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A Catalunya vam tancar el 2019 amb unes vendes de turismes nous de 173.480 unitats i amb una caiguda respecte 

l’any 2018 de 6,3% i un creixement de l’usat del 2,73% . Com a cloenda de l’any, el Saló d’Ocasió va ser una bona 

injecció d’optimisme amb un creixement del 15%. Tot i que no podem obviar que la nova normativa de la Zona de 

Baixes Emissions va contribuir a aquest creixement. Durant el 2019, també vam participar a la trobada del Col·legi 

de Gestors de Catalunya, un col·lectiu amb el que col·laborem permanentment. I no ens podem oblidar del Síndic 

de Greuges on hem anat informant de la negativa situació i el tracte rebut per part de l’Ajuntament de Barcelona 

sempre que hem volgut alertar d’un tema que ens preocupa: el paper de la nostra mobilitat

. Però la nostra feina no acaba aquí. Quan parlem de preocupacions també entra el canvi climàtic. No mirem 

d’esquenes a ell, l’afrontem i no estem aquí perquè se’ns vegi com a enemics sinó com un aliat amb qui trobar 

una solució. Per això també hem sumat esforços amb la Declaració d’Emergència Climàtica que el Govern de la 

Generalitat ha impulsat. Des del Gremi del Motor, també volem millorar l’aire que respirem i reduir la contamina-

ció. Que ningú ho dubti. En la compatibilitat d’un aire net i l’ús d’uns vehicles de nova tecnologia estem segurs 

que tenim la solució sense perjudicar l’ús del vehicle, cotxe o moto. Aquesta és la nostra preocupació i ocupació: 

col·laborar amb el medi ambient.

Pel que fa al caràcter més institucional i representatiu de l’entitat que presideixo, hem pogut fer sentir la nostra 

veu a diferents organitzacions empresarials.

OBERTURA DEL PRESIDENT

El 2019 ha estat un any que hem marcat el camí d’activitat del Gre-

mi del Motor amb notorietat i amb un objectiu clar: ens hem de 

fer escoltar, la nostra aportació a la societat com a empresaris cal 

que sigui considerada. Ara mateix no està sent així, sobretot dins 

la classe política. És per això que no podem afluixar les nostres 

activitats i hem de seguir treballant units per defensar les nostres 

empreses que donen un servei professional en tots els àmbits. I on 

ens centrem amb els usuaris finals que són els protagonistes de la 

mobilitat privada actual, en definitiva, els conductors i conductores 

de cotxes i motos. 
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Carta del President

Des del Gremi del Motor, òbviament, però també amb el suport del President de Foment del Treball, el senyor Josep 

Sánchez-Llibre. D’altra banda, estem presents en el Consell de Gremis, a la Cambra de Comerç de Barcelona i en 

darrera instància a la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), on he tingut l’honor d’agafar el relleu a la presidència. Els 

empresaris del motor però també del metall anirem de la mà en tots els reptes que se’ns presenten.

Un altre aspecte: la formació. Seguim treballant per generar personal format per les nostres empreses però cal 

ampliar-lo. Des d’aquí, vull agrair la tasca del nostre Secretari General, el senyor Joan Blancafort, que participa 

intensament per crear experts del sector i vincles de treball que ens permeten ser presents arreu del territori. 

Tampoc m’oblido dels ciclomotors i les motocicletes, un mercat que aquest darrer any ha crescut de manera nota-

ble. Les dues rodes resulten imprescindibles a Barcelona i són un gran motor de connexió, mai millor dit, a totes les 

principals artèries de la ciutat. Per això, participem al Saló Viu la Moto. El present són moments de transformació 

i cal estar al dia. Per això també ens hem afegit al Saló Expoelectric, l’electrificació és un repte. O hem participat 

en el centenari del Saló Automobile de Barcelona i el Saló Internacional de l’Automòbil a Espanya. Aquestes són 

cites de referència on hem de seguir tenint presència i ressò.

I per acabar, deixeu-me que em senti orgullós d’haver tirat endavant la primera edició de les jornades Automobile 

Talks, per parlar del present i futur de l’automoció amb un èxit d’assistència sense precedents, convidant a ponents 

de referència i amb un impacte mediàtic notori. No només els agremiats estem interessats en el motor, també els 

principals actors econòmics de Catalunya. I així ens ho continuen demostrant en aquesta segona edició que ja hem 

arrencat el 2020. Però cal que ens escoltin encara més. D’això som insaciables. Amb aquesta finalitat, hem creat 

altres espais per moure el teixit polític i empresarial català i espanyol. Novament, el Saló d’Ocasió va ser una altra 

garantia d’aquest èxit amb una 39a edició amb totes les previsions assolides i sobrepassades.

En definitiva, des del Gremi del Motor seguim treballant pels nostres agremiats en la defensa del sector. Per això 

cal que estiguem tots units si volem resultats positius. I més ara, que estem molt qüestionats i sabem que no és 

just. Aquesta memòria que us presentem és un resum del 2019 i una mostra de l’activitat del Gremi del Motor que 

duem a terme amb tot el seu equip. Amb ella, pretenem que sigui una eina útil per tots els agremiats.

Una abraçada.

Jaume Roura 
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L’Assemblea General de  socis és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat de l’Associació i està constituida per 

tots els membres de l’associació que estan al corrent de les seves obligacions. Els acords presos vàlidament a 

l’Assemblea, vinculen tots els associats, inclosos els absents i dissidents.

L’Assemblea es va reunir amb caràcter ordinari el dia 6 de Març de 2019 i va aprovar els comptes de l’exercici 

anterior i el pressupost econòmic de l’exercici actual, va debatre i finalment aprovar els assumptes previstos a 

l’ordre del dia proposada per la presidència.

Està configurada per tots els socis que formen part de l’entitat. Es reuneix amb caràcter ordinari una 

vegada a l’any, però es pot reunir amb caràcter extraordinari quan la convoqui la Presidència o un deter-

minat nombre de socis. 

És l’Òrgan encarregat  de la direcció, govern i  administració de l’associació.

Òrgan permanent de govern per delegació de la Junta i format  pel  president, els vicepresidents, tresorer,  

comptador,  secretari i un màxim de dos vocals.

Representa l’associació i defensa i exposa els interessos dels associats en tots els actes, negocis i 

contractes davant totes les autoritats i organismes de l’Administració. 

