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23 abril 2020 
 
Us fem arribar els resultats de l'enquesta feta des del Gremi de Reformes d’interiors: 
AFECTACIONS DEL COVID'19 AL SECTOR DE LES REFORMES D'INTERIORS 1 un cop 
analitzats els resultats obtinguts. 
 
L’enquesta es va realitzar entre els dies 24 de març i 2 d’abril de 2020 i ha estat adreçada a tots els 
professionals del sector de les reformes d’interiors, més enllà del col·lectiu d’agremiats. 
 
Les respostes van ser donades en la primera fase de l’estat de confinament. 
 
La van respondre un total de 83 professionals, un índex de resposta destacable, superior a l’habitual 
en aquest tipus d’iniciatives que ha fet el Gremi. 
 
En termes generals: 
 

- La majoria dels que han respòs l’enquesta són professionals amb establiment a peu de carrer, 
i que no van continuar l’activitat a partir del 30 de març. 
 
- Les obres es van aturar majoritàriament a instància dels clients, i els que van continuar ho 
van fer entre una i tres obres en marxa, principalment obres de reforma integral, amb una 
gran afectació de subministrament de materials. 
 
- El personal afectat, entre propi i autònoms ha estat entre 1 i 5 persones per empresa 
principalment, i el 53% de les empreses no van fer un ERTO de principi, malgrat l’afectació va 
ser de 170 treballadors d’una mostra de 83 empreses.  
 
- En quant al futur, la majoria pensava que encara queda temps per poder tancar l’any de 
manera positiva i que els temps per recuperar l’activitat seria d’uns 6 mesos. 
 
- Les mesures necessàries per reactivar el sector estarien principalment en una reducció del 
IVA de les obres de reforma al 10%, moratòria d’impostos, incentius fiscals pels clients a la 
seva renda per fer obres i ajuts governamentals als professionals. 
 
- En quant al col·lectiu de professionals, el pensament general és que cal aparcar la 
competència i ajudar-se uns als altres, fent pinya i unint esforços. 

