3. Ajornament del pagament de l’IVA i compensació dels deutes fiscals.
4. Condonació del pagament de l’IVA sobre aquelles factures que no hagin estat executades en
temps i forma durant el període de la classificació d’estat de pandèmia anunciat per l’OMS.
5. Anticipació i agilització de la devolució de l’IVA per aquelles pimes i autònoms que ho hagin
sol·licitat abans del tancament del 2019.
6. Execució amb caràcter immediat de les factures pendents de l’Administració Pública.
7. Ampliació del fons de contingència per proporcionar crèdits i préstecs “tous” amb un interès
igual o proper al 0% i amb un període de carència vigent fins a la finalització de la classificació
d’estat de pandèmia anunciat per l’OMS.
8. Agilització i simplificació en relació a la tramitació dels ERTOs (Expedients de Regulació
Temporal d’Ocupació) per evitar acomiadaments definitius.
9. Ajornament dels pagaments dels contractes de lloguer i hipoteques dels locals a on s’ubiquin
les empreses instal·ladores.
10. Ajornament dels pagaments de renting de vehicles i maquinària, així com altres
subministraments de pagament mensual.
11. Ajornament dels pagaments dels crèdits.
12. Augment de les mesures flexibilitzadores establertes als convenis siderometal·lúrgics de les 4
províncies de Catalunya.
Volem transmetre des de la Federació, les associacions membres i tots els professionals i
col·laboradors que formen part activa, el nostre compromís per continuar treballant amb la màxima
dedicació i força possible per donar resposta a les inquietuds del sector amb la major celeritat
possible. La base de l’economia d’un país son les empreses i el nostre col·lectiu és una peça clau per
la recuperació del país i el manteniment dels seus serveis essencials.
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