Assemblea General

Junta Directiva

Comité Executiu

Presidència

Junta Directiva i Comitè Executiu

CALENDARI DE REUNIONS

JUNTES DIRECTIVES

16-03-2019

24-07-2019

25-09-2019

02-12-2019

ASS. GRAL ORDINARIA  I JUNTA DIRECTIVA

06-03-2019

COMITÈS EXECUTIUS

15-05-2019

ÒRGANS DE GOVERN
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JUNTA DIRECTIVA 
Gremi Motor

Jaume Roura Calls

Agustí García Rubies

Antonio Pérez García

Josep Pont Tricuera

Eduardo Ratera Aisa

Xavier Arenas de-Sorarrain

Enric Fauste Fornells

Pere Carles Subirà

Esteban Tomás Ibañez

Joan Clapé Gol

José Bragulat Nuño

Fco.Xavier Cabestany Illana

Daniel Ortuño Alonso

Antonio Massana Llobet

Enric Romagosa Lluch

Jose Miguel Sebastian Royo

José Luis Quiroga Jorge

Jordi Ratera Aparicio

Jaume Roura Banus

Jorge del Olmo González

Miguel Angel García Moreta

Josep Pruna Domínguez

Josep Basols Aguilar

Plinio Gómez Ferrer

Alfons Lluzar

Junta Directiva i Comitè Executiu

COMITÈ EXECUTIU
Gremi Motor

Jaume Roura Calls

Agustí Garcia Rubies

Antonio Pérez García

Josep Pont Tricuera

Eduardo Ratera Aisa

Xavier Arenas De Sorarrain

Enric Fauste Fornells

     Pere Carles Subirà

Esteban Tomás Ibañez

Joan Clapé Gol

José Bragulat Nuño

     Fco.Xavier Cabestany Illana

Daniel Ortuño Alonso



8

L’equip humà del Gremi està format per professionals de cada 
una de les àrees, la majoria d’ells amb una llarga trajectòria 
dins del Gremi del Motor. 

President Gremi del Motor

Secretari General

Assessoria jurídica, 

consultes tècniques

Sr. Joan Blancafort

L’equip humà

Sr. Jaume Roura

PERSONAL DEL GREMI
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Un equip de professionals enfocat  a atendre 
les seves necessitats

Dept.Presidència 

i Secretaria

Comunicació i Xarxes 

Socials

 

Carmen Ramón

Dept. Contabilitat

assessorament i

consultes.

Atenció a l’agremiat.

Lucía Mora

Dept. Informes,

Vides laborals

Butlletí preus VO.

Centraleta.

M.Carmen Sacristán

L’equip humà
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TIPUS / ANYS 2019 2018 2017         2016

Concessionaris d'automòbils 187 188 191 196

Multimarca d'automòbils 149 158 172 187

Serveis Oficials 77 78 83 82

Concessionaris de motocicletes 34 34 35 35

Compravenda de motocicletes 10 9 11 11

Socis col·laboradors 14 14 15 18

Suma parcial 471 481 507 529

Socis col·laboradors Gestors 582 570 523 499

Suma total 1053 1051 1030 1028

El Gremi del Motor finalitza l’any 2019 amb una lleugera pujada dels seus membre associats.

Considerant la complicada situació que travessa en general el sector de l’automoció, es valora des 

de la Secretaria General de manera molt positiva i coherent.

La concentració del sector és una realitat que es tradueix en una reducció d’agremiats dedicats a 

la venda de vehicles a motor. 

Resum Altes i Baixes Agremiats

CENS SOCIS
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Afiliats

TIPUS / ANYS 2019 ALTES BAIXES         2018

Concessionaris d'automòbils 187 3 4 188

Multimarca d'automòbils 149 12 21 158

Serveis Oficials 77 0 1 78

Concessionaris de motocicletes 34 0 0 34

Compravenda de motocicletes 10 1 0 9

Socis col·laboradors 14 0 0 14

Suma parcial 471 17 27 481

Socis col·laboradors Gestors 582 33 21 570



12

Data   Circular informativa  Assumpte

11/12/2019 Fires Automoció Increment de vendes al Saló de l’Automòbil d’Ocasió

05/12/2019 Serveis Campanya Publicitat Fecavem Gremi del Motor

03/12/2019 Serveis Nota de premsa Conjuntura

14/11/2019 Fiscal Rebu i autorreparacions

14/11/2019 Assumptes d'actualitat Preacord PSOE & Unidas Podemos

14/11/2019 Fiscal Tractament fiscal autoreparació amb franquícia

07/11/2019 Serveis Seminari sobre responsabilitat legal d'empreses, directius i empleats.

06/11/2019 Serveis Nota de premsa de conjuntura

17/10/2019 Serveis Dret Vaga general.

16/10/2019 Assumptes d'actualitat Impost CO2 Catalunya - Cóm ens posicionem en defensa dels vostres interessos

09/10/2019 Legal Nota de premsa Automobile Talks

02/10/2019 Serveis Nota de premsa Impost CO2

01/10/2019 Legal Nota de premsa de Conjuntura

05/09/2019 Serveis Nota de premsa de Conjuntura

01/08/2019 Serveis NdP de Conjuntura

01/07/2019 Serveis NdP de Conjuntura

  

Circulars informatives
ACTIVITATS GREMI
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19/06/2019 Ajudes a la compra Moves. Evolució del pressupost disponible

19/06/2019 Ajuntament de Barcelona Ajuntament Barcelona Punt Verd descompte del 10%

03/06/2019 Serveis Nota de premsa de Conjuntura

27/05/2019 Ajudes a la compra Rènting MOVES

17/05/2019 Ajudes a la compra Programa Moves

12/04/2019 Assumptes d'actualitat La transparència en les ofertes comercials on-line de vehicles, una necessitat

12/04/2019 Ajudes a la compra Informació de les actuacions dutes a terme amb relació al Programa Moves, a Catalunya

11/03/2019 Ajudes a la compra
Ajudes a la compra Distribució territorial del programa MOVES per a favorir la mobilitat 
sostenible

04/03/2019 Legal Estan els professionals de la compravenda de vehicles obligats a presentar el model 644?

04/03/2019 Serveis A Catalunya, les matriculacions de turismes continuen donant mostres de debilitat.

21/02/2019 Ajudes a la compra Ajudes a la compra Plan Moves

19/02/2019 Legal Vaga General

01/02/2019 Serveis Nota de premsa mensual Gener

16/01/2019 Serveis Formació - Inscripcions obertes

11/01/2019 Serveis Acolliment d'estudiants de comercials d'automoció, en empreses del sector

03/01/2019 Serveis Nota de Premsa Conjuntura

  

Circulars informatives

Data   Circular informativa  Assumpte
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ACTIVITATS GREMI

Acord Col.legi de Gestors de Catalunya

Trobada de Juntes Directives de les entitats 
d’Automoció i el Col·legi de Gestors Administratius 
de Catalunya

El Gremi del Motor i el Col.legi de Gestors Administratius de Catalunya col.laborat en el marc de l’accord que van 

signar l’any 2012, amb l’objectiu del qual es basa en aprofitat sinèrgies de les dues institucions d’arreu de Cata-

lunya.

L’acord permet a les dues organitzacions incrementar els serveis I projectes que porten a terme en benefici del 

sector de l’automoció. 

