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 Relacions 

 Ajuntaments de Sabadell i Comarca. 
 Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda. 
 Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell. 
 Centre de Recursos del Vehicle Elèctric - CREVE. 
 Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca. 
 Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. Direcció General de Consum i Seguretat 

Industrial. 
 Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 Departament d’Empresa i Ocupació. 
 Centre de Fires i Congressos Sabadell - Fira Sabadell. 
 FECATRA. Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils. 
 Gremi de Marquistes i Tallers de Reparació de Vehicles Automòbils de Lleida i 

Província. 
 Gremi de Professionals del Pneumàtic de Barcelona i Tarragona. 
 Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona. 
 Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa. 
 Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona. 
 IES Castellarnau. 
 IES Palau Ausit de Ripollet. 
 IES Sabadell. 
 Junta Arbitral de Consum. 

 Serveis als agremiats - SERVITALLER 

 Legalització de tallers; servei 
d’enginyeria i arquitectura. 

 Tramitació per a la obtenció de la 
placa identificativa del RASIC. 

 Formació i tramitació per a la obtenció 
del títol de Responsable de Taller. 

 Cartells i documents específics per als 
tallers: fulls de reclamació, cartell de 
drets de l’usuari i cartell preu/hora. 

 Lliurament de la placa del Gremi de 
Tallers de Reparació d’Automòbils de 
Sabadell i Província de Barcelona i de 
la normativa vigent. 

 Impresos amb els models oficials 
d’Ordre de Reparació. 

 Tramitació del Distintiu de Qualitat 
Mediambiental. 

 Recollida de pneumàtics usats. 
 Recollida d’oli. 
 Recollida integral de residus. 
 Assessorament laboral, econòmic, 

fiscal, jurídic i mediambiental. 
 Assessorament per l’abandonament de 

vehicles ja reparats. 

 Lluita contra els tallers il·legals. 
 Representació en la Junta Arbitral de 

Consum. 
 Assessorament sobre al·legacions dels 

tallers davant les inspeccions del 
Departament d’Indústria. 

 Servei de vehicles de cortesia. 
 Servei ITV urgent. 
 Servei de reclamació d’impagats. 
 Servei d’ofertes i demandes. 
 Servei de revisió dels compressors. 
 Servei de traduccions.  
 Circulars informatives. 
 Sessions informatives sobre qüestions 

tècniques puntuals i d’actualitat. 
 Cursos de formació en els temes de 

gestió del propi taller i en els temes 
tècnics propis de l’activitat de la 
reparació de vehicles, bonificats i/o 
subvencionats. 

 Borsa de treball. 
 Aules i sales de reunions a disposició 

dels associats. 
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 Organs de govern i gestió 

Com a conseqüència del procés electoral finalitzat el dia 13.12.10, la composició de la Junta 
Directiva és la següent: 

 
Junta Directiva 

President Josep Manel López  Beltran 

Vicepresident  1er. 
 

Vicepresident  2on. 
 

Agustí García i  Rubies 
 

Jaume Llop i Cardona  
 

Tresorer 
 

Eusebio Díaz de la Muñoza  

Secretaria 
 

Montserrat Vilanova i Ballet 

Vocals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assessors a presidència  
 
 

Mauri Abril Duran 
Josep Pont Tricuera 
Antoni Cañero Prieto 
Joan B. Colomer Miralbell 
Miquel Martí Escursell 
Manuel Parra Porcel 
Josep Maria Sala Alegre 
Antoni Sitjas Martínez 
Francesc Urpí Royo 
Laia Ribas Colomina 
 
Miquel Bohigas Cintas 
Fco. Miquel Pérez Barón 

 Agremiats 

El Gremi compta, a data de 31.12.2014, amb 311 empreses agremiades. El 31.12.2013 
comptava amb 318 agremiats. 
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 Activitats més destacades 

El Gremi a través del Club del Concessionari 

va organitzar la VII Edició del Saló del 

Vehicle d’Ocasió a les instal·lacions del 

Centre de Fires i Congressos de Sabadell - 

Fira Sabadell del 5 al 8 de juny, ambdós 

inclosos. Els més de 3.500 m2 d’espai varen 

comptar amb 200 vehicles entre cotxes, 

motos i furgonetes de segona mà, dels 

següents expositors: Motores Automóviles y 

Vehículos industriales SAU, Vallès Car 

Holding SL, Sauter, Ondinauto, Movento 

Autoselección, Talleres Santi Enrique, 

Exclusivas Pont, Difisa, Auto SI, Divacar, 

Stern Motor, Olrait, Zona Franca Alari 

Sepauto, principals concessionaris de la 

ciutat de Sabadell. El Saló va comptar amb 

un espai exterior amb activitats infantils com 

inflables o tallers de manualitats (maquillatge 

i disseny de samarretes) i per primera 

vegada s’hi van exposar els dibuixos dels 

participants al concurs de dibuix infantil que 

s’havia convocat entre els assistents de 4 a 

12 anys. El Saló, que ofereix l’oportunitat 

d’adquirir un cotxe procedent de 

concessionari a bon preu i amb totes les 

garanties, va rebre unes 5.000 visites i 

enguany es van vendre una setantena de 

vehicles.  