 
En breu farem una nova enquesta que ens permetrà contrastar aquets resultats actualitzats amb la 
situació, tant canviat aquets dies.  
Ara, amb la crisi de la COVID-19, aquesta situació s’ha vist agreujada, i el que ens preocupa sobretot 
és la capacitat de recuperar-nos a mig i llarg termini.  
Per això és tant important prendre el pols al sector per focalitzar les accions envers les 
administracions. 
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Us traslladem a continuació els gràfics de les respostes obtingudes: 
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Són un total de 170 treballadors d’una mostra de 83 empreses 
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13. Quines creus serien les mesures fiscals que ajudaran a recuperar la confiança del client en el 
nostre sector? 
Reducció impost IVA, deduccions fiscals en renda, subvencions en reformes 
Un % de desgravació a la seva renta anual  
Baja els impostos.  
Reducción de impuestos y ayudas económicas que no se deban devolver  
Rebaixa IVA 10 % de forma permanent, subvencio fiscal per renta 2020 
Rebaixa d'impostos  
Ayudas fiscales los 3 meses posteriores al comienzo de nuevo 
Reducción del IVA a nuestros clientes y algún tipo de deducción en la renta por reformas. 
Si el cliente tiene un entorno favorable y su sueldo asegurado, seguramente será más fácil que 
contrate mejoras en su vivienda 
Reduir Iva  
Disminución del I.V.A y que sea deducible para la declaración de la renta 
Baixada del IVA 
Ajudes per realitzar obres d’interiors 
injeccio de diners i credits tous per tothom 
Absorción por parte del Gobierno de hipotecas o alquiler  
Rebaja de impuestos y seguros sociales 
Ajuts i rebaixes a les activitats dels clients, o sigui a la economia en general, per millorar la seva 
pròpia economia, en quant es recuperin economica i laboralment tothom tornarà a consumir 
Un misterio  
-Què tot el què està dient el govern central fos veritat, anuncien mesures per ajudar a empreses, 
treballadors, autònoms, lloguers, hipoteques...i després ningú compleix els requisits per rebre les 
ajudes. 
-Què l'iva reduït s'apliqués a tot el nostre sector. 
-Què es tornessin a fer plans renoves per potenciar la sostenibilitat i adaptabilitat 
-Què les despeses d'una reforma es poguessin descomptar a la Renda... 
Deixar de pagar impostos el temps q duri el confinament  
Que todo vuelve a la normalidad y se concedan préstamos para poder seguir haciendo obras.  
No és la confiança el que cal recuperar sinó l'economia en general. Si a la gent no li Afecta gaire a 
nivell econòmic el nostre sector es refarà.  
Reduir Iva  
Bajar el iva 
Una gran baixada d’impostos 
Reducció de l’IVA en qualsevol tipus de reforma 
Ajornar pagaments hipoteques, ajuntament, i ajudes. 
Eliminar el Iva temporalmente de la reforma y ayudas económicas a quieres reformen 
Cancelacio impostos i cuotes 
Dar seguridad a la empresa para que la pueda dar al cliente  
Que l'estat baixí l'iva de les reformes així incentivin el consum 
Iva reduït 10% a la reforma,materials, mobiliari i electrodomèstics eficients contractades en 2020.  
Es dificil per Mi 
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Iva al 10 % 
Deducciones, desgravacione,s créditos baratos, etc 
reduir IVA, o una subvenció entre el 10 o 15% per reformes de cuina, banys, etc. coses necessàries 
per millorar el benesta, sempre que el client final presentés una factura; una mica com es va fer amb 
les finestres d'alumini en el seu moment o amb les calderes.  
Totes aquelles d'ajudes a les petites i mitjanes empreses i autonoms, crec que si hagues un d'alt 
abaix d'aquest sector costaria molt remuntar, crec que som el motor de Espanya. 
aplazamiento sin limites 
No pagar impostors fins generar ingresos regulars 
Crec que el client no té perquè perdre la confiança en el nostre sector. Més aviat es pot frenar per la 
mala situació que pasaran moltes famílies i postposaran les inversions en reformes. Ajudes per la 
rehabilitació com passar tot tipus d'obres al 10% de iva seria una bona iniciativa. 
Préstecs sense interès, ajudes, atur etc 
Iva reduït 10% a la reforma,materials, mobiliari i electrodomèstics eficients contractades en 2020.  
Bajar los impuestos de las obras 
Totes les ajudes fiscals y monetarias necesàrias per recuperació de l'economia 
No ho se 
La seguretat i estabilitat económica  
Bonificacions/reduccions a l'impost de la renda. 
Suspensión de cualquier tipo de impuestos incluido la cuota de autónomos mientras dure la alarma 
de confinamiento 
El client no ha deixat de confiar en el sector té por e incertesa per la mala gestió del govern i 
deficiència de servei sanitari precari per les retallades i manca d’inversió  
No pagar res 
Estat assumeixi tots els costos 
Moratoria de impuestos a cambio de mantener o ampliar plantilla a 
bajar el iva ,subvenciones a los clientes para fomentar las obras de viviendas y de edificios 