Les dues Juntes van tenir una trobada el dia 2 de desembre de 2019 i van celebrar el tradicional dinar de Nadal.
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Acord Col.legi de Gestors
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Recull visual de reunions amb les entitats amb les que col.labora el Gremi del Motor

ACTIVITATS GREMI

Agenda del Gremi
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Agenda del Gremi

Federació Catalana d’Automoció
FECAVEM
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Assemblea General Consell de Gremis Març 2019

Declaració Emergència Climàtica Ajuntament de Barcelona 

ACTIVITATS GREMI
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Agenda del Gremi

Reunió Síndica de Greuges de Barcelona

Participació Encuentros de la Vanguardia
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ACTIVITATS GREMI

Resum Forum Automòbil La Vanguardia
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Agenda del Gremi
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ACTIVITATS GREMI

Assemblea General 6 de Març 2019

El President del Gremi va iniciar la reunió amb unes paraules de benvinguda, on va posar de manifest 

éls nombrosos fronts oberts que té el sector, com són la persecució dels cotxes i les motocicletes i 

la implantació de mesures molt dures a la mobilitat, també l’entrada en període electoral i els reptes 

propis del sector i de futur. Seguint l’ordre del dia previst, va sotmetre a l’aprovació dels assistents 

el resultat econòmic de l’exercic tancat així com també les activitats portades a terme, que figuren 

en la memòria corporativa anual. En el seu informe de presidència, va exposar les línies de treball 

de l’associació,  la cloenda de l’acte va ser a càrrec del President de Foment, Josep Sánchez-Llibre 

que va tenir la gentilesa d’acompanyar-nos en aquesta reunió de tancament de l’exercici.
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Agenda del Gremi

En la seva intervenció va traslladar el seu pla de treball i la seva visió global sobre l’economia ca-

talana. El pla de treball gira sobre els eixos de reforçar el paper de lobby de Foment, de potenciar a 

l’empresa catalana cap a la seva internacionalització i arribar a acords amb entitats que potencien 

i reforçen l’activitat de les empreses, citant com exemple el Consorci de la Zona Franca o el Port 

de Barcelona. Va concloure la seva intervenció i va demanar unió en el sector de comerç i en el de 

la mobilitat. Finalment, va atendre les preguntes dels assistents, sobre qüestions com la necessitat 

de la renovació del parc o com pot ser que en aquest moment, amb la incertesa política actual, tot 

i així l’economia evolucioni favorablement.
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ACTIVITATS GREMI

Jaume Roura, president de Fecavem i del Gremi del Motor va ser escollit al ple de  Cambra de 

Comerç de Barcelona com a candidat de la patronal Foment del Treball Nacional.

Dels 45 vots emesos en les votacions al ple de la Cambra de Comerç de Barcelona,  42 vots van 

estar per a Jaume Roura  (Grup Lessep, President Fecavem i Gremi del Motor) sent així l’únic 

representant del sector empresarial d’automoció en el ple de la Cambra de Comerç de Barcelona
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Agenda del Gremi
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ACTIVITATS GREMI

Formació

Programa FP Dual

El Gremi del Motor, entitat que agrupa les empreses del sector (concessionaris de marca i multi-

marca), aposta per aquest cicle formatiu  perquè permet treballar conjuntament la teoria en cen-

tres educatius, però amb un valor afegit, la pràctica directa en l’empresa. El sector comercial de 

l’automòbil i per extensió, dels vehicles a motor en general, precisen la inserció de joves amb vo-

cació i coneixements avançats. En els darrers anys, la comercialització de vehicles ha anat evolu-

cionant, així com els criteris de compra. Els vehicles estan cada vegada més altament tecnificats i 

la digitalització obre noves oportunitats de negoci.

Itinerari formatiu

Son uns estudis d’una durada de dos anys acadèmics. El primer curs serà al centre educatiu, de 

setembre a maig. L’alumne aprendrà tot el necessari per poder desenvolupar la seva tasca com a 

comercial junior al concessionari. Vé a ser com estudiar la part teòrica del carnet de conduir, tot 

i que l’aprenentatge és molt pràctic ja que es desenvolupen projectes, es treballen casos i es fan 

molts aprenentatges pràctics visitant empreses amb les últimes tecnologies i amb el contacte di-

recte amb el sector.

A l’ acabar el primer curs, al juny es fa un primer contacte amb l’empresa, fent el periode d’integració 

a l’equip i coneixent de primera mà les tasques i responsabilitats que tindreu com a comercials jú-

nior.

Al mes de setembre del segon curs es comença el periode DUAL combinant 2 dies al centre edu-

catiu i 3 dies d’aprenentatge a l’empresa. Per poder fer això, els centres educatius i el Gremi asse-

guren un aprenentatge complementari en l’empresa. Per dir-ho d’alguna manera, aquest periode 

serien les pràctiques del carnet de conduir, en que ja s’està amb un cotxe a la carretera però sem-

pre amb el suport i supervisió del professor.



27

En aquest cas, a l’alumne se li assigna un tutor/a de l’empresa i també l’equip de professorat de 

l’institut. A més, cal dir que aquest periode a l’empresa està vinculat amb una remuneració en con-

cepte de beca que us ajudarà a finançar el transport i les dietes durant tot el curs. 

També estarà contractat com a becari. A finals de segon curs, si l’alumne supera tots els

reptes, persevera i demostra el seu aprenentatge, rebrà la titulació Superior en “Gestió de

Vendes i Espais Comercials” i tindrà accès al mercat laboral.

La durada del cicle formatiu és de dos anys. Les hores d’ensenyament previstes són de 2.300 hores 

amb un mínim de 970 hores de pràctica.

Formació
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En el marc d’Ocasió, el Saló del Vehicle Seminou que organitza anualment Fira de Barcelona, el 

passat divendres dia 29 de novembre, el Gremi del Motor va reunir als alumnes del Curs de Forma-

ció Professional en Grau Superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials amb orientació curri-

cular cap a l’automoció. Els alumnes cursen els estudis a l’Institut Montserrat Roig de Terrassa i a 

l’Institut Joan Brossa de Barcelona.

Amb el títol Formant als comercials de l’automocio del futur, es va portar a terme una sessió forma-

tiva en aspectes de la comercialització del vehicle a motor. La sessió va ser una excel·lent oportu-

nitat per prendre contacte amb el sector

La primera intervenció va ser a càrrec del President del Gremi, Sr. Jaume Roura, que juntament amb 

el Sr. Gustavo Varella de l’Institut Joan Brossa i el Sr. Àlex Montero de l’Institut Montserrat Roig, 

van donar la benvinguda.

A continuació van intervenir el Sr. David Ortega, Codirector  del Automobile Retail Innovation Pro-

gramme de Eada i el Sr. Marcel Blanes, responsable institucional de Coches.net, d’Adevinta. Els 

alumnes van tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà aspectes relacionats amb el sector.

