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SALUTACIÓ

UNIM LES NOSTRES NECESSITATS 
AMB ELS NOSTRES VALORS

Benvolguts companys/es, 

Primer de tot, des del Gremi,  volem adreçar-vos els millors desitjos per aquest Any Nou, que esperem estigui ple 
d’èxits compartits. 
L’any que deixem enrere ha estat ple de variades accions, activitats i  reunions que hem impulsat sempre amb la 
intenció d’enriquir l'experiència professional de tots els qui formem el Gremi. 

La situació econòmica viscuda en els darrers anys està capgirant i sembla que aquesta tendència de millora es 
veu confirmada, malgrat la incertesa dels últims mesos la tranquil•litat del país és necessària per a la millora de 
l’economia i el nostre col•lectiu. 

l sector mou un volum de negoci de més 15.200 milions d'euros i s'espera un increment promig aproximat del 6% 
en el 2018 a tot l’Estat (Dades de l'Observatori 360o de l'Habitatge i la Reforma en la Llar, realitzat per Arthursen 
per a Andimac) 
Des del Gremi considerem necessari conscienciar als propietaris i a les Administracions Públiques, que més enllà 
del turisme o el sector de l'automòbil tenen en la reforma una eina per a la recuperació econòmica. 

Les reformes guanyen també protagonisme en el mercat immobiliari en el qual s'ha incrementat tant la venda 
com el lloguer de l’habitatge existent. 

Aquestes millores que s'aprecien en el nostre col•lectiu no han de fer-nos oblidar que es mantenen algunes 
circumstàncies de fragilitat en els preus, afavorits per l'instrusisme, per això,   aquest any iniciarem el camí en la 
creació de l’Acreditació del Professional de la Reforma d’interiors que ha estat requerida per a tots nosaltres. 

Per a l'exercici 2018 el Gremi renovarà la seva imatge, gràcies a l’acord amb la Escola de Disseny La Llotja. 

La línia d’actuació a seguir durant aquest 2018 estarà centrada en l’impuls del nostre sector i de tots nosaltres, els 
professionals que ens dediquem a les Reformes. 

El repte de tots nosaltres ha de ser, ser més eficaços i millor valorats. 

Rep la nostra millor abraçada 

 David Albert i Castellví 
President del Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya 
c/Diputació 238-244 1er 1a 08007 Barcelona 
presidencia@cuinescat.es 
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QUÉ FEM AL GREMI

SÓC DEL GREMI

SOM UNA PLATAFORMA PER FER NOUS 
NEGOCIS. 
T’ajudem a millorar el teu potencial, oferint-te 
noves oportunitats de desenvolupament i de 
visibilitat. Rebem sol•licituds de particulars. 

T’OFERIM SERVEIS EXCLUSSIUS DE 
VALOR AFEGIT. 
Orientats específicament a millorar el teu dia a 
dia en l’exercici de la teva feina. 

T’APORTEM REPRESENTACIÓ 
INSTITUCIONAL 
La defensa dels interessos dels nostres 
empresaris davant les administracions 
públiques i la participació significativa a les 
institucions empresarials i socials, fent de 
corretja de transmissió en ambdós sentits de 
les reivindicacions i sol•licituds dels agremiats 
per una part, i de les noticies i ordenances que 
afecten al sector amb ajuts, subvencions, 
convenis col•lectius, i cursos de formació per 
l'altre. 

CONVENI LABORAL 
Conveni laboral amb la inclusió de la figura del 
Reformista. 

ASSESSORIA PROFESSIONAL 
Posem a la teva disposició un servei gratuït 
d’assessorament telefònic: tècnic, jurídic, 
laboral i fiscal perquè puguis resoldre totes les 
teves consultes. 

DOCUMENTACIÓ 
Tots els agremiats dispossen de forma
totalment gratuïta de models d’impresos i
formularis,i models de contractes amb els
clients, que t’estalviaran maldecaps i, en
general, tot tipus de documents necessaris pel
treball del dia a dia.  

CONVENIS 
Convenis amb empreses realcionades
directament amb la teva professió perque et
beneficiïs de tarifes  i avantatges preferents.  

 - Assegurança de R.C., Assegurança     
obligatòria per conveni col•lectiu amb preu
especial pel nostre col•lectiu 
- Assessorament i formació en matèria de
Prevenció de Riscos laborals. Ceràmiques,
Parquets, fusteria d’Alumini 
- Material Elèctric, Materials de Construcció 
- Finançament per oferir als teus clients
condicions preferents pel finançament de les
seves obres 
- Descomptes en publicitat a Diaris i Revistes
del sector 

BORSA DE TREBALL 
El Gremi disposa d’una plataforma on line a
través de la web, a on els agremiats poden fer
sol•licituds i demandes, també disposem d’una
borsa de CV de professionals del sector. 

NEWS LETTER SETMANAL 
Seràs el primer cada setmana en rebre el
butlletí setmanal amb tota la informació del
vostre interés. 
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Localitzar el personal laboral més 

adequat per la teva empresa. 

Avantatges aparcament Àrees DUM 

Bonificacions Deixalleries 

Convenis i descomptes amb Empreses

Retorn anual (de certs consums i quotes)

El Gremi comunica per a tu: xarxes 

socials, butlletins periòdics, premsa,

Fires sectorials. 

Participa en el grup de Treball quemillor 

s'adapti a les teves necessitats.

Busques botiga? Vols traspassar el teu 

negoci? Tens productes d'outlet? T'ho 

promocionem !!!

Assessorament professional: Tens a la 

teva disposició un servei gratuït 

d’assessorament telefònic: tècnic, jurídic, 

laboral i fiscal perquè puguis resoldre 

totes les teves consultes.

Vine a fer les teves reunions i 

presentacions a les nostres 

instal.lacions: sala de reunions, sala amb 

audiovisuals, despatx privat

QUÉ NECESSITES?