 El 14 de juliol de 2014 es celebrà 
l’Assemblea General Ordinària on es va 
presentar la Memòria d’Activitats 2013. 

 
 L’Aula-Taller del Gremi està en ple 

funcionament en els locals de 
l’Ajuntament de Sabadell situats al Vapor 
Llonch. Aquesta aula està dotada d’una 
cabina de pintura, un elevador i altres 
equips que simulen al màxim 
l’equipament real d’un taller en totes les 
seves especialitats. També, disposa d’un 

espai per a l’activitat formativa (amb una 
pantalla de televisió plana de plasma 
connectada a l’ordinador, que fa la funció 
de projector), de manera que l’acció 
docent adquireixi l’adequat equilibri entre 
teoria i pràctica en el mateix espai. L’Aula-
taller cobreix la formació tècnica i de 
reciclatge dels tallers agremiats, així com 
la formació ocupacional destinada a 
aturats que vulguin redreçar la seva 
activitat professional cap al món de 
l’automoció. També s’han celebrat 
sessions informatives sobre temes 
d’interès per al col·lectiu, així com 
demostracions de productes/serveis 
relacionats amb el món de l’automoció i 
promogudes per les empreses 
patrocinadores i col·laboradores del 
Gremi en la dotació de l’aula taller. L’aula 
té 290 m2., donant resposta a les 
necessitats del Gremi davant l’alt nivell 
d’activitat formativa que suporta la 
instal·lació. 

 
 El 11 de juliol en el marc de la festivitat 

del nostre Sant Cristòfol, juntament amb 
l’Associació Recreativa Amics de Sant 
Cristòfol, es va celebrar el sopar de 
germanor de Sant Cristòfol. Al sopar, que 
va tenir lloc a l’hotel Urpí de Sabadell, 
varen assistir més d’un centenar de 
persones vinculades al sector de 
l’automoció. Durant la vetllada es va dur a 
terme el lliurament dels reconeixements al 
Sr. Ferran Capuz d’Estil Competició SL 
per la seva rellevant trajectòria en l’àmbit 
de l’automoció, al Sr. Andreu Basúldu 
President de l’Associació Amics de Sant 
Cristòfol en reconeixement a tota una vida 
de dedicació al món de l’automoció i al Sr. 
Oriol Ibars de Work Shop en 
reconeixement a l’esforç emprenedor  en 
l’àmbit del sector de la motocicleta, així 
com a membres de l’Associació 
Recreativa Amics de Sant Cristòfol.  
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 Activitats més destacades 

El Centre de Recursos del Vehicle 
Elèctric (CREVE), que s’ubica al complex 
de la  Granja Soldevila de Santa Perpètua 
de Mogoda, genera noves línies de 
negoci al voltant del nostre sector i alhora 
genera noves oportunitats d’ocupació i 
formació  de professionals. Es tracta d’un 
espai pioner amb un equipament 
dissenyat específicament per a la 
formació en les tecnologies relacionades 
amb la utilització dels vehicles elèctrics 
lleugers, resultat de la col·laboració dels 
ajuntaments  de Sentmenat, Palau Solità i 
Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de 
la Mogoda i la Llagosta, així com el 
Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Tallers 
de Reparació i Venda d’Automòbils i 
Recanvis de Sabadell i Província de 
Barcelona, El Gremi d’Instal·ladors de 
Sabadell i Comarca, la Fundació Privada 
Ascamm i l’Associació Promotora del 
Vehicle Electric (volt Tour). 
 
El CREVE ofereix serveis de difusió, 
promoció i formació.  
 
Durant el 2014 a les instal·lacions del 
CREVE s’han realitzat 21 accions 
adreçades a mecànics de vehicles, 
instal·ladors electricistes, docents i 
persones interessades en la mobilitat 
elèctrica.  Han participat 250 persones en 
les accions formatives d’enguany. 
 
Una de les activitats que s’impulsen des 
del CREVE, amb el suport del Gremi de 
Tallers  i de l’empresa Montesa-Honda, 

és el “Campionat Escolar de Vehicles 
Elèctrics ElectroCat”, una competició en 
la que alumnes del cicle formatiu de grau 
superior adscrits a centres educatius de 
Catalunya, dissenyen i construeixen un 
tricicle elèctric sobre una base motriu 
comuna (motor, variador i bateries), amb 
l’objectiu de competir en una única prova 
en la que s’avaluen les prestacions, 
característiques i dissenys dels vehicles.  