Jornada Presentació Programa FP Dual

ACTIVITATS GREMI
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Formació
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ACTIVITATS GREMI

Jornada Formativa 

Compliment Normatiu 2019 / Sector Automoció

Nous requisits i responsabilitats per a les entitats, administradors i directius

Durant l’any 2018 i inicis de 2019 s’han produït diverses reformes i nous requisits de compliment normatiu 

que totes les Entitats en general i en particular en les entitats que operen en el sector d’automoció, en par-

ticular, concessionaris, tallers i comercialitzadors de vehicles en general.

Per tot això, el passat 20 de Novembre el GREMI va organitzar un seminari específic per al nostre col·lectiu 

amb la participació de BONET consulting, signatura especialitzada en Compliment normatiu i prevenció de 

la responsabilitat penal de les empreses i els seus administradors/ directius, i en particular amb una àmplia 

trajectòria i referències en el nostre sector conjuntament amb Francesc Martínez (Servisegur Mediadors) 

amb experiència en matèria d’assegurances i cobertures disponibles en aquestes matèries.

Per a informació de tot el nostre col·lectiu, seguidament detallem els aspectes més rellevants que en aques-

tes matèries totes les empreses i els seus administradors / directius han de contemplar per al tancament del 

2019 i inicis del 2020, que a manera de detall i resum van ser els següents:

Prevenció de la Responsabilitat Penal Corporativa

L’actual Codi Penal, estableix la necessitat que les empreses disposin d’un Model de Prevenció de delictes 

per a prevenir la responsabilitat penal de les empreses i els seus responsables, davant determinats supo-

sats. En el seminari es van tractar els requisits d’aquest model, i en particular el desenvolupament que s’ha 

efectuat específic i adaptat per al nostre sector per part de BONET consulting, implantat ja en un elevat 

nombre de concessionaris. 

Protecció de Dades

Les reformes de la normativa de protecció de dades, instrumentades a través del RGPD, Reglament Europeu 

General de Protecció de Dades (Mayo2018) i de la Nova Llei 3/2018 Orgànica de Protecció de Dades i Garan-

tia dels Drets Digitals, fa necessari assegurar la incorporació dels canvis i nous requisits. 

20 de novembre de 2019

COMPLIANCE 
(Responsabilitat legal d’empreses)
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En particular es van destacar els següents:

• Actualitzar a la nova normativa la informació i detalls de protecció de dades en la pàgina web, formularis, 

contractes, e-mail i uns altres. Contemplar la necessitat de coordinació amb les Marques/Fabricadora.

• Actualitzar els contractes d’Encarregat de Tractament i disposar de certificats/ acreditacions, segons 

l’estipulat per la normativa. Contemplar la necessitat de coordinació amb les Marques/Fabricadora

• Contemplar i acreditar els nous requisits de la Llei 3/2018 de protecció de dades per als canals de comu-

nicacions i denúncies de compliment normatiu i prevenció penal.

• Implantar, comunicar i formar en els nous requisits de responsabilitat i drets digitals.

• Realitzar una auditoria de situació de compliment de l’exercici 2019.

Prevenció Blanqueig de Capitals

L’activitat dels concessionari no aquesta subjecta directament a la normativa de prevenció del blanqueig 

de capitals, és en la seva funció de col·laborador de les entitats financeres on ha de contemplar els riscos i 

implicacions en aquest àmbit, tot això sota la responsabilitat de la pròpia entitat financera.

Responsabilitat dels Administradors

La Llei de Societats de Capital, estableix l’el seu article 225, el deure de diligència i control dels administra-

dors sobre el funcionament de l’empresa i en particular sobre el compliment normatiu que li és aplicable, 

Per tot això els administradors tenen el deure de disposar d’informació sobre la situació del compliment 

normatiu. Tot això, unit als requisits que ja estableixen les normatives esmentades, i als importants canvis 

i noves obligacions que s’han incorporat en aquest exercici, fa necessari que s’elabori un informe de com-

pliment normatiu del 2019.

SUPORT GREMI

Finalitzem el seminari informant del compromís de suport i atenció al nostre col·lectiu. Per tot això si desit-

gen més informació i /o comentar les implicacions anteriors adaptades a cada entitat, poden dirigir-se al 

GREMI perquè els nostres col·laboradors els atenguin i adaptin les possibles necessitats o suport.

deber de disponer de información sobre la situación del cumplimiento normativo. Todo ello, unido a los 

requisitos que ya establecen las normativas mencionadas, y a los importantes cambios y nuevas obligacio-

nes que se han incorporado en este ejercicio, hace necesario que se elabore un informe de cumplimiento 

normativo del 2019.

Formació
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El passat 8 de maig en el espai DayOne CaixaBank, punt de trobada d’alumnes del curs de 

Comercials de l’Automòbil (Institut Joan Brossa i Montserrat Roig) amb  les empresses agre-

miades per completar la formació de els alumnes, FCT (Formació en el Centre de Treball).

L’objectiu és  presentar els alumnes a les empreses i viceversa, i que cada alumne  pugui 

completar la seva formació en els concessionaris col·laboradors

Jornada Matching

ACTIVITATS GREMI
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Formació
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ACTIVITATS GREMI

El Congrés de Faconauto és l’esdeveniment més important de l’automoció en el nostre país. Aquest punt de trobada 

anual té l’objectiu de facilitar als concessionaris i a altres persones i entitats vinculades amb el sector un punt de 

trobada, on es troben i intercanvien idees per evolucionar els seus models de negoci. 

El Congrés dona l’oportunitat a qualsevol persona vinculada amb el sector, de tenir una òptica global del sector. És una 

excel·lent oportunitat per conèixer les bones pràctiques del sector, per veure tendències sectorials i conèixer les eines 

que proposen els diferents proveïdors de serveis.

11-12 de Febrer

Jornades Professionals
Congrés Anual Faconauto
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Jornades Professionals

El Gremi del Motor dona suport a la propera edició del Automobile Retail Innovation Programme

Durant el mes de març,  l’escola de negocis EADA comença la segona edició del Automobile Retail Innovation Pro-

gramme (ARIP), un curs de direcció  i lideratge, impartit i realitzat per professionals del sector.

Aquest programa es dirigeix a professionals de la distribució d’automòbils i empreses associades amb l’objectiu 

d’aportar una visió estratègica i innovadora que ajudi a replantejar el model de negoci actual i a donar resposta als 

nous reptes presents i futurs del sector.

Aquesta segona edició compta de nou amb el suport del Gremi del Motor que  ofereix condicions econòmiques espe-

cials als agremiats que s’inscriguin.