J U N T S  S Ó M  M É S  F O R T S

AJUTS I SUBVENCIONS 
El Gremi et mantindrà sempre informat i 
t’assessorarà en tots aquells Ajuts i 
Subvencions Institucionals per a tú i pels teus 
clients. 

PUBLICITAT 
Des del Gremi publiquem de manera gratuïta 
els teus anuncis de productes  o traspassos.  
El Gremi te presència a les xarxes socials i fem 
difussió de les teves ofertes i treballs.   

PRESÈNCIA A FIRES SECTORIALS 
El Gremi  està present a les Fires més 
importants del Sector, per projectar la imatge 
dels nostres agremiats al client final. També 
gestionem la visita dels agremiats a les Fires 
de fora plaça. 

FORMACIÓ 
El Gremi el•labora anualment un pla de 
Formació específic, adreçat al sector i fruit de 
les necessitats recollides entre els agremiats. 

FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 
Mitjançant el conveni amb SPASS, els 
agremiats disposen d’assessorament i 
formació en matèria de Prevenció de Riscos 
laborals. 

IDEES DE SOBRETAULA 
Periodicament, es realitzen sessions a l’hora 
del dinar. Són moments de conversa entre 
Agremiats per aportar i rebre idees i solucions 
del dia a dia. 
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CONVENI 
EMPRESA-ESCOLA

SÓC DEL GREMI

Des del Gremi s'ha fet un acord de col.laboració amb la Escola de Disseny LLotja. 

Acolliment d'alumnes en pràctiques 

per part de les empreses agremiades. 

Alumnes d’ Estudis Superiors de Disseny 

d’Interiors

Alumnes del Cicle Formatiu de Grau 

Projectes i Direcció d’Obres de Decoració. 

Nova imatge del Gremi - Nova Identitat Corporativa 

La imatge corporativa del Gremi cal que respecti els elements identificatius, 

però amb un esperit modern e innovador. 

El Gremi ha fet un acord amb la Escola de Disseny de la LLotja, per tal de que els 

alumnes de 2n curs de Disseny gràfic  fessin com a projecte de curs la renovació 

de la imatge del Gremi. Al ser un projecte incorporat al curs lectiu, la seva 

finalització ha estat al febrer del 2018, iniciant-se els treballs al setembre del 

2017. 

Des del Gremi apostem per les relacions amb les Escoles, fomentant les estades 

d'aprenentage a les empreses agremiades i al propi Gremi. 

La disposició d’un manual d’imatge corporativa proporcionarà les pautes de 

creació, proporció, aplicació i ús de la identitat. La carpeta corporativa tindrà 

capacitat de provocar un impacte positiu i d’afinitat davant la seva visualització. 

Permetrà també facilitar als agremiats la incorporació de la imatge del Gremi 

com a valor afegit a la seva pròpia marca. Aquesta acció està encaminada a 

potenciar el valor de l’associacionisme i la creació de marca. 

La nova imatge del Gremi es presentarà a l'Assemblea general del mes de març 

2018 
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EL GREMI

EVOLUCIONEM
El Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya  representa al col•lectiu empresarial del 
sector de la reforma integral i de decoració d’interiors, amb especialització en les cuines i els 

banys i te com a objectiu , (entre altres), posar a la disposició dels seus agremiats tots els 

serveis possibles d’informació, formació i assessorament al més baix cost possible, complint 
d’aquesta manera amb el seu principal objectiu: dotar als agremiats  d’una sèrie de serveis 

que fins ara les eren inaccessibles o de difícil i costosa incorporació dins la seva reduïda 

infraestructura empresarial. 

Aquestes empreses, mitjançant aquests serveis i reduccions, aconseguiran una important 
millora del seu nivell competitiu, disposant dels mateixos serveis i garanties dels que 

gaudeixen empreses amb una major estructura humana i tècnica. 

Al llarg del 2017 hem patit un descens del nombre d’agremiats. Vàrem començar l’any amb 

bones expectatives de creixement i un nombre total de 165  agremiats, incrementant el 
creixement net al segon trimestre, però a partir del setembre la tendència va canviar a la 

baixa, arribant al final d'any amb 165. 

En total, el creixement net ha estat negatiu, entre altes (15) i baixes (20), la major part al final 
de l'any. 

Cal destacar que l'entorn socio-polític dels dos últims trimestres de l'any, no han 

acompanyat a la millora que ja repuntava al sector. 

També, hem detectat que tenim un gruix important d'associats que porten molts anys com a 

membres del Gremi. Aquesta dada és per una banda bona, ja que demostra un compromís i 
fidelitat excel.lent, però per altre, ens mostra que el gremi necessita vissibilitat a les noves 

generacions. 

Aquest envelliment, ens repercuteix en un important percentatge de baixes per motius de 

jubilació. 

És summament necessari poder reassolir la tendència a l’alça del nombre d’agremiats al llarg 

d’aquest 2018, i en aquest sentit, la Junta Directiva del Gremi està treballant en els objectius 

marcats al Pla de Màrqueting realitzat al 2017 i que permet marcar les directius per assolir els 

objectius de la Entitat. 

Al gràfic es pot veure la evolució del numero d’agremiats al llarg dels anys. 
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EL GREMI

Per aquest motiu, des del Gremi seguim lluitant pels nostres agremiats que mantenen la 

seva activitat i  de cara a aquest 2018  hi ha previstes actuacions pel  creixement. 

La estructura funcional del Gremi al 2017 ha estat la següent:  

ASSEMBLEA

ASSOCIATS

JUNTA 

DIRECTIVA

EQUIP 

TÈCNIC

TRESSORER

SECRETARI

PRESIDÈNCIA

VOCALS

S'han realitzat i executat  molts més pressupostos que al 2016 

Ha augmentat el nombre de reformes integrals, quan al 2016 es van fer 

majoritàriament banys. 

El tercer trimestre ha estat el millor en quant a petició de pressupostos. 

El segon trimestre continua sent líder en quant a l'execució d'obres i el principal 

motiu sempre és l'actualització. 

