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El sector de la reforma:  

tendència a l’alça 

 

Benvolguts companys, 

Des de la crisi financera el que ha impulsat a les empreses ha estat la millora de la 
conjuntura,  la  recuperació  de  la  demanda  interna  i  una major  confiança  dels 
consumidors. El mercat després de la crisi ha canviat d’escenari.  

Abans prevalia  l'obra nova  i  les promocions, que en  l'actualitat es troben encara 
sota  mínims  i  creiem  que  trigaran  a  créixer.  No  obstant  això,  ha  despuntat 
acceptablement  el  segment  de  les  reformes,  que  està  experimentant  una 
important alça. 

El GREMI DE CUINES BANYS  I REFORMES DE CATALUNYA  s'adapta als nous 
temps  i us  convida a participar de  les  iniciatives de millora per aquest any que 
comença. 

No hi ha unanimitat sobri en quin punt tocarà sostre la tant esperada recuperació, no obstant, les dades respecte a les 
vendes de materials de  les famílies associades a la reforma i al bricolatge van començar la seva recuperació a partir de 
2014. 

El parc d'habitatges ha seguit augmentant, així com l'antiguitat mitjana dels immobles, la qual cosa fa que la reforma, 
més  lligada que  l'adquisició d'habitatge de segona mà  i   envelliment del parc  immobiliari,  i a  la capacitat de despesa 
familiar,con juntament a l'índex de confiança del consumidor, sigui un segment estable on refugiar‐se en temps de crisi. 

Si en anys precedents predominava  la demanda de  treballs  ràpids, al 2016  s'ha donat un creixement de projectes de 
major impacte. 

Segons  l’informe "Las oportunidades de  la construcción en el mercado online 2016"  (Jordi Ver), els treballs de reforma 
integral d'habitatges que superen els 30.000 euros  ja suposa un 8% del  total de demandes. A més,  les  reformes amb 
preus que oscil∙len entre els 3.000 i 6.000 euros han duplicat la seva demanda passant d'un 4% al final de 2015 a un 8% 
al 2016. 

 Sobre el tipus de treball realitzat, aquest estudi destaca les reformes parcials d'habitatge, seguides per les reformes de 
banys (amb un pressupost mitjà de 3.025 euros) i cuines (amb un cost mitjà de 9.000 euros). 

La previsió de creixemen per l’any 2017, segons l’últim informe de  Euroconstruct , és d’un 3,2%. 

Amics, us desitjo una bona lectura de la Memòria d’activitats del Gremi  
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Reunions de la Junta Directiva  

 

19 de gener de 2016  Tema únic: Modificació unilateral de les Autoritzacions Temporals d’estacionament de Arees DUM per part 
del departament de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Es consensua l’argumentari a presentar a l’Ajuntament.  

15  de  març    de  2016  Temes  tractats:  estat  de  les  negociacions  respecte  a  les  Arees  DUM  Ajuntament  de  Barcelona: 
Autoritzacions  Temporals  d’estacionament  en  zones  de  càrrega  i    descàrrega,  Informe  altes  i  baixes.    Resum  actuacions 
realitzades i estat de comptes 
 
19 d’abril de 2016 2. Temes tractats:Dimissió del President – Sr. Jose Luis Gaspar, estat de les negociacions respecte Arees DUM 
Ajuntament de Barcelona: Autoritzacions Temporals d’estacionament en zones de càrrega i  descàrrega, Actuacions realitzades / 
Actuacions Previstes / Informe altes i baixes d’agremiats 

24 de maig de 2016 Temes  tractats: Subvencions, Actuacions  realitzades  /  Informe altes  i baixes d’agremiats  / Arees DUM – 
Reunions amb l’ Ajuntament de Barcelona, preparació Assemblea 2016 del dia 24 a les 19.00h 

28  de  juny  de  2016  Temes  tractats:  Benvinguda  del  nou  President,  Sr David Albert,  Càrrecs  de  la  Junta Directiva, Accions 
efectuades, Acte commemoratiu 30 anys del gremi. 

26 de juliol de 2016 Temes tractats: Informe altes i baixes d’agremiats / Autoritzacions Temporals d’estacionament en zones de 

càrrega i  descàrrega, Estat de comptes a 30 de juny de 2016,  Accions efectuades i Actuacions Previstes 

18 d’Octubre de 2016 Temes  tractats:  Informe altes  i baixes d’agremiats  / Arees DUM,Estat de comptes a 30 de setembre de 
2016. Tancament fins tercer trimestre 2016, Accions efectuades i Actuacions Previstes.  

20 de desembre de 2016 Temes tractats: Balanç  i Compte d’explotació a 30 de novembre de 2016. PRO‐RATA IVA,  Informe de 
Secretaria: Altes i baixes agremiats, Calendari reunions 2017,  Loteria  nadal,  Proposta  de  Pla  de  formació  2017,  Convenis 
preoveïdors,  Consell  de  gremis  –  Pimec,  Valoració  fira Meeting  Point,  Sopar  Commemoratiu  30  anys  i  trobada  “Idees  de 
sobretaula”, Subvencions, Arees DUM. 
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 4. ACTIVITATS INSTITUCIONALS 
 

 

Durant l’any 2016, representants del Gremi han participat en diversos fòrums, actes, jornades i comissions de treball en les que 
han tractat aspectes relacionats amb el sector. 

Entre els actes institucionals en els que van participar, hi destaquem els següents: 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

29 de març de 2016  

El President del Gremi de Cuines Banys i Reformes 
de  Catalunya,  Sr.  Jose  Luis  Gaspar,  va  assistir 
aquest  dimecres  amb  el  Comitè  Executiu  de  la 
Confederació  de  Comerç  de  Catalunya  (CCC), 
encapçalat per  la presidenta de  l’entitat, M. Rosa 
Eritja, a la reunió amb el Molt Honorable President 
de  la  Generalitat  de  Catalunya,  Carles 
Puigdemont,  i  amb  el  conseller  d’Empresa  i 
Coneixement, Jordi Baiget. per tal de demanar una 
Llei  general  de  comerç  per  a  Catalunya,  que 
impliqui una actualització i una posada al dia de la 
Llei d’horaris  comercials, així  com  la  regulació de 
les  rebaixes  i  dels  equipaments  comercials  a  la 
trama urbana. 

 

Igualment,  els  membres  de  la  CCC  també  han 
demanat el suport de la Generalitat a l’hora d’impulsar l’ús de les noves tecnologies al comerç de proximitat, així com estratègies 
per  fer  créixer  les  vendes  al  sector,  atesa  la  certa  paràlisi  que  s’ha  viscut  en  el  primer  trimestre  de  l’any. Alhora,  també  ha 
demanat  ajuda  a  l’administració  per  fomentar  l’associacionisme  comercial  arreu  de  Catalunya  i  per  fer  créixer  el  comerç  de 
proximitat, un sector que dóna feina a més de 320.000 persones. 
 

 

Al mes de febrer, el Gremi consensua amb l’Agencia Catalana de Consum, el cartell per poder col.locar als establiments respecte 
al cobrament de pressupostos. 

El 4 de juliol de 2016 la Directora assiteix a la presentació  dels nous programes de subvencions CCAM per l’any 2016 
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Confederació de Comerç de Catalunya 

Representants del Gremi assisteixenvan assistir periòdicament a les reunions de la Confederació de Comerç de Catalunya, a on el 
Sr. Miguel Angel Farile, secretari va exposar els temes, iniciatives i problemàtiques de les pimes davant la conjuntura actual. En 
les jornades es comparteix el diagnòstic de les empreses i negocis pimes catalanes. 