Automobile Retail Innovation Programme EADA posa en 
marxa un nou programa de formació de Directius

21 de Març de 2019
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Presentació E Credit NOW

ACTIVITATS GREMI
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Presentació ECredit Now

La plataforma de financiació per al teu eCommerce

100% Digital - Augmenta el volum del teu negoci

Jornades Professionals
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La motocicleta és imprescindible per a la mobilitat de Barcelona

Així de contundent es va mostrar el representant de la patronal de fabricants de motocicletes Anesdor, en el marc de la 

taula rodona promoguda per la Federació Catalana d’Automoció FECAVEM i el Gremi del Motor de Barcelona

Experts del sector aposten per un carril de motos per a una circulació més fluida i segura

El sector, a punt per al saló de la motocicleta Viu la Moto, que se celebrarà a Fira de Barcelona, entre els dies 4 a 7 

d’abril.

Representants d’organitzacions i empreses del sector de la moto, de l’Ajuntament de Barcelona, del Servei Català de 

Trànsit i del Saló Viu la Moto han debatut en una trobada moderat pel periodista Toni Fuentes, de Cotxe Global, sobre 

la mobilitat del futur i els reptes de la motocicleta, a les portes del Saló Viu la Moto.

El debat ha comptat amb Adrià Gomila, director de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona; Albert Balanzà, 

tècnic del Servei Català de Trànsit; Pedro Díez, Anesdor i Xavier Arenas, president de la Comissió de Motocicletes del 

Gremi del Motor, Miquel Sentís, Codirector del programa d’Automoció i Mobilitat que s’imparteix a EADA Escola de 

Nagocios i Carlos López, director comercial de Motos Bordoy.

Jornada Motocicleta

27 de Març de 2019

ACTIVITATS GREMI
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Aquest debat ha comptat amb el suport de les entitats BANCO CETELEM i DAT Ibérica Software d’Automoció, així com 

amb el suport institucional de l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya.

Jornades Professionals
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Participació en Activitats Firals

Saló Viu la Moto

ACTIVITATS GREMI
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La tercera edició de Viu la Moto, el Saló de la Moto de Barcelona, posa punt i final a quatre dies de passió per les 

dues rodes en el recinte de Montjuïc. Mancant poques hores per a la seva clausura, el certamen, organitzat per Firade 

Barcelona i que compta amb el suport de ANESDOR i la implicació directa de les marques, preveu tancar amb més de 

35.000 visitants que han pogut gaudir amb l’exhaustiva zona comercial, així com de les activitats, especialment les 

proves dinàmiques dels últims models.

Juntament amb la zona comercial, representada per 122 expositors i 400 marques que han presentat més de 50 

novetats, Viu la Moto ha posat a la disposició dels visitants un complet programa d’activitats, entre cursos de formació 

i seguretat viària, proves dinàmiques de vehicles, una zona de mototurismo, xerrades i taules rodones, simuladors de 

competició, exhibicions a càrrec de pilots professionals i una mostra de motos històriques
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En el marc d’Expoelectric, la primera fira del sud d’Europa sobre el vehicle elèctric, que es celebra a Barcelona durant 

el mes de novembre, el Gremi del Motor va participar en els e-col·loquis, punt de trobada dirigit a la ciutadania, amb la 

pretensió d’atendre aquelles dubtes que plantegin sobre l’ús del vehicle elèctric. El seu format de fòrum obert permet 

accedir a informació de gran relleu pels usuaris dels vehicles elèctrics. Els representants del Gremi del Motor van ser 

el Sr. Josep Maria Malagelada i el Sr. David Ortega que van accedir a representar el Gremi, en el marc del Saló.

Saló Expoelèctric

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS FIRALS
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Saló Automobile

Automobile va tancar amb gran èxit una edició històrica 

Automobile Barcelona, el Saló Internacional de l’Automòbil organitzat per Fira de Barcelona, en l’edició de la seva 100 

aniversari amb xifres per a la història: 45 marques presents un 50% més que en l’edició anterior la participació de 

tots els grups d’automoció i 42 novetats presentades al públic. El certamen, va tornar a ser un gran dinamitzador de 

les vendes, registradro una gran afluència de públic atret per les propostes de les signatures automobilístiques, les 

activitats i els espectacles del programa especial del Centenari.

Automobile Barcelona va ser una vegada més, un gran aparador internacional on les principals marques presentarón 

les seves últimes novetats. El saló, l’únic d’Espanya amb el reconeixement internacional de la OICA (Organisation 

Internationale donis Constructeurs d’Automobiles), conto amb la presència de 45 marques un 50% de creixement que 

han presentat un total de 42 primícies.

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS FIRALS
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Punt de Trobada - 100 anys d’història Automobile Barcelona

Fecavem-Ganvam i Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya hem participat en la gran cita del AutomobileBar-

celona amb unes carpes en l’Avinguda MªCristina que hem denominat Punt de Trobada on s’han reunit empreses del 

sector, Comitè Executiu i afiliats del Gremi del Motor.

En aquesta cita han participat les següents patronals i empresa del sector
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PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS FIRALS
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29 de novembre - 8 de desembre 2019

Saló Ocasión

VEN Y ELIGE ENTRE MÁS DE 3.500 OFERTAS

www.salonocasion.com
#SalonOcasion

29 NOV. - 8 DIC. 2019
RECINTO MONTJUÏC

La nostra Federació Catalana FECAVEM i el Gremi del Motor 

participen activament en la tasca de control d’entrada de ve-

hicles i registre de les vendes produïdes, en motiu d’aquest 

esdeveniment.

Addicionalment, aquesta tasca registral que té com a fi-

nalitat valorar l’eficàcia comercial del Mercat per als seus 

professionals expositors, té també una funcionalitat public-

itària, ja que els vehicles que es registren, es fotografien i es 

publiquen en el catàleg on-line de la web www.gremidelmo-

tor.org.

La presència física ens assegura un contacte directe amb 

els expositors, amb els professionals del sector, els nostres 

agremiats i els visitants del Saló, de manera que aprofitem 

per presentar els nostres serveis propis i concertats amb un 

espai informatiu a l’entrada de públic.

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS FIRALS
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El Saló Ocasió ven més de 3.400 vehicles seminous en una edició de rècord

El Saló Ocasió de Fira de Barcelona, ha venut més de 3.400 cotxes seminous i d’ocasió, un 10% més que en 

l’edició de l’any passat, fet que suposa una xifra rècord en la història del certamen. En aquest sentit, en els 

10 dies de celebració, es calcula que el saló ha generat aproximadament un volum de negoci superior als 70 

milions d’euros en venda de vehicles, tenint en compte un preu mitjà per unitat de 21.000 euros. 

El nombre d’assistents ha augmentat un 15% respecte a l’edició de l’any 2018 amb més de 24.000 visi-

tants que s’han interessat, sobretot, en els vehicles amb una antiguitat màxima de tres anys i els preus 

oscil·laven entre els 18.000 i els 32.000 euros. 