 
El 21 de juny ha 
finalitzat el I 
campionat Electrocat 
(convocatòria 2013-
2014) en què han 
participat cinc centres 

formatius i ha estat guanyat per l’IES 
Palau Ausit de Ripollet. 

 
El 22 de novembre al recinte firal de 
Santa Perpètua de la Mogoda ha tingut 
lloc la 1a mostra de vehicles elèctrics, 
en què també ha participat en la 
organització  el Gremi de Tallers. 
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 Gestions davant l’Administració 

A la Direcció General de Consum i 
Seguretat Industrial, Servei d’Automoció 
del Departament d’Indústria: 
 

 Dirigides ordinàriament a resoldre 
incidències puntuals dels agremiats 
respecte al compliment del Decret que 
regula l’activitat. 

 
 Denúncies dels tallers il·legals. 
 
 A l’Oficina de Gestió Unificada (OGU), 

sobre l’aplicació del Decret 298/93, pel 
qual es regula l’activitat industrial i 
prestació de serveis als tallers de 
reparació de vehicles automòbils, dels 
seus equips i components. 

 
 Al Departament de Consum: 
 

 Sovint dirigides a les obligacions 
que suposa l’aplicació de la 

normativa que afecta els tallers en 
aquells aspectes que tenen a 
veure amb l’usuari. 

 
 Obtenció de cartells oficials de 

Drets de l’Usuari i Fulls de 
Reclamació del Departament de 
Consum, per lliurar-los directament 
als agremiats. 

 
 Relació amb els Ajuntaments en 

l’àmbit de les Ordenances Municipals i 
Llicències d’obertura o ampliació de 
taller. 

 
 Amb diversos Instituts d’Ensenyament 

Secundari de l’àrea de Sabadell, que 
imparteixen l’especialitat d’automoció. 

 
 El Gremi forma part de la Junta Arbitral 

de Consum de l’Ajuntament de 
Sabadell. 

 Relacions amb altres entitats 

 Amb l’empresa Expo Einess SL, que es 
dedica a la venda d’equips, utillatge i 
manteniment d’equips i maquinària. 

 
 Amb l’empresa Mensaelect dedicada a la 

implantació d’un programa de gestió 
online que garanteix el cobrament en un 
termini màxim d’una setmana de les 
factures efectuades per les 
asseguradores adherides. 

 
 Amb l’empresa TEC-AUTO SBD SCP, la 

qual ofereix a l’associat un servei de 
diagnòstic center, amb la solució integral 
de la reparació.  

 
 El Gremi forma part de la Federació 

Catalana de Tallers (FECATRA). 
 

 Acord de col·laboració amb SIRCAT, 
empresa que realitza el servei de 
recollida integral de residus. 

 
 Col·laboració amb gremis comarcals i 

intensificació de l’intercanvi d’informació 
mútua i coordinació dels respectius 
serveis. 

 
 Participació en les reunions del Consell 

Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i 
Comarca sobre diversos temes d’interès 
empresarial. 

 
 Participació en les reunions de la Cambra 

de Comerç i Indústria de Sabadell sobre 
diversos temes d’interès empresarial. 

 
 Amb l’estació Applus ITV de Can 

Roqueta per a reserva de cites prèvies 
d’ITV. 
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 Difusió d’activitats 

El Gremi participa en el Consell del Centre Metal·lúrgic amb els Consellers titulars de 
les següents empreses: 

 
 Auto Talleres Erasa, SRL 
 Autotécnic Palau, SL 
 Euma, SL 
 Expo Einess, SL 
 Ippon Motor Vallès, SLU 
 Mavisa 
 S.E.R.V.E.I., SA 
 Sitjas Motor, SL 
 Urpi Sport, SL 

 
d’entre els quals el Sr. Josep Manel López i Beltran, de l’empresa Auto Taller Erasa 
SRL, és el representant del Gremi a la Junta Directiva del Centre Metal·lúrgic. 
 

 Participació del Gremi en el Consell 
del Centre Metal·lúrgic 

Els agremiats reben les circulars informatives del Gremi per correu electrònic o postal, 
segons disposin o no d’accés a Internet. Les circulars poden ser sobre temes d’interès 
general o sobre temes d’interès exclusiu dels tallers, el resum de les quals s’exposa a 
l’Annex 1 d’aquesta memòria. 
 
Es fa difusió en els mitjans de comunicació locals, comarcals i regionals, de les 
activitats més destacades del Gremi. 
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