27 de gener de 2016, Acomiadament del director general de Comerç, Josep M. 
Recasens. Els membres de la CCC van agrair la bona entesa i disposició del Sr. 
Recasens  a  l’hora  de  treballar  plegats  en  favor  del  comerç.  Igualment,  el 
director general  també va destacar que marxa content de  la  feina  realitzada 
entre ambdós organismes  i que està molt  content de  l’estreta  col•laboració 
que sempre ha rebut de l’entitat, va prometre que sempre vetllarà per créixer i 
potenciar el comerç de proximitat des de l’Agència catalana de Consum..  

11 de febrer de 2016: Comitè Executiu Confederació de Comerç Informe de la 
presidència:  Informació  amb  relació  a  la  baixa  del  Consell  de  Gremis  de 
Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona. Informe de la secretaria general. 

4 de març de 2016: Comite executiu CCC  Informe d’Auditoria.  Informe de  la 
presidència: Situació de la CCC, preparació de visites al president de la Generalitat i al conseller d’Empresa i Coneixement, nova 
directora general de Comerç, valoració de candidatures a les vocalies vacants del CE. Informe de la Secretaria General: Convenis 
2016, Targeta Compradors pel País. 

17 de març de 2016: Junta directiva CCC: Situació de la CCC, Informe reunions Foment/Fepime/CEC: temes tractas meraments 
sobre  la  situació  política  i  possibles  pactes.  La  evolució  econòmica  que  veuen  a  Foment  és més  positiva  que  la  del  comerç. 
Implantació de la Targeta “Compradors pel pais”  

21 de març de  2016 : Reunió de Serveis Plus CCC es presenten els nous convenis de serveis CCC SERVEIS PLUS. 

10 de maig de 2016: Reunió extraordinària del Comitè Executiu CCC / JD Informe de la Presidenta, Informes d’auditoria i comptes 
anuals 2013 i 2014,  Informe de la situació econòmica, financera i patrimonial de l’entitat. Tancament a 31 de desembre de 2015 i 
actual. Adopció de mesures. 

El dia 7 de  juny de 2016, després d’assebentar‐nos de  la deficient gestió econòmica de  la Confederació de Comerç  i davant  la 
manca d’informació reiteradament sol.licitada i no rebuda i  a que no s’ha actuat d’acord amb les decissions adoptades al Comité 
Executiu i Assemblea General, el Gremi de cuines, banys i reformes, causa baixa de qualsevol dels òrgans directius i com a soci 
de la Confederació de Comerç de Catalunya. 

 

 

Consell de Gremis 

El 14 de juny de 2016, el Gremi de Cuines, banys i reformas es dona d’alta al Consell de Gremis. 

Les justes Directives, a  les que ha assistit el Sr. President david Albert, han estat els dies 21 de juliol, el 15 de setembre, el 2 de 
novembre i el 22 de desembre. 
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ADHESIÓ AL MANIFEST DE DEFENSA DEL MODEL GREMIAL CATALÀ 

Amb la idea principal de sumar, El Gremi de Cuines Banys i reformes de Catalunya  s’ha adherit a la iniciativa de més de 50 
Gremis, signant document Manifest dels Gremis,  que pretén mostrar a les institucions la importància  que els Gremis aporten al 
seu sector. 

Els Gremis han defensat i són part de la nostra història; i ho seguim sent, a present i a futur, vetllant per les professions. 

Els Gremis hem de ser puntals i referents dels nostres respectius sectors, professions i oficis; defensant els interessos dels 
professionals agremiats davant l'Administració competent. Hem de ser nexe, negociadors i propiciadors dels canvis normatius 
que afecten als seus respectius sectors, ja que són els seus legítims representants. 

Cal un compromís, d’entitats i Administració, per revitalitzar la força gremial, per sumar conjuntament societat, professionals, 
entitats i administració, a fi d’assolir objectius comuns i models de futur. 
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Ajuntament de Barcelona 

 

Mobilitat 

El  dia  12  de  gener  de  2016  el Gremis  assiteix  a  la  reunió  del  departament  de Mobilitat parlar  de  l'Àrea DUM:  evolució  del 
funcionament  i  ajustaments  implantats  en  l'estacionament  regulat.  Cada  inici  d’any,  l’Ajuntament  convoca  una  reunió 
informativa  amb  tots  els  gremis  i  usuaris  per  donar  compte  de  les  dades  genèriques  de  les  Àrees  DUM.  Aquest  any  la 
convocatòria va ser  individualitzada a cada un dels Gremis que tenim el permís d’estacionament  i ens comuniquen que   aquest 
any 2016 l’Ajuntament de BCN no renovarà les autoritzacions d’estacionament en zones de càrrega i descàrrega. 

El dia 12 de gener de  2016. Assiteixen tots els usuaris de les arres DUM i el departament fa una presentació amb les conclussions 
de  totes  les  sessions  anteriors  fetes:  evolució,  ajustaments  i  funcionament,  resultats  implantació  app. En  la  sessió  del  grup 
Distribució Urbana de Mercaderies  (DUM) del Pacte per  la Mobilitat, es va  fer  la valoració de  l'estacionament a  les  zones de 
càrrega i descàrrega arran de la implantació de l'app ÀreaDUM i dels ajustaments introduits. La Sra. Maribel Torrents, directora i 
Sra.Laura Fàbrega, Dep. Administració assiteixen a la Sessió de treball. 

El dia 15 de febrer de 2016 es fa entrega de l’argumentari del Gremi de la necessitat d’estar més de 30 minuts a les arees DUM al 
Cap  del  Departament  de  Senyalització  Direcció  de  Mobilitat.  Mobilitat  i  Infraestructures‐Ecologia  Urbana.  Ajuntament  de 
Barcelona i Srta. Mar Escala Estruch . Departament de Planificació. Direcció de Mobilitat. Mobilitat i Infraestructures  i Ecologia 
Urbana. 

7 de març de 2016 Reunió de la Directora del Gremi amb la regidors de l’oposició Ajt Barcelona a la seu del Grup Socialista per 
tractar temes de mobilitat i habitatge. 

18 d'abril de 2016. Grup de Treball Logística i Distribució de Mercaderies. En la 
sessió,  que  va  comptar  amb  una  elevada  participació,  es  van  tractar  la 
possibilitat  de  flexibilitzar  el  temps  d’estada  en  les  places  de  càrrega  i 
descàrrega,  un  cop  implantada  la  regulació  a  través  de  l’app ÀreaDUM.   Així 
mateix  es  va  explicar  l’evolució  de  la  utilització  de  l’aplicatiu  i  les  millores 
previstes.  Per  acabar,  es  van  presentar  les  prestacions  i  el  servei  del  vehicle 
elèctric per a la distribució urbana de mercaderies. 

 

El 24 d’abril es  reuneix el Sr Gaspar,  la Sra Maribel Torrents  i el Sr Farile amb el  regidor  i Tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà de 
l'Ajuntament de Barcelona, Sr Antoni Vives,  i el Sr Antoni Sorolla, Gerent adjunt d'Habitatge. Se  lis  fa entrega del document 
explicatiu del protocol de Bones Pràctiques i se lis demana que l’Ajuntament de Barcelona s’adhereixi al protocol i introdueixi als 
seus assabentats la identificació del constructor i el representant legal de la Comunitat. Ho consideren molt bona iniciativa. 