El president del Saló Ocasió i del Gremi del Motor, Jaume Roura, ha mostrat la seva gran satisfacció per 

l’edició d’aquest any i ha destacat que «el bon resultat del saló indica el gran moment pel qual passa el sec-

tor dels vehicles d’ocasió i demostra que es tracta del concessionari més important de cotxes seminous de 

Catalunya».
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Recull d’aparicions en premsa

RECULL D’APARICIONS EN PREMSA
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I EDICIÓ AUTOMOBILE TALKS

Automobile Talks
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Automobile Talks

L’automoció reivindica el seu paper en la mobilitat present i futura

El President de Fecavem, Jaume Roura, llança un missatge de confiança als usuaris de vehicles, amb la voluntat 

d’eliminar els dubtes generats al seu entorn i el seu ús.

Sota el lema “Present i futur de l’Automòbil. Les veritats de l’Automoció, avui”, Automobile Talks ha reunit a més de 

600 professionals per parlar del present i futur de l’automòbil. Aquest esdeveniment organitzat per Fecavem, compta 

amb les aliances de Foment del Treball Nacional, Cambra de Comerç de Barcelona, els fabricants d’automòbils, ANFAC; 

els distribuïdors, FACONAUTO; els tallers de reparació, FECATRA; el Club Automoció ESADE, Gestors administratius, 

COGAC i el Saló Internacional de l’Automòbil de Fira de Barcelona.

Èxit de públic i propostes a la més important cita anual de l'automoció a Barcelona, 
"Automobile Talks", organitzada per Fecavem

En la seva intervenció, el President de Fecavem Jaume Roura ha llançat un missatge tranquil·litzador i de confiança als 

usuaris de vehicles, donant respostes a qüestions clau.  “El motor de combustió té vida per anys” ha assegurat. “Ara 

més que mai, l’usuari té un ampli ventall d’opcions de motor i, en funció de les seves necessitats de mobilitat, podrà 

decidir-se per una o altra. I qui vulgui comprar un dièsel, pot fer-ho sense dubtar-ho”. Els motors dièsel més recents 

superen exigents proves de control d’emissions, disposen de l’etiqueta de la Direcció de Trànsit, el que assegura una 

vida garantida per anys.

I EDICIÓ AUTOMOBILE TALKS
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“Al llarg de la seva història, l’automoció, el cotxe, la moto i el vehicle comercial han estat expressió de llibertat i també 

de servei, en tots els seus àmbits. I la voluntat dels que estem en el sector de l’automoció és que així continuï” ha 

afirmat Jaume Roura.

El sector reafirma la seva voluntat de col·laborar amb les Administracions i en el seu compromís en la protecció del 

medi ambient, en la seguretat viària i en garantir una mobilitat assequible i oberta als ciutadans. “Impulsar la reno-

vació del parc antic, és necessari i imprescindible per a tots”, confirma Roura.

L’automoció en el seu conjunt és un sector es-

tratègic pel país perquè aporta un 12% del PIB, 

dos milions de llocs de treball vinculats, per ser 

el 19% del total de les exportacions espanyoles. 

A més España és el segon major fabricant au-

tomòbils europeu amb 18 plantes de fabricació 

en el nostre territori i al seu entorn hi ha prop de 

1000 empreses de components i equipaments. 

I dins d’aquest marc general, Catalunya és la 

Comunitat amb major volum de negoci, ocupa 

145.000 persones directament i indirectament i 

representa el 23,2% de les exportacions.

Amb les seves paraules, Jaume Roura reclama “més respecte pel sector” i pronostica que “l’automoció té futur, sense 

cap mena de dubtes”. 

Automobile Talks compta amb la col·laboració de Fabricants, ANFAC; Distribuïdors, FACONAUTO; Tallers, FECATRA;

Club Automoció ESADE i Gestors administratius, COGAC.
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I EDICIÓ AUTOMOBILE TALKS
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Taula institucional

Taula sectorial
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I EDICIÓ AUTOMOBILE TALKS
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Llistat ponents Automobile Talks
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Exemple Anuncis publicats a La Vanguardia

I EDICIÓ AUTOMOBILE TALKS
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Un projecte pensat per als professionals, per tenir presència en els mitjans de Comunicació.

Un dels projectes sempre ha estat crear uns mitjans propis per poder estar presents a tots els suports de comunicació. 

Voliem tenir la possibilitat de  negociar preus pel sector més baixos, fer sortir les notes de premsa quan el Gremi volia 

comunicar quelcom, tenir el nostre propi portal-buscador de cotxes V.O i tenir presència a las diverses televisions sobre 

tot les catalanes. Es va crear l’empresa GREMIMOTOR, empresa mixta, Gremi i entitat privada, amb uns resultats molt 

esperançadors i amb una realitat amb presència del sector, en les mitjans que mai havíem tingut, el Gremi aquest any 

2019, ha estat present a:

   - 40 capçaleres al diari Sport els dilluns

   - 40 anuncis en defensa dels professionals i contra l’intrusisme

   - Notícies generades pel Gremi parlant del sector amb repercussions on line i offline

   - Banner del Gremi a la home de Gremimotor durant tot any

   - GremimotorNews enviat cada setmana com newsletter a més de 35.000 adreces  i publicat al web

   - Ofertes V.O  enviades cada setmana com newsletter a a més de 35.000 adreces  i publicat al web

Som ja una empresa referent al sector consolidant-se dia a dia. I pensem que amb una mica d’ajuda per part de tots els 

agremiats, fent servir  aquests mitjans, aconseguirem que el negoci de la publicitat s’aprofiti qui de veritat la genera: 

el propi sector de l’automoció.

Aquest any la web GREMIMOTOR.COM s’ha renovat totalment adaptant-se a les necessitats del sector.

Participació a Gremimotor.com

ACTIVITATS GREMI
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Participació a Gremimotor.com
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GREMI DEL MOTOR i SERVISEGUR MEDIADORS Corredoria d’assegurances, mantenen l’acord 
de col·laboració amb el qual poden oferir assegurances, productes i serveis en condicions 
d’avantatge a l’agremiat.

SERVISEGUR MEDIADORS posa al servei dels agremiats la més àmplia oferta d’assegurances, 
pensades en el seu benefici. L’experiència acumulada durant els anys de l’acord ens han permès 
mantenir un complet servei, que ha estat reconegut pels agremiats, doncs cada vegada 
es contracten més pòlisses a través de SERVISEGUR MEDIADORS.

COMPARADOR D´ASSEGURANCES

Subscripció on line d’assegurances per al client final
Presentació d’una àmplia graella d’opcions de més de 40 preus diferents, perquè el client pugui escollir la millor 
opció.
Companyies asseguradores de primer nivell i prestigi.
Lliurament al client d’un certificat d’assegurança en el moment de la venda i lliurament del Vehicle.
Importants beneficis econòmics per l’agremiat

ASSEGURANÇA PER A FLOTES V.O.