Els principals clients són els particulars, però augmenten els prescriptors. 

El boca-orella i les recomanacions són la millor font d'obtenció de clients. seguida 

dels prescriptors. 

La percepció pel 2018 és millorar el volum de negoci, augmentant el % dels que 

creuen que serà igual que el 2017. 

El format majoritari de les empreses agremiades és amb establiment a peu de 

carrer.

La enquesta sobre el sector realitzada pel Gremi ha donat els següents resultats: 
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ECONÒMIC

TANCAMENT 2017

QUOTES 

56%

VENDES 

4%

PROVEÏDORS 

8%

ALTRES 

3%

FORMACIÓ 

1%

SUBVENCIONS 

27%

El tancament econòmic del 2017 ha resultat positiu.  

Tot i les dificultats d’haver hagut de treballar amb un pressupost molt ajustat, el tancament de 

l’exercici, ofereix uns resultats positius en tots els seus vessants, cosa que ens manté en la línia 

de poder continuar amb els projectes previstos pel 2018. 

Aquests resultats són fruit del rigor que hem portat a terme en quant al control de despeses, 

adequades als ingressos. 

INGRESOS

CONSUMS 

3%

LLOGUERS - MANT 

8%

MATERIAL 

3%

PUBLICITAT 

14%

ALTRES 

2%

COMPRES 

4%
LABORAL 

58%

QUOTES 

2%

PRORATA 

7%

DESPESSES

INGRESSOS 
51%

DESPESES 
49%

121.759,90  EUROS INGRESOS 
117.934,46  EUROS DESPESSES 
    3.825,44  EUROS RESULTAT
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4 abril

ASSEMBLEA 

GENERAL 

ORDINÀRIA

14 març 
25 juliol 

24 octubre 
28 novembre

els dimarts al 
Gremi

 SESSIONS DE 

TREBALL

 REUNIONS DE 

TREBALL AMB 

ALTRES 

ENTITATS

SESSIONS 

PLA DE 

MARQUETING

10 i 24 gener 
7 febrer 
7 març 
25 abril

REUNIONS 

 COMITÉ 

EXECUTIU

12, 20 i 27 juny 
19 setembre 
24 octubre

 ACTES 

INSTITUCIONALS 

GENERALITAT 
AJUNTAMENT BCN 

PIMEC 
CONSELL DE GREMIS

 JUNTES 

ARBITRALS

JUNTA DIRECTIVA 

GREMI

10 febrer 
6 juny 

19 setembre 
25 octubre 

CONSELL DE GREMIS 

JUNTES DIRECTIVES

 CEVISAMA 22 febrer

FIRES

 CONSTRUMAT 

 25 maig
 MEETING POINT 

 18-22 octubre

IDEES DE 

SOBRETAULA

21 març 
9 maig

CURSOS 

DE 

 FORMACIÓ 

AL GREMI

9

4

1 44

26

14

4

5

3

4
3

2

EL GREMI EN XIFRES
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

4 abril 2017 

L'Assemblea General del Gremi de cuines, banys i reformes de Catalunya, a la 

qual va assistir-hi més d'una veintena d'agremiats, va tenir lloc el passat dimarts 

4 d'abril a la seu del Gremi. 

La reunió va estar Presidida pel Sr. David Albert Castellví, assistit pel Secretari Sr. 
Eloi Parent Rovira i la Directora del Gremi, Maribel Torrents. 

El President va iniciar l´acte e amb una cita que recull molt bé l'esperit del 
Gremi: 

“El secret de l’èxit no és preveure el futur, si no crear una organització que 

 prosperi en un futur que no es pot preveure” 

Es va aprovar l'acta de l'Assemblea del 2016, l'estat de comptes a 31 de desembre 

del 2016,  i es va realitzar un exhaustiu resum de les activitats dutes a terme 

durant el pasat exercici, amb la presentació de la Memòria Anual 2016. 

Es van exposar els motius de l'augment de les quotes a partir del mes d'abril i el 
pressupost previst per l'any 2017, amb els objectius pel present exercici i les 

previsions de creixement, així com algunes de les actuacions previstes. 

Al finalitzar l'Acte, es va sortejar entre els presents un sopar per dues persones i 
els assistents van gaudir d'una estona per compartir opinions al voltant d'un 

refrigeri. 

Queda a la disposició de tots els agremiats la consulta de qualsevol document 
que estimeu oportú consultar. 
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LA JUNTA  DIRECTIVA 

El Gremi és una associació democràtica de caràcter no 

lucratiu que està dirigida, administrada i representada 

per una Junta Directiva, qui aborda els temes 

relacionats amb la raó de ser del Gremi , els projectes 

que desenvoluparà, els canals i mecanismes de 

participació  i garantirà les eines de gestió i la seva 

aplicació pràctica. 

«Les responsabilitats de la junta són les de mantenir 

una visió global a llarg termini, prendre decisions 

estratègiques, formular les polítiques i els seus 

procediments, garantir que es tinguin en compte les 

necessitats i els interessos dels diferents grups, 

aconseguir els recursos necessaris, fer un seguiment 

dels projecte i assumir la responsabilitat legal.» 

Aquest any 2017 hem tingut canvis a la Junta Directiva. 

Per motius personals, el Sr. Eloi Parent (DAVELOR), 

Secretari i Tresorer deixarà d’ocupar aquests càrrecs per 

motius estrictament de caràcter personal i que 

l’impedeixen dedicar el temps necessari al projecte 

engegat. 

Des de la Junta Directiva i molt especialment des de 

Presidència i personal del Gremi agraïm la seva dedicació 

a l’entitat els darrers anys. 

El càrrec de Secretari serà cobert amb la incorporació del 

Sr. Oscar Nieto (STANDAL) i el càrrec de Tresorer pel Sr. 