 El 19 de maig   el Sr  Jose Luis Gaspar, President  i  la Sra Maribel Torrents, directora es  reuneixen   amb el Sr. Miquel Garcia, 
director de  coordinació de Llicències  i Disciplina Urbanística  i  el Sr.  Joan Llort, gerent  adjunt d’Urbanisme d’HU. S’explica el 
protocol  i  la  seva  aplicació.  Es  demana  viabilitat  d’incorporar  als  assebentats:    el  nom  del  contractista  i  l’acreditació  i  el 
representant  legal  de  la  comunitat   mitjançant  el  programari  informàtic  de  l’Ajuntament.  Davant  la  proximitat  d’eleccions 
municipals, cal esperar al nou consistori. 

7 de juny de 2016 runió amb la regidora de Mobilitat per expossar la necessitat dels permisos d’estacionament a les Arees DUM. 
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S’estableix una solució provisional: 

8  de  juny  de  2016.  Grup  de  Logística  i  Distribució  Urbana  de 
Mercaderies  

En  la  sessió  es  va  tractar  la  flexibilització  del  temps 
d’estacionament a  les  zones de  càrrega  i descàrrega. Arran de  la 
supressió  dels  permisos  de  què  disposaven  alguns  gremis  per 
estacionar  més  de  30  minuts  a  l’ÀreaDUM  s’han  valorat    les 
propostes i s’ha acordat una solució temporal, fins a final d’any.  

Paral∙lelament  cal  estudiar  la  solució  definitiva  que  permeti 
conciliar  les  necessitats  del  sector  de  mercaderies    amb  la 
promoció de la màxima  rotació d’estacionament d’aquestes places 

 

El dia 28 de juliol de 2016 la Directora assiteix a la Jornada Informativa de Presentació a 
Empreses del Projecte Pilot Superilla al Poble Nou. El model Superilles de l’Ajuntament 
de Barcelona pretén  redefinir  l’espai públic de  la  ciutat  com  a  llocs habitables,  espais 
comunitaris, territoris d’extensió de la residència i àmbits per al joc, el verd, la història i la 
vida  local  dels  barris.  Per  fer‐ho  planteja  repensar  la  ciutat  a  partir  de  noves  formes 
d’agrupació, basades en les illes tradicionals, replantejant el rol dels carrers i fomentant 
la interacció i l’agrupament social. 

 

 

El 19 de setembre de  2016 el Sr President, el Sr Secretari i la Directora, assiteixen al la reunió al Departament de Mobilitat a on 
es presenta una proposta per recollir les  dades i necessitats de cada Gremi. 

El 21 d’octubre de 2016 el Sr President, el Sr Secretari i la Directora, assiteixen al la reunió al Departament de Mobilitat a on es 
present la proposta de solució pel funcionament de les Arees DUM a partir de les dades recollides. 

El 2 de desembre de 2016 el Departament de Mobilitat l’Ajuntament de Barcelona convoca una reunió per exposar la proposta de 
pagament de les AREES DUM, i els descomptes pels Gremis. 

 

Acord Cívic = Barcelona + Sostenible 

El 5 d’abril de 2016 la Directora va assistir a la Sessió informativa dela Transició de l'Acord 
Cívic al programa Barcelona + Sostenible. 

El 13 d’octubre de  2016  es  va  notificar  el  nou  pacte    amb Barcelona  +  Sostenible,  Pla 
d'acció, i els documents de compromís dels associats.  

El  4  de  novembre  de    2016  es  va  mantenir  una  reunió  de  treball  per  tal  d’establir 
conjuntament les linies del Pkla d’Actuació del Gremi. 

Al mes  de  desembre  es  va  redactar  el  Pla  a  partir  de  comentaris  dels  agremiats  i  la 
observació  directe  en  el  procés  de  treball  del  nostre  sector,  detectant  una  sèrie  de 
mancances en quant a informació i facilitats per aplicar accions sostenibles. 

El  Pla  caldrà  ser  aprovat  per  la  Junta  Directiva  del  Gremi  i  pel  Departament  d’Acció 
Sostenible de l’Ajuntament.  
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Altres Ajuntaments i Institucions 

 

Al llarg del 2016 s’han mantingut  reunions de treball amb el Director de Manteniment i Espai Públic de l’Ajuntament d'Esplugues 

de Llobregat, , amb el Cap de Serveis i Via Pública de l’Ajuntament de Cornellà i amb l’Àrea Metropolitana. 

 

Respecte al tema de mobilitat, s’han mantingut reunions de treball amb altres Gremis: Gremi del Comerç del Moble, Gremi del 

Vidre  Pla  i  Tancaments  de  Catalunya,  Gremi  de  Constructors  d’Obres  de  Barcelona  i  Comarques,  Gremi  de  Serralers  de 

Catalunya, Associació catalna d’Empreses de Bastides, Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya. 

 

 

Esdeveniments 

 

 

El  26  de  gener  de  2016.  La  Directora  del  Gremi  va  fer  entrega  del  Premi  en  la 

categoria de Mejor Proyecto de Reforma. Promogut per  la  revista Cocinas y Baños,  

Ediciones Curto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  30  de  juny  de  2016  representants  del Gremi  de Cuines Banys  i Reformes  de Catalunya  van  assistir  al   Meeting  Shop  de 

Catalonia Ceramicas a l’edifici Esfèric de Montjuich amb els professionals del sector a Barcelona. 

Assisteixen a l'Esdeveniment, el President del Gremi, Sr. David Albert, el Secretari, Sr. Eloi Parent, el personal del Gremi i alguns 

dels nostres Agremiats. 
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 4. ACCIONS DE DINAMITZACIÓ IMPULSADES DES DEL GREMI DE 
CUINES BANYS I REFORMES  

 

 

 

FIRA DE VALÈNCIA CEVISAMA i ESPACIO COCINA 

 

Del 1 al 5 de febrer de 2016 

Com  a  novetat,  aquest  any  2016  Cevisama  va  iniciar  un  saló  específic  destinat  a  les 
cuines: Espacio Cocina.  

Amb la dinàmica de potenciar els actes que permetin la interelació entre els agremiats, 
des del Gremi es va organitzar el viatge a València, amb Euromed. 

La Directora el Gremi, Sra. Maribel Torrents  i el Comercial, Sr. Diego Abaladejo,  van 
acompanyar a alguns agremiats a visitar la Fira de València de CEVISAMA, entre ells: 

JUMAC,  SAMIEL  CUINES  I  BANYS,  CR  CONSTRUCCIONS,  CUIBANY  INTEGRAL, 
CUINACONFORT, MODREGO, ESTUDIO B91. 

En  aquesta  ocasió  la  unió  de  les  tres  grans  fires: Cevisama,  Feria Hábitat Valencia  y 
Fimma‐Maderalia, ha fet possible un gran ventall d'expositor i gran afluencia de visitants 
professionals. 

 Va  ser un dia molt profitós, en el que a més de  veure  les grans novetats del mercat,  vam gaudir d'una bona experiència en 
companyia del agremiats. 
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FIRA DE BARCELONA  MEETING POINT 

 

Al  mes  de  novembre  de  2016,  el  Meeting  Point  va 
presentar  com  a  novetat  un  espai  destinat  a 
interrelacionar  les   empreses vinculades al sector de  les 
reformes,  decoració  d’interiors  i  rehabilitació 
d’habitatges i  locals comercials, amb els particulars i els 
altres  actors  dels  sector  inmobiliari  (promotors 
immobiliaris,  institucions  públiques,  empreses  de 
“project  management”,  intermediaris  i  gestors 
immobiliaris, arquitectes, enginyers, consultors  i bufets 
d’advocats,  empreses  constructores,  societats 
inversores,  entitats  financeres,  revistes  tècniques, 
portals immobiliaris). 

El Gremi de Cuines Banys  i Reformes de Catalunya, va 
estar  present  per  tal  de  representar  a  tots  els  seus 
agremiats.  Fent  publicitat  de  tots  els  agremiats    i 
recomanar‐los  com  a  Professionals  de  la  Reforma 
acreditats. 

