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FEGiCAT DOTARÀ DE 50.000 MASCARETES TIPUS FFP2 I 4.000 LITRES GEL 

HIDROALCOHÒLIC AL COL·LECTIU D’INSTAL·LADORS DE CATALUNYA 
 

Barcelona, 13 d’abril de 2020, 

La Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya, FEGiCAT, ha tancat una partida de 50.000 

unitats de mascaretes FFP2, considerades Elements de Protecció Individual (les mascaretes 

sanitàries no tenen la consideració d’EPI) i un total de 4.000 litres de gel hidroalcohòlic que 

seran entregades pels gremis que formen FEGiCAT durant el dimecres, 15 d’abril, als 

instal·ladors. 

Aquesta comanda ha estat possible gràcies al compromís i dedicació dels gremis d’instal·ladors 

com AEMIFESA que formen FEGiCAT (https://www.fegicat.com/gremios-integrantes/)  i que en 

els darrers dies de Setmana Santa han realitzat una tasca intensa per contactar amb els seus 

associats instal·ladors i conèixer les seves necessitats de cara a poder proveir-los. 

Per altra banda, FEGiCAT, com a Federació que aglutina 20 gremis territorials, ha realitzat les 

gestions per localitzar un proveïdor amb garanties i obtenir les millors condicions de qualitat, 

preu i entrega, tot coordinant l’acció amb els gremis. 

Aquesta acció permetrà garantir l’actuació dels serveis essencials i d’emergència amb seguretat 

pels treballadors i les persones, sempre afegint les mesures de seguretat complementàries, els 

consells de les autoritats sanitàries i la resta d’EPIs necessaris. 

Per altra banda, l’allargament de l’estat d’alarma i l’obertura de les activitats que havien estat 

suspeses amb l’aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, provocarà per aquest dimarts vinent, que 

una gran quantitat d’obres s’activin de nou de manera progressiva. Això no vol dir que l’activitat 

dels instal·ladors creixi de manera proporcional. La situació del sector continua sent molt greu 

amb un 80% d’instal·ladors en situació de fallida.  

Amb aquest escenari, FEGiCAT i els gremis que la formen han reaccionat ràpid, en una situació 

d’extrema dificultat per obtenir aquests elements de seguretat homologats, per dotar de 

mascaretes FFP2 i gel hidroalcohòlic als seus associats. 

https://www.fegicat.com/gremios-integrantes/