Xavier Martí (TOT REFORMA) 

El càrrec de Vocal ocupat fins a la data pel Sr. Xavier 

Perez Payarols (XlaKASA) serà renovat amb la 

incorporació de la Sra. Francesca Valero (Studimesdos). 

L’equip de persones que formen aquest òrgan de govern és el responsable del 

desenvolupament i de l’estratègia del Gremi. Les seves facultats s’estenen, amb 

caràcter general, a totes les Accions del Gremi  que responen a les seves finalitats, 

sempre que no requereixin, d’acord amb els estatuts, autorització expressa de 

l’Assemblea General. 

Els càrrecs de la Junta Directiva del Gremi no estan retribuïts. 

Volem agrair des de tots els membres de la Junta Directiva i equip professional la seva 

aportació durant tot aquest temps. 
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JUNTA DIRECTIVA nª 133 

14 març de 2017 

Temes tractats: Pla d’Acció de Sostenibilitat del Gremi, Balanç i Compte 

d’explotació a 30 de desembre de 2017,  Pressupost 2017 , Informe de Secretaria i 

Conclussions del Pla de Màrqueting, preparació de l'Assemblea general 2017 del 

dia 28 de març.  

JUNTA DIRECTIVA nª 134 

25 juliol de 2017 

Temes tractats: Balanç i Compte d’explotació a 30 de juny de 2017. Comparativa 

amb pressupost 2017, Informe de Secretaria. Accions efectuades 

JUNTA DIRECTIVA nª 135 

24 octubre de 2017 

Temes tractats: Balanç i Compte d’explotació a 30 de setembre de 2017. 

Comparativa amb pressupost 2017, Informe de Secretaria. Accions 

efectuades: Resum dels temes tractats a les comissions de treball, Situació 

Negociació Conveni Laboral del Comerç del Moble , Subvencions,  

JUNTA DIRECTIVA nª 136 

28 novembre de 2017 

Temes tractats: Modificacions membres de la Junta Directiva, Proposta 

d’ampliació del epígrafs de l’IAE per poder ser agremiat.. Pressupost anual 2018 i 

previsió de tancament 2017 
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JUNTA  DIRECTIVA 

MEMBRES A DESEMBRE 2017 

Sr. David Albert Castellví   
REFER HOME 
www.referhome.es  info@referhome.es 
T. 935115913  Fax. 935115906  C/ RIERA BLANCA, 105 08028 Barcelona  

P R E S I D E N T  

Sra. Erica Camuñas 
UNICOR 
www.unicor.es  erika@unicor.es 
T 93 323 56 04 c/ Compte d’Urgell 104, 08011 Barcelona  

Sr. Oscar Nieto Gomez 
STANDAL 
www.standal.es   standal@standal.es 
T 937 491 007  Passeig de Gràcia, 63, 1º 1ª  08008 Barcelona  

S E C R E T A R I

Sr.  F. Xavier Martin Lobelle 
TOT REFORMA Can Rial Construccions 
www.totreforma.cat    info@totreforma.cat 
T.93 777 56 17 C/ de Baix Núm. 55 | 08292 Esparreguera | Barcelona  

T R E S O R E R

Sr. Carlos Llorens   
Decoreforma-Cuina casa Nova  
www.decoreforma.net   contacto@decoreforma.com 
T 93 490 85 06 Fax 93 411 12 84 Gran Via de Carles III, 6 08028 Barcelona  

V O C A L

Sr. Jose Luis Rivera Gancedo 
NEO FORMA 
www.neoformabcn.com   info@neoformabcn.com 
T. 937 775 617  Fax. 937 708 730 Carrer  Torrent de les Flors, 82 08024   Barcelona  

V O C A L

Sr. Salvador Payes Castell   
PAYÈS RIOS 
www.payesrios.cat    info@payesrios.cat 
T. 656 888 056  Carrer Lluis Companys, 4 08759 Vallirana  

V O C A L

Sr.Ramon Mitjans Espuny 
CUINA CONFORT 
 www.cuinaconfort.com   cuinaconfortmt@gmail.com 
T.933 795 340   Carrer Valles, 91 08820 El Prat de Llobregat  

V O C A L

Sra Francesca Valero 
STUDIMESDOS DISSENY D'INTERIORS 
 www.studimesdos.com        info@studimesdos.com 
T. 937 908 677 C/ La Riera,4 08301 Mataró 

V O C A L

V O C A L
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL

1a Cimera de l’associacionisme empresarial català: els gremis i associacions al 
segle XXI - 16 març 2017 

L’associacionisme empresarial català ha viscut moments difícils durant la crisi 
econòmica i arran de les noves necessitats i prioritats dels empresaris. Malgrat els 

nombrosos gremis i associacions que han desaparegut o s’han reestructurat, 
l’associacionisme continua essent un pilar essencial del nostre model econòmic i 
social i una peça clau per defensar els interessos de les petites empreses i dels 

diferents sectors d’activitat. Les organitzacions empresarials estan obligades a cercar 
nous objectius i dinàmiques de treball i a explorar models complementaris com el 
dels clústers, que aportin valor als seus socis. 

Aquesta sessió s'adreça a responsables operatius i també a membres d’òrgans de 

govern de gremis, associacions, federacions, clústers, col·legis professionals i tota 

mena d’entitats que apleguin empresaris i professionals autònoms.  A més 

d’analitzar i reflexionar sobre els nous reptes i models alternatius de treball, a la 

sessió es va fer una plataforma de “Networking” entre les organitzacions inscrites i 
entre aquestes i PIMEC. 
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Durant l’any 2017, 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: 

Acte de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
Presentació del programa Comerç + Sostenible 

El 7 de febrer de 2017 va tenir lloc l’acte conjunt de signatura del 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat per part d’entitats de 

comerç, gremis i organitzacions professionals. En el mateix acte 

es va presentar el programa Comerç + Sostenible. 

L’objectiu del programa és estendre la cultura de la sostenibilitat 
al sector comercial de Barcelona amb les entitats de comerç i els 

comerços com principals protagonistes del canvi. 