Durant  aquests  dies,  vam  estar  atenent  a  molts 
particulars  que  volien  fer  una  reforma  a  la  seva  casa. 
Se'ls  van  donar  les  vostres  targetes  (segons  el  codi 
postal) es van lliurar un total de 287 targetes vostres, es 
van  repartir  també uns 500  fulletons del cercador de  la 
nostra web, on apareixeu tots vosaltres. 
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També  vam  atendre  a  diversos  mitjans  de  comunicació 
Divendres 21 d'Octubre de 2016 ‐ Entrevista El Matí ‐ La Cope 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Divendres 21 d'Octubre de 2016 ‐ Entrevista Tv3 
 

Dijous 20 d'octubre de 2016 ‐ Entrevista La Vanguardia 

 

Divendres 21 d'Octubre de 2016 ‐ Entrevista Radio Nacional R4 
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Estem convençuts que ha estat una bona experiència, que ens han conegut molts particulars, agraïts que hi hagi un cercador de 

professionals de la reforma que són Agremiats. 

 

ACTE COMMEMORATIU 30è ANIVERSARI DEL GREMI 

 

La nit del 25 de novembre va tenir lloc el sopar commemoratiu del 30è aniversari 
del Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya. 

 

Al  restaurant  la Fonda del Port Olímpic es van  reunir prop de 100 persones en 
una  nit  especial,  amb  retrobaments  d’amics  i  amigues  del  sector,  empresaris 
tots,  agremiats i proveïdors i col∙laboradors. 

El Sr david Albert, com a President del Gremi, va obrir  l’acte amb un discurs de 
benvinguda,  on  va  fer 
referència  al  foment  de  la 
solidaritat  de  les  empreses 
agremiades  i  va  recordar  la 
història  del  Gremi,   quan  un 
grup  d'empresaris  va  visionar 
un bon 2 de Juny de 1986, amb 
35  botigues  en  total,  que  la 
seva unió seria una oportunitat: 
“  i  ja hem fet 30 anys  i  l’entitat 
està  viva  i  forta.  Per 
transformar  ens  hem 
d’implicar. Diàleg, pacte  i acció 
“ 
 
I  va  acabar  el  parlament  amb 
aquestes  emotives  paraules 
d’agraïment:  “primer  per  triar 
una feina com és la nostra, que 
també  és  una  d'aquelles 
tasques vocacionals, pel vostre 
suport en creure en el sentit del 
Gremi.  Agrair  també  a  les 
empreses  privades  i  entitats 
públiques,  col∙laboradors   que 
algunes  d'elles  ens 
acompanyen  i  donen  costat 
avui  aquí,   que  amb  el  seu 
esforç  diari  i  la  seva  presència 
fan  possible  que  puguem 
mantenir  el  nostre  nivell  de 
servei.  I  per  últim  també  als 
nostres  predecessors  al 

capdavant de l’entitat, a totes les juntes anteriors per la dedicació personal que han mostrat i per tirar endavant el Gremi durant 
aquests primers 30 anys de vida.” 

Seguidament, la Sra. Maribel Torrents, directora es va adreçar als presents agraint als  agremiats, col∙laboradors i a l’equip humà, 
la confiança i suport  donat. 
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per gentilesa de SAUNIER DUVAL i el Sr. Alex Ruiz amb una nit i sopar romàntic per a dos persones per gentilesa de PARQUET 
LLOBREGAT. 

 

 



C/ Diputació, 238 1er 1ª 08007 Barcelona  tel. 934 517 446  cuinescat@cuinescat.es  www.cuinescat.es 

 

MEMÒRIA 2016 

 
 
 
 
 
 

 

Seguidament va  tenir  lloc  l’espectacle d’IMPROSHOW a  càrrec dels  IMPROSCRITS Manu Pradas  i David Garcia, a on  tots els 
assistents van gaudir i riure. 

I, tal com va dir el Sr. President, una darrera reflexió per acabar: 

“Celebrem els nostres 30 anys d'història amb els ulls posats en el futur: és un gran repte que requereix de la participació de tots 
vosaltres” 

 

Gràcies a tots el que van fer possible la celebració. 

 

 



 

ME

 
 
 
 
 
 

 

5
 

 

De
ne
a la

És 

Am
es

 

Ut
no
ne

Só
ag

Aq
en
co
pre

Al 

El 
aju

Di
l’a

El 
red
ein
co

La
Ad

C/ Dipu

EMÒRIA 2016

5. ACC

es del Gremi 
cessari per op
  a formació. 

 per això que 

mb  convenis  f
pecífics per qu

 

PINDOLES

tilitzem el con
ostre sector, q
cessaris. 

ón  sessions  d
remiats. 

questes xerrad
 la matèria. E
ncret. Tenen 
eferent. 

 llarg del 2016

 19 de maig d
uts de l’Ajunta

mecres  6  de 
plicació del IV

 contingut va
duït, A qui es
na de vendes
nsultes. 

 sessió es va 
dvocats Fiscal

tació, 238 1er 1ª

6 

IONS DE

  impulsem  la 
ptimitzar el p

 afirmem la ne

  fets amb dive
ualsevol emp

S FORMATI

ncepte de pínd
que amb una c

de  curta  dura

des tenen un 
Es tracta de fo
  una  durada 

6 s’han fet les 

 del 2016,  es v
ament de Bar

  juliol  de  20
VA a les obres

  tractar els  te
s pot aplicar, 
. Es van expo

 fer amb la co
istes i col.labo

 08007 Barcelona

E FORMA

  formació de t
otencial d’una

ecessitat de m

erses entitats
resa i profess

IVES  

dola, per una 
 curta durada j

ada  sobre  te

 caràcter emin
ormacions com
 màxima  de  2

 següents sess

 va dur a terme
celona per la 

16  va  tenir  ll
 de reformes.

emes  següen
 Com es pot 
osar casos pr

ol.laboració de
oradors del G

a  tel. 934 517 44

ACIÓ AL

 treballadors  i
a empresa, ai

mantenir una f

s, des del Gre
ional del sect

 formació com
 ja és suficient

mes  d’actua

nentment prà
mprimides on 
  2  hores  i  són

sions: 

e a la seu del 
 rehabilitació d

loc  la  sessió 
 

ts: Quan es p
  fer, Com util
àctics  i els as

e: Dalbado Co
remi 

46 

L GREMI

  i empresaris a
xí com per ev

 formació cont

emi  volem or
or. 

mprimida i es
t per adquirir 

litat  o  d’inte

àctic, desenvo
 és donen con
n  gratuïtes  pe

 Gremi de Cui
 dels habitatg

  informativa  d

 pot aplicar  l'Iv
litzar‐ho com
ssitents van  f

onsulting i BB

cuinescat@

 DE CUI

 amb el conve
vitar les possib

tinuada. 

rganitzar  curs

pecífica relac
 uns coneixem

erès  general 

olupades per u
nceptes clars 
er  a  tots  els  a

nes, Banys i R
es. 