Cobertura per als vehicles turismes, comercials i motocicletes d´ocasió, pendents de ser venuts.
Preu sense competència / Sense límits de conductors /Sense restriccions ni limitacions per a gerents.
Gestió d’altes i baixes, on-line des de, telèfon mòbil, tablet, ordinador.

“SEGUROPORDIAS”

Solució a la mida de cada necessitat per resoldre aquelles situacions que per no tenir asegurança un vehicle, es pot 
comprometre elseu us, la seva venda o la seva compra.
Assegurances temporals desde d´1 a 28 días per a persones amb més de 21 anys i més de 12 mesos de permís de 
conduir / Assegurança temporal per dies per a tot tipus de vehicles / Fàcil i ràpid, contractació amb pagament 100% 
online les 24 h del dia /Emissióonline en menys de 5 minuts, recepció de la pòlissa a l’instant per correu electrònic.

ASSEGURANÇA PER A PLAQUES VERMELLES

Cobertura per els vehicles de la 1ª categoria nous no matriculats i/o matriculats fora d’Espanya que permet la seva 
circulació abans de la seva matriculació definitiva o mentre es tramita la mateixa.
Preus sense competència /Assistència Accidents del conductor / àmplia oferta de cobertures.

Participació a Servigremi

ACTIVITATS GREMI
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GARANTÍA MECÀNICA

Solució per a la Garantia Mecànica de vehicles turismes, vehicles comercials imotocicletes.
Exclusiva segmentació de cilindrades per als associats. / Relació cobertura-preu, sense competència.
La millor oferta de garanties per turismes, motos, vehcicles comercials i vehicles especials.
Procediments de subscripció molt simplificats, a través d’aplicació on-line.

ASSEGURANÇA INSTAL·LACIONS D´AUTOMOCIÓ

Una solució asseguradora feta a la mida de l´agremiat per que té en compte les característiques singulars i específiques 
de la seva activitat oferint-li les cobertures més adequades a les seves necessitats.
Ampli ventall de cobertura per a Responsabilitat Civil / Cobertura de furt / Cobertura a vehicles estacionats en via 
pública / Cobertura de fenòmens atmosfèrics per a vehicles estacionats a l´exterior.

ASSEGURANÇA ACCIDENTS CONVENI COL·LECTIU

Solució per al compliment de les obligacions marcades en el conveni col·lectiu d’Indústria Siderometal·lúrgica, en la 
millor prima per assegurat. 

ASSEGURANÇA PER A CONSELLERS DIRECTIUS

Solució per cobrir la Responsabilitat Civil de Consellers i Directius en el desenvolupament de la seva activitat.
Lliure designació de lletrats / Sense Franquícies / Àmbit Territorial estès a la Unió Europea / Retroactivitat il·limitada.

 

Participació a Servigremi
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Assistència a l’agremiat

ACTIVITATS GREMI

GARANTIPREMIUM

GREMI DEL MOTOR i Comercial Servicios de SERVISEGUR MEDIADORS, han establert un acord de 

col·laboració amb el qual poder oferir als associats la solució per garantir la mecànica dels vehicles oferts 

VO amb un producte únic, altament competitiu i especialitzat que augmenta sens dubte les possibilitats de 

venda al diferenciar al venedor del vehicle dels seus competidors, per oferir una garantia mecànica única 

en el mercat de 3 anys.
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Assessoria Tècnica

Una de les activitats principals de l’Associació és l’atenció tècnica de les consultes que formulen els nos-
tres agremiats. Les consultes tenen temàtiques molt variades, doncs són referides als plans d’ajut, incidèn-
cies en l’atenció al client, garanties, reclamacions via consum o judicial, incidències en la compra venda, 
fiscalitat, laboral, finançament, etc.

Serveis d’Informes: Trànsit -  Ajuntament  

Assessorament legal, fiscal i laboral gratuït i juntes arbitrals

Informes vida Laboral

Informació actualitzada sobre el sector

Assessoria tècnica

Serveis Financers i asseguradors

Lloguer gratuït de la sala de reunions

Disponibilitat estadístiques del sector 

Plataformes de venta i publicitat

Defensa dels interessos del sector davant els òrgans de govern

Extranet exclusiva per a agremiats

Cursos de Formació Dual

Serveis a l’agremiat

Assistència a l’agremiat
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És obligatori disposar de fulls de reclamació a disposició del públic, així com del 
pertinent cartell conforme se’n disposa. El gremi us pot facilitar aquests documents 
si els necessiteu.

Retolació

ACTIVITATS GREMI
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Retolació
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ACTIVITATS GREMI

Administració Pública

112 Gestió d’emergències

Alertes de problemes en sèries de vehicles

Alertes de problemes en sèries de vehicles

Certificat Digital - Gestió i usos

Cita prèvia a la DGT de la província de Barcelona

Consulta de saldo de punts

Consulta de saldo de punts de treballadors

Consums i emissions vehicles nous

Conveni amb AEAT per treballar en nom de 3ers

Conveni amb l’ATC per treballar en nom de 3ers

Descomptes al peatge e-vehicle i baixa emissió

Descomptes al peatge e-vehicle i baixa emissió

Dret d’admisió

E-identificació de conductors infractors

Suport a l’agremiat
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Suport a l’agremiat

E-identificació de conductors infractors

E-Identificació de conductors-infractors

E-Identificació de conductors-infractors

E-presentació Impost Circulació

E-presentació Impost Matriculació

E-Presentació Impost Transmissions

Estats membres de la Unió Europea

Etiquetatge mediambiental

Etiquetat combustible

Identificador de Identitat Jurídica - LEI

Informes Vida Laboral

Llista entitats financeres - Cancel·lació càrrega

Oficina virtual de la DGT

Operacions blanqueig de capital. Denúncia

Padró Electrònic IBI, IAE, I.Circulació

PIRVEC Recàrrega de vehicles elèctrics
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ACTIVITATS GREMI

Avantatges Comercials
Banca i Consum

Finançament Client Final Automòbils

Serveis de banca d’empresa

Reducció del 10% en el Rebut d’Escombraries

Simulador per a la valoració de vehicles

Transferències. Gestió

Validació Nº IVA intracomunitari

Sistema documental de residus

Tarjeta de bonificació als punts verds de zona

Plan Movalt Infraestructuras

Plan Movalt Vehicles

Publicitat dinàmica a Barcelona ciutat
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Descomptes en carburants per a clients&empreses