14



Incorporació del gremi a la PIMEC - 2 maig 2017 

El Gremi de Cuines Banys i Reformes de 

Catalunya i Pimec van signar aquest 2017 

l'adhesió del gremi a la patronal. 

D'aquesta manera, les dues entitats podran 

col·laborar en l'organització de jornades, i els 

agremiats podran tenir un accés més directe a 

la formació que ofereix Pimec, així com a altres 

serveis d'interès com ara l'assessorament 

economicofinancer. 

En l'acte hi van ser presents el Sr. David 

Albert,President del Gremi, el  Sr. Eloi Parent, 

Secretari  i la Sra.Maribel Torrents, Directora. Per 

part de la patronal el President de 

ComerçPIMEC, el Sr. Alejandro Goñi, secretari 

institucional de PIMEComerç,Enric Calvo i el Sr. 

Joaquim Villanova, Director de Pimec Comerç, 

que van considerar que l'adhesió és una fita 

important perquè permetrà la sinergia de dues 

entitats. 

Premis Pimes - 6 juny 2017 

El Gremi de Cuines Banys i Reformes de Catalunya va estar present a la nit del 6 de 

juny al Palau Sant Jordi a l’entrega dels premis Pimes, presidida pel President  de la 

Generalitat. 
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Setmana del Comerç - 20 març 2017 

Entre el 20 i el 26 de març de 2017 es va 

celebrar la primera edició de la 

Setmana del Comerç, una iniciativa 

pionera i de país, que va concentrar en 

pocs dies un bon nombre 

d’esdeveniments de promoció, 

d’intercanvi d’idees i experiències i 
espais de trobada arreu del territori 
català. 

El comerç és una activitat econòmica 

caracteritzada per la creació intensiva 

d’ocupació i per una professionalització 

creixent. Sí. Però és molt més que això. 

Els establiments comercials són un 

espai d’interacció on la competitivitat 
empresarial va de la mà de les relacions 

entre les persones, de la transmissió 

dels valors socials i de la participació en 

la comunitat. 

La Setmana del Comerç és un reconeixement 
d’aquesta funció social, farcida de propostes 

engrescadores, tant per als treballadors i 
treballadores del sector, com per al conjunt de 

la ciutadania. 

Sessió inaugural: La Setmana del Comerç va 

arrencar el 20 de març a la Llotja de Mar (Pg. 

d'Isabel II,1), amb la presentació a càrrec de 

Hble. Sr. Jordi Baiget, conseller d’Empresa i 
Coneixement, i la descripció de totes les 

activitats. 
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CONVENI LABORAL

La feina del reformista engloba moltes altres, per això molts de vosaltres esteu en algun 

dels següents convenis Laborals: 

-  Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción provincial de Barcelona 

-  Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç del Moble de Catalunya 

-  Comerç de la Indústria Siderometalúrgica de la província de Barcelona 

El fet d’estar en un conveni o en un altre, dependerà de quina sigui la vostra activitat 

principal. 

Si només us dediqueu a la reforma d’interiors i la vostra principal activitat és la venda de 

mobles de cuina i/o bany, recordeu, que el Conveni del Comerç del Moble a l’art. 2 diu: 

“És d’obligat compliment per a totes les empreses l’activitat principal de les quals sigui 

la del comerç de mobles de la llar, de cuina, de bany, d’oficines, i dels seus complements; i 

que comportin els treballs i reformes necessàries per a la decoració, la seva 

instal·lació i adequació de l’espai; i als treballadors de les mateixes. ” 

Existeix la figura del reformista i les seves 

diferents categories i  afecta totes les empreses 

i els centres de treball situats al territori de 

Catalunya. Les taules salarials són molt 

diferents a cada conveni. 

Per aquells que esteu dins del Conveni de la 

Construcció, recordeu que cal abonar 

anualment a la Fundació Laboral de la 

Construcción el 35% sobre la base de la 

Seguretat Social.(Libro I, Título V, art. 116) 

Recordeu també que segons el Conveni 

Laboral en què estigui la vostra empresa, 

l’empresari ha de tenir una assegurança per 

treballador. 

Aquesta assegurança, com el seu nom indica, 

ve establerta pel conveni en què s’enquadra la 

vostra activitat i és de caràcter obligatori. 

Cobreix els accidents que pugui sofrir el 

treballador en l’acompliment de la seva labor. 

El prenedor és l’empresa i l’assegurat cadascun 

dels empleats. 

EL GREMI US OFEREIX EL MILLOR PREU 
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL CONVENI LABORAL

El Gremi ha format part activa a la Taula 

Negociadora del Conveni laboral del 
Comerç del Mobles. 

El dia 7/7/2017  es va signar Conveni amb 

validesa  de 2 anys. Fins 31/12/2018 

De compliment obligat per a totes les 

empreses l’activitat principal de les quals 

és el comerç de mobles de la llar, de cuina, 

de bany, d’oficines, i dels seus 

complements; i que comportin els treballs 

y reformes necessàries per la decoració i la 

instal•lació i adequació d'aquests a l’espai; i 
als treballadors d’aquestes empreses. 

Les condicions pactades entraràn en vigor el 
dia 1 de gener del 2017 

Increment salarial 2017 amb efectes 

01/01/2017 = 1,60% sobre les taules 2016 

Increment salarial 2018 amb efectes 

01/01/2018 = 1,60 % sobre les taules del 2017 
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SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS

PLA DE SOSTENIBILITAT
Des del Gremi apostem per tenir cura del Medi ambient, per això al nostre Pla de 

Sostenibilitat es recullen aquestes accions, de les que s'ha fet difusió a les empreses 

agremiades: 

- El Gremi disposa de Contenidors selectius de paper i plàstic per col•locar als establiments. 

Aquells que vulgueu disposar d’un contenidor al vostre establiment, cal que ens ho notifiqueu 

al Gremi. S'han repartit 30 contenidors de paper i 20 de plàstic. 