La  nova  p
rehabilita
rehabilita
socials i m

Per aques
a  la  reha
rehabilita
fomentar 

 

 

  de 

va 
m a 
  fer 

BS 

@cuinescat.es 

NES BA

enciment  i  l’ev
bles fallides i 

sos presencia

ionada amb e
ments genèric

  gratuïtes  pel

 un especialist
 sobre un tem
  associats,  a  o

 Reformes de C

  política munic
ció  té  una  re
ció és una ein

millorar la qual

st motiu, dest
abilitació,  que
ció  de  l’inter
 la rehabilitac

www.cu

ANYS I R

vidència de q
   les seves con

ls  sobre  cone

 el 
cs 

ls 

ta 
a 
  on  els  agrem

 Catalunya la s

cipal d’Habita
ellevància  fon
na clau per ab
litat de vida d

taca la convoc
e  té  com  a 
rior  dels  hab
ció d’edificis d

uinescat.es 

EFORME

que el coneixe
seqüències, p

eixements ess

iats  tenen  as

 sessió Informa

atge  conside
namental,  atè
bordar les des
de les persone

catòria d’aque
  objectiu  pot
bitatges,  a  b
’ús residencia

ES  

ement és 
 pel que fa 

sencials  i 

ssistència 

ativa dels 

ra  que  la 
ès  que  la 
sigualtats 
es. 

ests ajuts 
enciar  la 
banda  de 
al. 



C/ Diputació, 238 1er 1ª 08007 Barcelona  tel. 934 517 446  cuinescat@cuinescat.es  www.cuinescat.es 

 

MEMÒRIA 2016 

 
 
 
 
 
 

 

 

ITINERARI FORMATIU AL GREMI  

 

Afirmem la necessitat de mantenir una formació contínua  des del Gremi, per això es van planificar una sèrie de cursos i tallers a la 
seu del Gremi amb flexibilitat per adaptar‐nos a la disponibilitat dels empresaris i els treballadors i per respondre a les necessitats 
del mercat. Amb aquest criteri durant el 2016 vam realitzar un programa formatiu específic. 

Es va fer publicitat a la web del Gremi, es va fer campanya telefònica personalitzada amb les bases de dades del sector, i es va fer 
difusió a les xarxes socials. 

Cada curs ha comptat amb un programa específic adreçat al nostre sector i molt treballat per tal de poder satisfer les necessitats 
adequades. 

La programació de formació en vendes ha estat la següent: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 



 

 

 

VENDES MÒDUL 1: COM PUC VENDRE MÉS: DIMECRES 17 DE FEBRER DE 2016 
 
 
 

 

 

 

 

 

Van assitir 15 agremiats que van gaudir de la oportunitat d’apendre 
tècniques de venda a nivell inicial  en una botiga de reformes. 

 

 

 

 

 

 

 



 ME
 

 

 

 

 

MÒRIA D’AACTUACIÓ 
 

 2016 

GREMI DDE CUINES BANNYS I REFORM
 

MES DE CATALUUNYA                                                       

 

 
   27 



 ME
 

 

 

VEN
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÒRIA D’A

NDES MÒDUL

ACTUACIÓ 

L 2: COM VEN

 
 2016 

GREMI D

NDRE SEGON

DE CUINES BAN

NS EL TIPUS 

 

 

Va
dis

 

 

 

 

 

 

 

NYS I REFORM
 

 DE CLIENT: D

an assitir 12 
stinguir el tipus

MES DE CATALU

 DIMECRES 16

agremiats qu
s de client en

UNYA             

6 DE MARÇ D

e van gaudir 
botiga de refo

                     

DE 2016 

r de la oportu
ormes. 

                     

unitat d’apend

 

 
   28 

dre a 



 ME
 

 

 

 

 

 

 

MÒRIA D’AACTUACIÓ 
 

 2016 

GREMI DDE CUINES BANNYS I REFORM
 

MES DE CATALUUNYA                                                       

 

 
   29 

 



 ME
 

 

VEN
 

 

Van 

MÒRIA D’A

NDES MÒDUL

 assitir 13 agre

ACTUACIÓ 

L 3: ÈXIT EN L

emiats que va

 
 2016 

GREMI D

 LA NEGOCIA

n gaudir de la

DE CUINES BAN

ACIÓ: DIMECR

a oportunitat d

 

NYS I REFORM
 

RES 20 D’ABR

 d’apendre ein

MES DE CATALU

RIL DE 2016 

nes de negocia

UNYA             

 

ació segons e

                     

el perfil del clie

                     

 

ent 

 

 

 
   30 



 ME
 

 

 

 

MÒRIA D’AACTUACIÓ 
 

 2016 

GREMI DDE CUINES BANNYS I REFORM
 

MES DE CATALUUNYA                                                       

 

 
   31 

 



 ME
 

 

VEN
 

MÒRIA D’A

NDES MÒDUL

Van assiti

ACTUACIÓ 

L 4: TANCAM

r 9 agremiats

 
 2016 

GREMI D

MENT DE VEN

s que van gaud

DE CUINES BAN

NDES: DIMEC

dir de la oport

NYS I REFORM
 

CRES 29 DE JU

 

 

tunitat d’apen

 

 

MES DE CATALU

UNY DE 2016

ndre eines de 

UNYA             

6 

 negociació se

                     

egons el perfi

                     

 

l del client 

 

 
   32 



 ME
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÒRIA D’AACTUACIÓ 
 

 2016 

GREMI DDE CUINES BANNYS I REFORM
 

 

MES DE CATALUUNYA                                                       

 

 
   33 

 

 



 ME
 

 

 

 

 

 

 

 

MÒRIA D’AACTUACIÓ 
 

 2016 

GREMI DDE CUINES BANNYS I REFORM
 

MES DE CATALUUNYA                                                       

 

 

 
   34 



 ME
 

 

 

FO

Am

Cu

 

Al fin

MÒRIA D’A

ORMACIÓ CON

mb col.labora

ursos de form

nalitzar els cu

ACTUACIÓ 

NTINUA EN PR

ació amb SPA

mació laboral 

rsos s'edita el

 
 2016 

GREMI D

REVENCIÓ DE 

ASS, es plani

 especialitzad

l diploma indi

DE CUINES BAN

 RISCOS LABO

fiquen mensu

da  de 6h, 20h

vidual acredit

NYS I REFORM
 

ORALS 

ualment les f

h i 60h 

tatiu de l'assis

MES DE CATALU

 formacions o

stència i aprof

UNYA             

bligatòries:  

fitament 

                     

 

                     

 

 

 
   35 

 



 ME
 

 

 

6.
 

 

Al lla

Els a

Els v
per q

Els e

 

 

 

 

 

 

 

El Gr

 

MÒRIA D’A

 DOCUM

arg del 2016 s’

gremiats disp

vehicles dels n
 quan es fa ús d

establiments a

remi disposa d

ACTUACIÓ 

MENTAC

’ha efectuat la

posen d’un ca

 nostres agrem
 de l’autoritzac

 agremiats disp

 de models de 

 
 2016 

GREMI D

CIÓ INTE

  a revisió del d

rnet corporat

miats poden po
ció d’estacion

posen d’un ad

 contractes pe

DE CUINES BAN

ERNA PE

documents ex

iu que els acre

ortar  un disti
nament a les z

dhessiu distint

er facilitar la r

NYS I REFORM
 

ER A AG

istents, s’han

edita com a a

 

intiu que els d
 zones de càrre

 

tiu que els ide

 relació client‐

MES DE CATALU

GREMIAT

 actualitzat i s

gremiats:  

 diferencia de l
ega i descàrre

entifica: 

reformista. 

UNYA             

TS  

 s’han creat no

 

  a resta. Aque
ga:  

                     

ous.  

esta messura 

 

                     

 és molt adeq

 

 
   36 

uada 



 ME
 

 

 

7.
 