Rebaixes d'IVA o a la renda. 
Aplaçar 2 anys sense interessos ni despeses tots els impostos 
Tarifas planas en permisos d'obres  
Desgravar reformas en renta.  
Ajudes de tot tipus tant al sector comercial com al privat, condonacions de deutes, importos, crèdits 
al 0%, aplaçaments de cuotes.  
Rebajar el IVA, no pagar cuotas sociales de empleados ni cuota autónomos durante los meses de 
paralizacion 
la desconfoanca no la produim nosaltres. Les necesitas el mercat les te amb el COVID o sense ell 
Si estem en un mercat lliure, cada escú s'ha d'espavilar 
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14. Tens alguna proposta que et sembli d'interès general per compartir? 
Facilitat del crèdit a la reforma amb subvenció fiscal de la quota 
No 
Preu de autònom mes baix.  
Ajornament de impostos i crèdits  
Necesitariamos como mínimo durante un año pagar la mitad de los impuesto para poder salir 
adenlante. 
Que las inversiones en la mejora de las condiciones del hogar desgraven  
Promocionar empresas legalmente constituidas. Y autónomos en alta legal.  
A les empreses que som contractistes i facturem al client al 10% d´iva pero paguem als industrials al 
21%( fet que ens genera uns problemes de liquiditat tremendos ) que ens compensin el iva cada 
trimestre i no un cop al any. O be que si nosaltres facturem al client al 10% que tambe poguem 
pagar als industrials i als materials al 10% 
Crec que seria bo fer propostes de col.laboracio i ajut entre nosaltres 
Optimisme 
Aprofitar aquests dies per revisar temes pendents (documentació, fluixes de treball, màrqueting, 
etc) i està present a nivell digital. Que la gent En vagi veient, no desaparèixer  
Crec que hem de treure un altre cop el traje de la crisi, i el cinturonet ben apretat! Sort que tenim el 
precedent de la ultima crisis per saber quines pautes hem de seguir...Aquest cop no ens ha d’afagar 
desprevinguts! 
Es important poder sumar esforços entre tots nosaltres (els professionals del sector) i ajudarnos en 
tot el que poguem. 
Obligar a parar obres privades a tothom 
Fora la clase politica i el rei 
Siguem positius i pensem que ha estat un agost de vacances i intentem tornar a la normalitat quan 
tot s'acabi 
Préstecs per fer reformes al 2% per el 2020.  
Ara mateix no 
Que de debo facin algo pels autònoms no Només titulars 
Si, si no pots treballar des de casa i tens de treballar fora o a una obra, procura cumplir amb la nova 
normativa de prevencio de riscos laborals solicitada segons el real decret per el coronavirus, si no, 
quedat a casa i demana ajudes, es la unica forma de parar aixo, de un altre forma o podem allargar 
molt mes, i aixo si que es pitjor per t'hotom. Com a minim per respecte als que estan lliutant a 
primera linia tant per salvar vides com per la seva vida propia, no basta amb aplaudir cada dia a les 
20:00 hores i ha que donar exemple. 
Si, obrir el mercat, treballar Durant 6 mesos minim de 8 a 10 hores i estabilizat el periode tornant a 
la normalitat, pujar impostors poc a poc, siempre fent carencies 
Préstecs per fer reformes al 2% per el 2020.  
Prestamos a bajo interes. Creo que ya lo han hecho.... 
Que s'estableixi una linea de credit a totes les micro empreses per poguer atendre les necessitats de 
circulan per fer front als pagaments i despeses hasta el mes de Septembre, sense cap aval, amb 2 
anys de carencia, amb interessos bonificats i a un termini de 5 anys. 
Algun tipus de Plà Renove com es va fer al sector automoció. 
Reduir el funcionariat i els polítics que no valen per res.  
Moratoria de impuestos a cambio de mantener o ampliar plantilla a 
hacer alguna promoción conjunta de todos los agremiados ,a todos nuestros clientes  
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Si, la fatal gestió i la ineptitud dels politics  
De la mateixa forma que tenim una pòlissa conjunta de RC hauríem de buscar una serveis de 
gestoria al dia, àgil, amb serveis telemàtics i preus de grup.  
Iva reducido generalizado y desgravar en renta.  
Com he dit a la anterior enquesta, en aquets moments crec que el millor es aparcar la competència i 
ajudar-nos uns als altres, pasa-nos feines o compartir-les, compartir experiecies, idees, recolzament 
psicológic i emocinal, coaching. Potser fer un fons comù al gremi, a traves d'unes quotes extres per 
ajudar a qui més ho necessiti. 
No 
els assabentats i permisos d'obra quan es reinicii l'actititat haurien de ser agils i fluids . 
L'administracio no els g 
hauria de ralentitzar 
Treballar molt i no defugir  

 
 

Moltes gràcies per la vostra aportació! 
 

Des del Gremi estem comunicant en directe amb el grup de difusió de WhatsApp.  
Si ets professional agremiat i vols rebre la informació al moment, envia un missatge de WhatsApp 

al: +34 678 74 85 31 indicant el teu nom i empresa. 
 

També trobareu l'actualització de la informació a la web del Gremi 
www.cuinescat.es 

 
 
 
 
 

 

http://www.cuinescat.es/