- SEPAREM A L’OBRA: Fomentar des del Gremi la separació de residus generats a l’obra ja des 

de l’origen, és a dir,  la separació de: fusta, guixos i ceràmica, plàstics i metalls. 

- PUNTS VERDS: Difusió sobre ón estan i que es pot portar a cada lloc: Punts verds de zona i 

Punts verds de barri. 

- POTENCIEM ECO MATERIALS I ECO PRODUCTES: Potenciar la millora ambiental en les obres 

de reforma dels habitatges en quant a la reducció del consums energètics, ús de materials 

reciclats i ús de materials de baix impacte ambiental. Per exemple: Pintures i vernissos, 

Enllumenat, Bombetes, Làmpades, Aparells relacionats amb el flux de l’aigua, Aixetes, 

Ruixadors de dutxa, Cisternes , Dispositius economitzadors d’aigua, Equips i instal•lacions de 

Calefacció i/o Aigua calenta, Electrodomèstics. 
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PLA DE MÀRQUETING DEL GREMI

Al primer trimestre de l'any es va acabar de redactar, després de nombroses reunions 

de treball, el Pla de màrqueting del gremi. 

El pla de màrqueting és una eina vital i necessària per a tota organització, sigui 
aquesta amb o sense ànim de lucre. 

Actualment ens trobem davant un entorn altament competitiu i dinàmic, on les 

organitzacions han d'afrontar contínuament nous reptes. La globalització de mercats, 

Internet, la inestabilitat econòmica i un continu desenvolupament i avanç tecnològic 

estan produint una sèrie de canvis en el consumidor, en la seva manera de 

comprendre els mercats, en els seus hàbits de compra, la seva informació i formació, la 

seva edat mitjana… tot això determinen l'èxit de tota companyia. 

La seva adaptació a aquest nou paradigma no pot ser improvisat i es fa necessari 
elaborar un pla de màrqueting que permeti anticipar-se i afrontar els canvis de 

l'entorn. 

El pla de màrqueting es pot definir com l'elaboració d'un document escrit que, en 

aquest cas concret, s'ha dissenyat pel Gremi de Cuines Banys i Reformes de Catalunya, 

amb l'objectiu de disposar d'una visió de la situació actual a nivell extern i intern. 

Es van establir les fortaleses, les debilitats, les oportunitats, varem fer el DAFO. 

Aquest document, és imprescindible per poder dirigir qualsevol entitat o empresa, les 

accions cap al futur, sabem des d'on partim i a on volem anar. 

Permet la presa de decisions i un pla de desenvolupament a mig termini que enfoqui 
l'estratègia del Gremi cap a l'èxit. 

S'han treballat les següents fases: 

1. Definició de Missió i Visió. 

2. Anàlisi D.A.F.O i proposta de Valor. 
3. Matriu B.C.G. 

4. Segmentació: 

a. Agremiat objectiu. 

b. Classificació de segments. 

c. Àmbit geogràfic. 

5. Proposta de Posicionament. 
6. Focus Group de la cadena de valor del mercat de la 

reforma d'interiors. 

7. Màrqueting Operatiu: 

a. Budget facturació 2017 / 20. 

b. Pla d’objectius individuals. 

8. Estratègia de comunicació: 

a. Eixos, missatge i mitjans. 

b. Idees de generació de demanda orientades al 
consumidor final. 
c. Sistemes d'informació a futur del mercat. 21



PLA DE MÀRQUETING DEL GREMI

La Visió del Gremi no és única i està enfocada als diversos agents que intervenen en el 
nostre sector: 

Per l’AGREMIAT: Formar part d’un grup acreditat que rep serveis, eines i informació que 

aporten valor afegit a la seva activitat professional, generant confiança al seu client, i 
sinergies en un sector poc cohesionat, treballant per la igualtat de gènere en un sector 
format majoritàriament per homes. 

Pel CONSUMIDOR FINAL: Tenir la tranquil•litat i la seguretat de contractar professionals 

acreditats de confiança. 

Amb les RELACIONS INSTITUCIONALS: Disposar d’un únic interlocutor  i/o col•laborador 
sectorial professional de la reforma d’interiors a Catalunya i a la ciutat de Barcelona per 
impulsar i difondre les accions de l’Ajuntament. 

Amb els PROVEÏDORS I COL•LABORADORS: L’ oportunitat d’accedir a un col•lectiu 

professional actiu amb el suport del Gremi, i implicar altres agents complementaris en 

les accions gremials. 

Amb els TREBALLADORS del Gremi: Un entorn de treball amb oportunitats de 

desenvolupament professional i millora personal, incorporant la perspectiva de gènere 

Amb els membres de la JUNTA DIRECTIVA: Aportar la presa de decisions estratègiques 

del Gremi compartint temps, experiències i creant sinèrgies entre els seus membres. 

Es van establir les Comissions del Comité Estratègic, format pels membres de la Junta 

Directiva. 

Agraïm al nostre col.laborador Diego Albaladejo, consultor de DABALDO  les seves 

aportacions i dedicació en aquest projecte. 

La Missió del Gremi és representar al 
sector de la reforma d’interiors de 

Catalunya, i especialment al de Barcelona, 

amb una professionalització acreditada i 
promovent aquelles relacions i solucions 

que generen confiança i valor al 
consumidor. 

Desenvolupem  iniciatives i projectes per 
dinamitzar, actualitzar, i dignificar el 
sector. 
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ACCIONS DE DINAMITZACIÓ 

FIRES SECTORIALS

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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ACCIONS DE DINAMITZACIÓ 

SOPAR ANUAL
La nit del 24 de novembre va tenir lloc el Sopar Anual del Gremi de Cuines, Banys i 
Reformes de Catalunya. 

Va tenir lloc al SHOWROOM BCN i es van reunir prop de 100 persones en una nit 
especial, amb retrobaments d’amics i amigues del sector, empresaris tots,  agremiats, 

proveïdors i col·laboradors. 