 

L’  in
profe
gara

Aque
urba
raó s

El Pr
refor
les m

La  fi
lega

Al lla
esta

Des 
agre

OBJ

Prom

‐ 

‐ 

‐ 

Amb

‐ 

‐ 

‐ 
inter

 

 

 

 

 

 

 

MÒRIA D’A

 PROTO

ntrusisme  pro
essionals del 
nties del cons

est protocol, 
nístiques i les
 social del cons

rotocol  s’acom
rma de la llar,
mateixes. 

nalitat es que
litat, segureta

arg de l’any 2
blerta. 

  del  Gremi  s’
miades dispo

ECTIU DEL P

moure les bon

Ajuntam

Generalit

Sector pr

b la voluntat d

la segure

la segure

la correct
rvenció admin

ACTUACIÓ 

OCOL DE 

ofessional  ha
 sector que op
sumidor. El gr

  recull   entre 
s comunicacio
structor i la co

mpanya d’un 
, d’acord amb

e el client    ti
at i garanties d

016 s’ha prom

’ha  revisat  la
osen dels docu

PROTOCOL 

nes pràctiques

ents, represe

tat de Catalun

rivat 

 de contribuir a

etat de les per

etat de la ciuta

ta asseguranç
nistrativa. 

 
 2016 

GREMI D

BONES P

  comportat 
peren al marg
rau d’intrusism

 d’altres,  la  re
ons de la refor
orresponent a

 model de  ce
b el codi de bo

ngui  les màx
 de l'empresa 

mocionat i fet

  base  de  dad
uments legals

s en la reforma

ntats per l’AC

nya 

 a la millora de

rsones que hi t

adania, i  

ça de les depe

DE CUINES BAN

PRÀCTIQU

  un  creixeme
ge de la llei, p
me és altíssim

ecomanació a
rma de la llar, 
 alta en el padr

ertificació per
ones pràctiqu

imes garantie
 contractada. 

t difussió de la

des  documen
 per a dur a te

a de la llar i  e

CM i la FMC 

: 

 treballen, 

endències priv

NYS I REFORM
 

UES – LLU

nt  de  l’econ
osant en peri

m i pot arribar 

 als ajuntamen
 la identificac
ró de l’ Impost

r acreditar qu
ues, compleix 

es quan enca
 

  a necessitat d

ntals  dels  agr
erme la seva f

l condicionam

vades de l’edif

MES DE CATALU

UITA CON

omia  subme
ll la seguretat
 “a un 40 per c

nts perquè  in
ció dels agents
t d’Activitats E

ue  la persona
 els requisits i

rregui una  re

 de que els ciu

remiats  per  t
 feina. 

ment dels hab

ficació,  en  

UNYA             

NTRA L’IN

rgida  amb  u
t durant l’exe
 cent en les ob

corporin en  l
s que interven
 Econòmiques

 o empresa  r
   les obligacio

forma a  la  se

tadans contra

  tal  de  poder 

itatges de Cat

  l’execuc

                     

NTRUSISM

un  gran  nom
ecució de les o
res de reform

  les  sol•licitud
nen en l’obra,
s. 

  responsable d
ons legals per 

eva  llar o edif

actin a una em

  garantitzar  q

talunya, entre

ció  d’obres

                     

ME  

bre  d’empre
 obres, així com
ma de la llar”. 

ds de  les  llicèn
 i, especialme

 de  les obres d
 a la realitzac

fici, en quant

mpresa legalm

  que  les  empr

e: 

s  subjectes

 

 
   37 

ses  i 
m les 
 

ncies 
ent la 

 de  la 
ió de 

t a  la 

ment 

reses 

s  a 



 ME
 

 

8.
RE

 

El Gr
inter

 

 

W

 

La pà

Al lla

MÒRIA D’A

 ACCION
EFORMES

remi ha ampl
ractivitat i el s

WEB CORPOR

àgina web de

arg de tot l’an

 Informac

 Borsa de 

seus neg

 Zona Out

 Buscador

 D’aquest

 Serveis p

 Documen

ACTUACIÓ 

NS DE CO
 

liat  la seva co
 seguiment de

RATIVA 

l Gremi tindri

y s’ha actualit

ció actualitzad

 treball: S’ha 

ocis.  

tlet: S’ha dina

r d’agremiats

ta forma es do

 pels agremiats

ntació: calend

 
 2016 

GREMI D

OMUNICA

obertura amb 
ls diferents m

a que ser el m

tzat en quant

da de noticies

 dinamitzat la

amitzat la zon

: on qualsevo

ona visibilitat 

s: es poden co

daris laborals,

DE CUINES BAN

CIÓ i DIF

 els socis mitj
missatges envia

mitja de comu

 a continguts 

 d’actualitat d

 borsa de treb

na Outlet, per

l client pot co

 al sector. 

onsultar els de

 contractes, c

NYS I REFORM
 

FUSSIÓ D

 

tjançant  l’obe
ats als agrem

nicació per ex

 i en quant a s

 del sector. 

ball. Els agrem

r tal d’oferir al

ontractar els s

escomptes i a

 convenis labo

 

 

MES DE CATALU

ES DEL G

rtura de nous
iats: Faceboo

xcel∙lència del

 serveis: 

miats disposen

s agremiats u

eus serveis i p

vantatges. 

rals. 

UNYA             

GREMI DE

s canals  i  l’ús 
ok, twitter, Yo

l Gremi.  

n d’una eina à

 un nou aparad

 productes.  

                     

E CUINES 

 de noves ein
ou Tube  i Goo

 àgil a on dema

dor virtual 

                     

 BANYS I 

es que facilit
ogle + 

anar personal

 

 

 
   38 

 

en  la 

l pels 



 ME
 

 

20

40

60

80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

 

T

 

 

N

 

En m
RECO
web 

Al lla

Periò
los in

A  pa
plata
de ca

 

MÒRIA D’A

0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

 

S’han fet inve

Tal com es po

 

 

EWS LETTER

matèria de com
ORDEM, don
 del Gremi.  

arg del 2016 e

òdicament he
nformats de l’

artir  del  mes
aforma de com
ada enviamen

ACTUACIÓ 

ersions per mo

ot veure al grà

RS SETMANA

municació els 
ant una majo

s van enviar e

em fet enviam
  ’actualitat del

s  de  setemb
municació que
nt, cada notíci

 
 2016 

GREMI D

v

odificar i millo

àfic, al 2016 el

ALS: US RECO

 enviaments d
or promoció a

enviar un tota

ments de circu
l sector i del p

re,  l’enviame
e ens permet 
ia i cada agrem

DE CUINES BAN

visites a

orar la program

l nombre de v

ORDEM 

del butlletins 
 a  les notícies 

l de 52.  

ulars temàtiqu
propi Gremi.  

ent  es  va  pro
 gestionar i ob
miat. 

 

 

NYS I REFORM
 

 a la web

mació interna

 visites totals h

 setmanal  po
  i esdevenime

ues als agrem
 

ofessionalitza
btenir la infor

MES DE CATALU

b ‐ 2016

a de la web. 

 ha anat en aug

rten el nom d
ents publicats

iats per mant

ar  a  través  d
rmació del res

UNYA             

gment  

de US 
s a  la 

tenir‐

d’una 
sultat 

                     

TOTAL 

VISITES

VISITES

                     

 VISITES

S AMB REGIST

S SENSE REGI

 

 
   39 

TRE

ISTRE



 ME
 

 

MÒRIA D’AACTUACIÓ 
 

 2016 

GREMI DDE CUINES BANNYS I REFORM
 

 

 

MES DE CATALUUNYA             

  

                     

 

                     

 

 
   40 

 



 ME
 

 

Des d

 
Aque

 

XA

 

Des 
esta

Dura
Face

 

Mitja
difus
inter
secto
posic

 

 

 

 

 

 

 

MÒRIA D’A

 de les oficines

 Els curso

 Les píndo

 Els curso

empleats

 Cursos i c

esta comunica

 Web del 

 Xarxes so

 Correus e

 Trucades

 

 

ARXES SOCIA

 del Gremi uti
bliments. 

ant el 2016 va
ebook i Google

ançant  aqu
sió  a 
ressants  pels 
or en general
cionem la nos

ACTUACIÓ 

s del Gremi de

s de formació

oles formative

os de Cibernàr

s estan intere

 conferències d

ació i difusió h

 Gremi de Cui

ocials del Grem

 electrònics als

s telefòniques

ALS 

litzem les xar

a produir prod
e +.  

 

 

 

 

 

uestes  don
informac

  agremiats  i 
l a  la vegada 
stra organitza

 
 2016 

GREMI D

e Cuines Bany

ó que el Grem

es impartides

rium i de l’Aju

ssats. 

 de la Cambra 

 ha sigut a trav

nes Banys i Re

mi de Cuines 

s nostres agre

s als nostres a

rxes socials pe

duir‐se un aug

nem 
ions 
  del 
 que 
ció.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

DE CUINES BAN

ys i Reformes,

i tenia previst

 a la seu del G

untament de B

 de Comerç de

vés de: 

eformes de Ca

 Banys i Refor

emiats i a prof

gremiats. 

er donar vissi

gment consid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M

NYS I REFORM
 

 

, s’ha fet la co

t  impartir a la

 Gremi. 

 Barcelona (BC

e Catalunya i 

atalunya 

rmes de Catal

fessionals del 

bilitat als nos

derable en el 

ME GUST

MES DE CATALU

omunicació i d

a seva seu. 

CN Activa) qu

   altres entitat

unya 

 sector no agr

stres agremiat

 seguiment de

TA LA PA

UNYA             

 difusió de: 

e sabem que 

s públiques. 

remiats. 

ts, fent difuss

e  les nostres 

AGINA D

                     

 els nostres ag

 

sió dels seus t

 nostres dues 

DEL GRE

                     

gremiats i els 

 treballs i dels 

 xarxes princi

EMI

 

 
   41 

 seus 

 seus 

ipals: 



 ME
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÒRIA D’AACTUACIÓ 
 

 2016 

GREMI DDE CUINES BAN

A tra
teva
cerq
més 
fas , 

NYS I REFORM
 

avés de les fit
a  empresa  fís
ques orgàniqu
 quota de pa
   a més d'ajuda

MES DE CATALU

txes de G + Lo
sicament  ,  el 
es locals dins 
ntalla  i  tens 
ar al client a t

UNYA             

ocal, pots ind
  que  permet 
 d'un mapa. E
 més visibilitat
  robar‐te més 

                     

dicar on està l
  que  surtis  e
 Estàs guanyan
t que si no h
 fàcilment.  

                     

 la 
n 
nt 
o 

 

 
   42 



 ME
 

 

 

Des d

 

 

MÒRIA D’A

 del mes de m

ACTUACIÓ 

arç de 2016, e

 
 2016 

GREMI D

 el gremi dispo

 

D

 

 

 

 

 

 

 

e
c

 

 

 

 

 

DE CUINES BAN

osa d’un canal

 

Des del  mes d

 

 

 

 

 

 

 L’ús de les xa
eina  per  fer 
conèixer ala c

 

 

 

 

 

NYS I REFORM
 

l de YouTube 

 de novembre

arxes socials, 
  difussió  dels
 ciutadania en 

MES DE CATALU

 a on fem difu

, el Gremi ja t

 a més de ser 
s  treballs  dels
 general la fein

UNYA             

ussió dels vide

  e presència a 

 una eina de v
s  nostres  agr
na del Gremi 

                     

eos. 

 twitter.  

 visualització d
remiats,  així 
 i dels seus ag

                     

 

del Gremi, són
  com  de  don
remiats. 

 

 
   43 

n una 
nar  a 



 ME
 

 

9.
 

 

 

C

El Gr

estip

Al lla

d’ab

 

R

Els a

 

A

Des 
per a

Teni
fisca

Les e

 

R

El Gr

el m

 

 

MÒRIA D’A

 QUINS

onveni co

remi disposa d

pulades i defin

arg del 2015  s

bril, el  8 de ju

esponsabi

gremiats disp

Assessoram

 del gremi difo
 això treballem

m un conveni
ls comptables

 empreses agr

iscos Labo

remi te un con

illor preu i ser

- Avaluació

- Planificac

- Pla  de Se

- Investiga

- Informac

- Informe d

- Avaluació

ACTUACIÓ 

S SERVE

ol.lectiu ex

 de la figura de

nides les difer

s’han fet 7 reu

uny, el 16 de j

ilitat Civil 

posen de les m

ment Fisca

onem la nece
m per tal d’obt

i amb un equi
s i laborals. co

emiades disp

orals i Vigi

nveni amb un

rvei i assessor

ó de los riscos

ció de la activ

eguretat i Sal

ació de danys 

ció als treballa

 d’ aptitut mèd

ó de l’estat de

 
 2016 

GREMI D

IS DONE

xclussiu, se

el Reformista 

ents categori

unions amb e

  uny, el 7 de j

 

 millors solucio

l, Compta

ssitat i obliga
tenir les millor

ip d’Advocats
osa que garan

osen d’un am

ilància de 

a empresa de

ament. 

s laborals.  

vitat preventiv

ut.  

 a la salut.  

adors en relac

dica.  

e salut dels tre

DE CUINES BAN

EM AL G

ectors del

 al Conveni de

es profession

ls advocats p

  uliol, el 14 d’

ons en assegur

ble i Juríd

atorietat de qu
rs condicions 

 Associats, As
nteix als nostre

pli servei de c

 la Salut 

e serveis de pr

va.  

ió  als riscos d

eballadors  en

NYS I REFORM
 

GREMI 

l moble i l

el Comerç del

als del reform

er tal de millo

’octubre i el 1

rances de Res

dic 

ue els profess
 pels nostres a

ssessors Lega
es agremiats 

 consulta i asse

revenció aliè e

del lloc de treb

n relació  als ri

MES DE CATALU

a reforma

 Moble, amb 

mista. 

orar i estudiar

 10 de novemb

sponsabilitat C

sionals tinguin
 agremiats. 

als i Tributaris
 un servei efic

essorament. 

 en seguretat i

ball i les accio

scos laborals.

UNYA             

a 

 àmbit a tota C

r les possibilit

bre.   

 Civil i la del Co

n una assegur

 especialitzat
ient i de quali

 

   salut deguda

ns preventive

. 

                     

 Catalunya, a o

tats de millora

onveni Labora

rança de Resp

ts per oferir‐v
itat. 

ament acredit

es.  