La Directora del Gremi, Maribel Torrents, va obrir l’acte amb unes paraules de 

benvinguda i agraïment a tots els que han fet possible la celebració de l’esdeveniment. 
  

Seguidament, el Sr David Albert, com 

a President del Gremi, es va adreçar 
als presents, envoltat pels membres 

de la Junta Directiva i personal del 
Gremi. 
Va fer un repàs de les actuacions 

efectuades des del Gremi al llarg de 

l’any 2017, i dels nous projectes de 

cara a l’any vinent. 
  

A continuació, el Sr. Carles Gironès, Vice- 

President de PIMEC Começ va felicitar al 
Gremi per la tasca feta. 

Al final del sopar es va realitzar un concurs, 

QUIZ de Película, a on els assistents van tenir 
que posar a proba els seus coneixements 

cinèfils. 

  

Els guanyadors van obtenir un premi, cortesia dels nostres col.laboradors : Catalonia 

Ceràmic, Parquet LLobregat i Euro BCN. 

Seguidament, una “mà innocent” va extreure quatre noms d’entre els presents, que 

van resultar agraciats amb un regal cortesia de SAUNIER DUVAL i CATALONIA 

CERÀMIC. 
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DINARS IDEES DE SOBREATULA
Es tracta de reunir alguns Agremiats al voltant d'una taula, per tal de compartir, aportar i 

rebre, idees i solucions del vostre dia a dia. Comentar idees, buscar solucions, exposar 

preocupacions, trobar punts de diferenciació. 

Tots els agremiats esteu convidats a participar d’aquestes sessions. 
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ENTREGA PREMIS DE DISSENY 2017
El  4 d'abril va tenir lloc el lliurament de diplomes i guardons als finalistes i guardons 

d'II Edició de Premis de Disseny de Cuines 2016, en el marc privilegiat del restaurant 
1881 per Sagardi. L'entranyable esdeveniment va reunir a un concorregut grup 

d'arquitectes i professionals del sector de la decoració i la reforma que van voler 
compartir amb el Grup Editorial tan important moment. 

L'acte es va obrir amb la paraules de benvinguda del President Fundador, Enrique 

*Curt, qui va recordar als assistents l'experiència del Grup en l'organització 

d'iniciatives d'aquest tipus en altres àmbits empresarials, 

A continuació, l'editora executiva, Laura Curt, va ressaltar el gran increment de la 

participació en aquesta convocatòria, així com la implicació dels lectors en la ronda 

de votacions i va aprofitar l'ocasió per agrair el valuós suport de les empreses 

col·laboradores a aquest estimulant projecte. 

La directora de la revista, Pilar Blanco, va tancar la ronda d'intervencions amb una 

reflexió sobre la importància d'apostar per la qualitat i el disseny a l'hora d'elaborar 
decisions de compra, tant per impulsar i permetre la continuació de les marques que 

aposten per l'excel·lència com per assegurar la satisfacció i el confort del consumidor 
final. 

El lliurament de les estatuilles, elaborades per l'escultor Domènec Fita, als 

guanyadors de les diferents categories va ser el moment estavella d'aquesta jornada, 

dedicada a donar visibilitat i reconeixement als professionals i signatures que han fet 
de la cuina en un espai privilegiat de treball, experimentació i reunió. 

El representant del Gremi el Sr. Josep Perez va fer entrega d'un dels premis. 

Animem als nostres agremiats a participar en aquest concurs, que dona visibilitat a la 

feina ben feta 
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ACCIONS DE COMUNICACIÓ

BUTLLETÍ SETMANAL 
US RECORDEM
Setmanal o Quinzenal, les empreses agremiades reben el Butlletí Us 

Recordem 

Des del Gremi es fa el seguiment de l'impacte de cada comunicació. 

La taxa d'obertures sempre supera el 45%
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 XARXES SOCIALS
Des del Gremi utilitzem tots els canals per difondre la informació i 

donar visibilitat a les nostres empreses.

12
seguidors

902
seguidors

1.067
Likes

210
seguidors

450
seguidors

3.152
amics
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NOVA WEB
Al 2017 s'ha actualitzat la web del Gremi, amb un nou disseny i eines adaptades a les 

noves tecnologies de comunicació. 
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ACCIONS PUBLICITÀRIES

MITJANS
Novembre 2017 - TV3 

Entrevista al Sr. David Albert sobre com pot afectar la situció socio-política al nostre sector, 
que es va emetre al programa "Els Matins" 
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Paperereia promocional corporativa 
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FORMACIÓ AL GREMI

APRENEM MÉS: FORMACIÓ AL GREMI
Des del Gremi impulsem la formació de treballadors i empresaris amb el convenciment i 

l’evidència de que el coneixement és necessari per optimitzar el potencial d’una empresa, 

així com per evitar les possibles fallides i les seves conseqüències, pel que fa a la formació. 

És per això que afirmem la necessitat de mantenir una formació continuada. 

Amb convenis fets amb diverses entitats, des del Gremi volem organitzar cursos presencials 

sobre coneixements essencials i específics per qualsevol empresa i professional del sector. 

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. 

Al mes de desembre del 2016 es va obrir una enquesta entre els nostres associats que ens va 

permetre establir l'itinerari i els cursos de formació. 

Algun dels que van obtenir una puntuació més alta, no es van poder arribar a realitzar i 

quden incorporats al programa formatiu de l'any 2018. 

Sabem que és important facilitar l’accés dels agremiats, i ho plantegem amb horaris que lis 

permetin compaginar amb els horaris comercials dels seus establiments. En la mida del 

possible, les sessions han estat en la franja horària del migdia i amb sessions de 2 a 4 hores. 