                     

 on estan 

a del conveni

al. 

ponsabilitat C

os serveis jurí

tada que us of

 

 
   44 

: el 9 

Civil, i 

ídics, 

ferirà 



 ME
 

 

  

M

Al Gr

Acor

Cons

Cons

Cata

 

Su

Dels 

tingu

En a

que r

LA J

Amb

pode

va do

de re

D’aq

reso

de c

podr

Aque

poss

 

 

A

 

MÒRIA D’A

Models de C

remi trobareu

rd de bones p

sumidors de l

sumidors  i Me

alunya (UCC). 

uport a Ju

 milers de rec

ut de protago

quests proces

 ràpida i gratuï

  UNTA ARBIT

b  l’objectiu de

en plantejar e

onar resposta

eclamacions, t

quests proceso

lució executiv

redibilitat  i u

rà exhibir en 

est, garanteix

ible conflicte

Atenció per

ACTUACIÓ 

Contracte

u els models d

pràctiques sub

  a Provincia de

estresses de 

 Amb el vist‐i‐

untes Arbi

clamacions qu

nistes a empr

ssos voluntar

ïta), membre

TRAL DE CON

e  tramitar de

entre consumi

a a 2.153 recla

 també s’inclo

os  voluntaris 

va al mateix te

na prova abs

 el  seu establ

x al client que 

. 

rsonalitza

 

Dura

Ajunt
incre

Quals
Grem

 

 

 

 
 2016 

GREMI D

s 

 de contractes 

bscrit per les e

e Barcelona (

 Casa, Organi

‐plau de la Dir

trals de Co

ue  les Juntes 

reses de refor

is de resolució

s del Gremi h

NSUM  

e  forma  senzi

idors i empre

amacions dura

ouen litigis ent

 de  resolució

emps que ràp

oluta de  fiab

iment o en  la

 es troba dava

ada a l’agre

nt  l’any  2065

tament,  col.la
mentat respe

sevol dubte e
mi assessora te

DE CUINES BAN

 que us ajudar

 entitats següe

  ACPB), Coord

tzació de Co

recció Genera

onsum 

 Arbitrals de 

rmes per desa

ó de conflicte

an participat 

lla  i  econòm

saris, la Junta

ant el 2013 (ú

tre reformiste

 de  conflictes

pida i gratuïta

ilitat  i confian

a  seva publici

ant un proveï

emiat 

5  s’han  atés 

aboradors  i  so
ecte a l’any an

n procedimen
elefònica i pre

NYS I REFORM
 

ran a evitar pr

ents: Gremi d

dinadora d' U

nsumidors  i U

al de Consum 

 Consum de C

avinences entr

es (els quals p

 com a especia

ica  els difere

a Arbitral de C

ltim any audi

es i clients.  

s  (els quals p

a), ofereix a la

nça vers els s

itat el distint

ïdor que li ass

  un  total  de 

ol.licituds d’in
terior. 

nts, documen
esencialment 

MES DE CATALU

roblemes post

 de Cuines, Ba

suaris de la S

 Usuaris de Ca

 i Seguretat In

Catalunya n’h

re client i emp

ermetem tro

alistes per a la

nts  conflictes

 Consum de Ca

tat). D’aquest

permetem  tro

 empresa una

 seus clients, a

iu oficial de  l

egura la reso

1.828  t
nformació   g

ntació, temes 
 als agremiats

UNYA             

teriors amb el

nys I Reforme

anitat (CUS), 

atalunya  (OCU

ndustrial de la

an tramitat e

presa en relac

bar una resolu

a resolució d’a

s  que  es 

atalunya 

ts milers 

obar una 

a imatge 

 atés que 

  a  Junta. 

lució del 

rucades 
eneral.el nom

 fiscals, labora
s. 

                     

ls vostres clie

es de Catalun

 Federació de

UC)  i Unió de

a Generalitat d

 en els darrers 

ció a actuacion

ució executiv

algun d’aques

  entre  agrem
mbre de  serve

als, jurídics i d

                     

nts. 

nya, Associaci

e la Unió Cívic

e Consumidor

 de Catalunya.

 anys, moltes

ns de reforma

a al mateix te

sts processos.

miats,  Instituc

eis  telefònics 

 d’assegurance

 

 
   45 

ió de 

ca de 

rs de 

 

s han 

a.  

emps 

 

ions, 

  s’ha 

es, el 



 ME
 

 

 

 

C

Al  lla

conv

Tots

Al G
ha es
d’èxi

Cons

Sabe
dia a

Ens i
expe

Conv

Conv

Nous

MÒRIA D’A

onvenis am

arg del 2016 

venis. 

 els convenis t

remi de Cuine
stat sempre o
it. 

siderem que, 

em que, aque
 a dia per analit

 identifiquem 
ectatives que e

venis vigents 

venis renovat

s Convenis sig

 El dia 22 

que perm

producte

ACTUACIÓ 

mb proveï

 es van  revisa

 tenen l’object

es, banys i Re
 oferir‐vos les e

 aquestes eine

stes necessita
tzar‐les, millo

 amb l’entusia
 esperem com

 del Gremi am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s al 2016:  

 

 

gnats al 2016:

 de desembre

metrà que els a

es del seu catà

 
 2016 

GREMI D

ïdors 

ar  tots els con

tiu d’afavorir 

formes de Ca
 eines necessà

es s’han de tra

ats també són
orar‐les, crear

asme per la fe
mplir. 

mb proveïdors 

Ajuntament 

Banc de Saba

Financera Ce

Assessoria Fi

Assegurance

Fals sostres 

Fusteria d’Al

Parquets 

 Revestiment

Instal.lador a

Distribuidor d

Serveis Tècn

Distribuidor s

Serveis de Lo

 

e el Gremi va s

 agremiats gau

àleg. 

DE CUINES BAN

nvenis vigent

 els descompt

atalunya som 
àries per facilit

aduir en un am

n molt específ
‐ne de noves 

eina ben feta 

 i/o col.labora

 de Barcelona

adell  

etelem 

scal – compta

es 

 

umini 

ts  

 autoritzat 

 d’electrodom

ics 

 sanitaris i mat

ogística espec

 signar un conv

udiu d'unes co

NYS I REFORM
 

ts amb prove

tes i serveis pe

 conscients de
tar‐vos el seu

mpli ventall de

fiques, per a 
 i oferir‐vos le

 i amb el prop

dors: 

: BSM, Acord 

able –Jurídica

mèstics 

terial elèctric 

cialitzada en m

veni amb CAT

ondicions pre

MES DE CATALU

idors, es van 

els agremiats.

e l’exigència d
 desenvolupa

e Serveis que 

 la qual cosa l’
s millors soluc

pòsit de prog

 Cívic i Mobilit

a 

 i d’iluminació

 mobiliari de cu

TALONIA CER

ferents en els

UNYA             

  renovar 2 c

. 

 de la feina del
ament amb la 

 s’adeqüin a ca

equip que for
cions. 

ressar i innov

tat 

ó. 

uines 

RÀMICA 

s 

                     

convenis, es v

ls agremiats i
 màxima eficà

adascuna de 

rmem part de

var per compl

                     

 van signar 2

 el nostre obj
àcia i les gara

 les necessitat

el Gremi treba

ir amb les vo

 

 
   46 

2 nou 

ectiu 
nties 

ts. 

allem 

stres 



 ME
 

 

 

 

MÒRIA D’A

 Catalonia

construct

 Tour Med

eina es m

            

ACTUACIÓ 

a Cerámica, d

tives a Catalu

dia: acord per

millora el posic

 
 2016 

GREMI D

es de 1986, é

nya. 

r obtenir a un 

cionament a G

DE CUINES BAN

s una de les e

 preu especial

 Googel i la vis

 

NYS I REFORM
 

mpreses líder

l un tour virtu

ivilitat del neg

S’han ma

al llarg de

 

Des  del 
amb una
les condi

 

MES DE CATALU

r en la venda i

al als establim

goci. 

antingut més 

el 2016. 

 Gremi  hem  p
a fitxa de cada
cions, person

UNYA             

   distribució de

ments dels nos

 de 32 reun

  preparat  un  d
a un dels nost
a de contacte

 

                     

e materials i s

stres agremia

nions amb po

  dossier  pels  n
tres proveïdo
e i serveis ofer

 

                     

 solucions 

ats.Amb aque

 

ssibles proveï

  nostres  agrem
rs i col.labora
rits: 

 

 

 
   47 

sta 

ïdors 

miats 
adors 



 ME
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÒRIA D’AACTUACIÓ 
 

 2016 

GREMI DDE CUINES BANNYS I REFORM
 

MES DE CATALUUNYA                                                       

 

 
   48 



 

 

 


	Página en blanco