A través del projecte de formació al Gremi volem fomentar la millora de les competencies 

professionals dels professionals del nostre sector.  
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ENQUESTA DE FORMACIÓ AL GREMI

PREFERÈNCIES FORMATIVES 

1 = GENS 

2 = INDIFERENT 

3 = MOLT 

LA PSICOLOGIA 

DEL COLOR

DESEMBRE 2016 

1 = GENS 

2 = INDIFERENT 

3 = MOLT 

ÚLTIMES 

TENDÈNCIES EN 

MATERIALS

1 = GENS 

2 = INDIFERENT 

3 = MOLT 

INCREMENTA EL TEU 

PRESSUPOST AMB 

EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA

1 = GENS 

2 = INDIFERENT 

3 = MOLT 

EL MICROCIMENT 

APLICAT EN LES 

REFORMES DE 

CUINES I BANYS

1 = GENS 

2 = INDIFERENT 

3 = MOLT 

ERGONOMIA EN 

ELS TREBALLS DE 

REFORMES

1 = GENS 

2 = INDIFERENT 

3 = MOLT 

COM EVITAR 

RECLAMACIONS EN 

LES OBRES DE 

REFORMES

1 = GENS 

2 = INDIFERENT 

3 = MOLT 

GESTIÓ DE LA 

MOROSITAT I 
IMPAGATS EN LES 

OBRES DE 

REFORMES

1 = GENS 

2 = INDIFERENT 

3 = MOLT 

QUINES SÓN LES 

GARANTIES DELS 

PRODUCTES I 
SERVEIS QUE FA UN 

REFORMISTA
1 = GENS 

2 = INDIFERENT 

3 = MOLT 

L' IVA APLICAT A 

LES OBRES DE 

REFORMES

1 = GENS 

2 = INDIFERENT 

3 = MOLT 

CONVERTEIX LA 

TEVA BOTIGA DE 

REFORMES EN UN 

IMANT PELS CLIENTS

1 = GENS 

2 = INDIFERENT 

3 = MOLT 

ACONSEGUIR 

CLIENTS A TRAVÉS 

DE LA TEVA WEB I 
LES XARXES SOCIALS

1 = GENS 

2 = INDIFERENT 

3 = MOLT 

EXCEL PER A 

REFORMISTES
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FORMACIÓ AL GREMI

SOCIAL MEDIA 
EL TEU APARADOR A LES XARXES

Modalitat: Presencial 

Durada:  5 sessions modulars de 4 hores cadascuna 

Formador/a: Noemí Roig Teixidó professora i consultora de xarxes socials, màrqueting digital i 

social media per a PIMECs. 

Tenir una bona presència a la Xarxa és un requeriment imprescindible per tal d’aconseguir que 

més clients ens puguin trobar i entrar en contacte amb nosaltres. Però cada xarxa és diferent i 

atrau diferents persones amb diferents comportaments. Com saber a quina xarxa social hem 

d’estar? 

En aquesta formació modular podràs triar quina xarxa social és més adequada al teu negoci, i 

com pots gestionar-les per a difondre millor el teu negoci. 

Els cursos han tingut un enfocament teòric-pràctic. De cada explicació teòrica s'han vist 

exemples i s'han desenvolupat dinàmiques pràctiques per consolidar els coneixements i 

experiències. 

Al llarg de la formació el participant ha tingut un continu Feedback amb el formador per aclarir i

resoldre els dubtes que s'han presentat. 

Assistents: 10 - 8 - 8 -7 -6

FACEBOOK I-II

19- 21 JUNY

26  JUNY

INSTAGRAM  

YOUTUBE

A QUINA 

XARXA HA 

D'ESTAR LA 

MEVA 

EMPRESA 

14 JUNY

TWITTER  

PINTEREST

un bon perfil 
perque els clients 

et trobin

atenció al client, 
eines de creació 

d'imatges de les 
teves reformes

28  JUNY

perfils i aplicacions 
canal de les teves 

reformes
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FORMACIÓ AL GREMI

IN -WASH DE ROCA

Modalitat: Presencial 

Durada:  2 sessions modulars de 2 

hores cadascuna 

Formador/a: personal Tècnic de 

ROCA 

Per estar al dia dels últims 

productes i novetats, hem fet la 

Formació del Nou In-Wash Roca, 

resolent qualsevol dubte o 

pregunta sobre aquest i altres 

productes. 

Assitents: 28 + 27

FORMACIÓ 

TÈCNICA AL 

GREMI

29 MAIG

FORMACIÓ 

TÈCNICA AL 

GREMI 

22 MAIG
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FORMACIÓ AL GREMI

EL MILLOR BANY PEL TEU CLIENT

Modalitat: Presencial 

Durada:  1 sessió modular de 4 hores  

Formador/a: personal Tècnic de GEBERIT i de CATALONIA CERAMIC 

Mites i llegendes de les cisternes encastades 

Una nova manera de dissenyar el bany 

Canals de dutxa o desaigües encastats a paret 

Gamma de porcellana sanitària 

Sistema Rimfree 

Assitents: 16

FORMACIÓ 

TÈCNICA AL 

GREMI 

16 

NOVEMBRE
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FORMACIÓ AL GREMI

LA GESTIÓ DE LES RECLAMACIONS EN 
EL SECTOR DE  CUINES, BANYS I 
REFORMES DE LA  LLAR

Modalitat: Presencial 

Durada:  1 sessió modular de 3 hores 

Formador/a: Sr.Francesc Xavier Sánchez Moragas 

Llicenciat en dret - Especialista en dret del consum i responsabilitat social 

corporativa. 

Les obligacions en la prestació de serveis de les empreses del sector de cuines, 

banys i reformes. 

El pressupost, la factura i les garanties. Recomanacions 

Les relacions amb els serveis de marca. 

Mediació, arbitratge i procediment sancionador en l’àmbit del consum. 

Quins cartells cal tenir vissibles? 

Es pot cobrar el pressupost? 

Varem veure casos pràctics i es van resoldre dubtes i consultes. 

Assistents: 18

FORMACIÓ 

TÈCNICA AL 

GREMI 

2 

NOVEMBRE

37
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