Descomptes en carburants per a clients&empreses

Descomptes en carburants per a clients&empreses

Fires i Salons - Automobile Barcelona

Fires i Salons - Expoelectric

Fires i Salons - Ocasió, Saló del Vehicle Garantit

Lubricants. Assessoria i aprovissionament

Música als punts de venda i postvenda. Permís SGAE

Avantatges Comercials

Ofertes Comercials

Agència de Publicitat i Comunicació

Assessorament energètic

Compra professional de vehicles Buy&Sell

Descomptes en aparcaments

Descomptes en aparcaments

Descomptes en aparcaments

La nostra agència de publicitat
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ACTIVITATS GREMI

Ofertes Professionals

Auditoria, assessorament legal i tributari

Cercador d’un Gestor Administratiu

Especialistes en protecció de dades i e-comerç

Mediació extrajudicial en conflictes

Reducció de costos de flotes de vehicles

Serveis jurídics, Advocats i Assesoria Legal
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Suport a l’obertura de negoci

Portals

Informació tècnica i comercial de cotxes i motos

Serveis per a la compravenda a Internet

Serveis per a la compravenda a Internet

Serveis per a la compravenda a Internet

Software

Dades, solucions i serveis d’intel·ligència Auto

E-Solució per cobrar ràpid de les asseguradores

Formació

Formació Prevenció Riscos Laborals - Ind. Siderome

Formació sector Automoció

Apemar

Suport a l’agremiat
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InfoGremi del Motor
Al llarg d’aquest 2019 hem continuat potenciant el projecte que s’emmarca en la millora de comunicació del Gremi del 
Motor.  En el seu disseny s’han tingut en compte les darreres tendències, amb la pretensió de potenciar la comunicació 
amb els nostres agremiats i socis col·laboradors

MITJANS DE COMUNICACIÓ
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InfoGremi
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03/01/2019  La deslocalització de gestors de flotes motiva que les matriculacions de turismes tanquin l’any 2018 amb una lleugera 

                    davallada del 2,8%.

01/02/2019   A Catalunya, les matriculacions de vehicles es ressenten, seguint la tendència nacional

01/03/2019   A Catalunya, les matriculacions de turismes continuen donant mostres de debilitat.

27/03/2019   La motocicleta és imprescindible per a la mobilitat de Barcelona

01/04/2019   A Catalunya, la suma de matriculacions de turismes en març capgira la tendència negativa dels darrers mesos

06/05/2019   Les matriculacions de turismes mantenen la tendència decreixent dels darrers mesos

03/06/2019   Aquest mes a Catalunya, les matriculacions de turismes segueixen la tendència decreixent dels darrers mesos

01/07/2019   Les matriculacions de vehicles a Catalunya continuen baixant

01/08/2019   La frenada en les matriculacions engrandeix el problema de l’envelliment del parc de vehicles

05/09/2019   A Catalunya, les matriculacions de turismes al mes d’agost baixen un 25,3%, en comparació amb l’atípic mes de l’any 

                     passat, a causa de l’efecte WLTP

01/08/2019  Comportament positiu del mercat d’automoció català, que puja un 6% aquest mes de juny

02/09/2019  Entrada en vigor del nou protocol de emissions de consums i emissions WLTP.

01/10/2019  Les matriculacions a Catalunya es recuperen al setembre

02/10/2019   El nou impost sobre les emissions de CO2 

09/10/2019   Èxit de públic i propostes a la més important cita anual de l’automoció a Barcelona, Automobile Talks

06/11/2019   Les matriculacions a Catalunya marquen un segon mes de creixement i de recuperació del mercat

03/12/2019   A Catalunya, s’alenteixen lleugerament les matriculacions de turismes dels anteriors mesos

11/12/2019   Increment de vendes al Saló de l’Automòbil d’Ocasió malgrat l’anunci de les restriccions de circulació a Barcelona 

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Notes de Premsa
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Repercussions als mitjans de comunicació

Notes de Premsa
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Durant el 2019 s’han dinamitzat les xarxes socials donant especial ènfasi a Facebook, 
Twitter, Instagram i You tube per tal de difondre totes les activitats i notícies del Gremi 
de forma àgil i proactiva. 

Xarxes Socials

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Facebook

Twitter
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Xarxes Socials

Instagram

You Tube
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La renovació del vehicle, factor clau per la seguretat i la sostenibilitat. 

Per Seguretat i Sostenibilitat Renova el teu Vehicle !

El Gremi del Motor engega una campanya pública en els principals mitjans de comuni-

cació offline i online per tal de sensibilitzar als usuaris de vehicles de les nostres ciutats 

i poblacions, així com per fomentar la renovació del parc mòbil.

Amb l’eslògan Per Seguretat i Sostenibilitat Renova el Teu Vehicle, el missatge conté 

una aposta per retirar els vehicles de major antiguitat i incorporar-ne de nous, doncs a 

partir de gener, tots els vehicles que circulin en dies i hores laborables, han de disposar 

del distintiu de la DGT.

Amb aquesta campanya, que es fa amb el suport de la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barcelona, compta amb el suport del portal del motor Coches.net.

Fecavem llençà un missatge als usuaris amb una idea clara de que per unes tenir unes 

ciutats molt més sostenibles, amb menys contaminació i més seguretat,. Per això es 

imprescindible la renovació del parc mòbil ( cotxes, motos, furgonetes,..)

Aquesta acció s’emmarca dins la política de la patronal de la distribució del motor Fe-

cavem i del Gremi del Motor, de conscienciació de l’opinió pública envers el fet que la 

seguretat i la sostenibilitat  passen per la renovació del parc mòbil antic per uns vehi-

cles més segurs i menys contaminants.

La campanya durarà fins a finals d’any i es difondrà a través de falques de ràdio, ele-

ments gràfics i multimedia, i es pretén viralitzar al màxim la comunicació a tot el territori 

també a través de les xarxes socials.

Campanya de compromís per la Sostenibilitat 
“Per seguretat i sostenibilitat renova el teu vehicle”

MITJANS DE COMUNICACIÓ
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Campanya de comunicació

A l’hora d’escollir el teu vehicle, confia en els professionals

PER A UNA CIUTAT 
AMB MENYS 
CONTAMINACIÓ 
LA RENOVACIÓ 
DEL PARC 
MÒBIL ANTIC 
ÉS IMPRESCINDIBLE

L’OFERTA MÉS GRAN DE COTXES

És un consell de:

A PARTIR DE GENER, 
SERÀ NECESSARI 
QUE EL TEU
COTXE O MOTO
CIRCULI AMB L’ ETIQUETA 
D’EMISSIONS 
DE LA DGT

Patronal Catalana 
de la Distribució d’Automoció

FECAVEM

Per Seguretat i Sostenibilitat 
RENOVA EL TEU VEHICLE!
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L’OFERTA MÉS GRAN DE COTXES

Per Seguretat i Sostenibilitat 
RENOVA EL TEU VEHICLE!

És un consell de:

PER A UNA CIUTAT AMB MENYS CONTAMINACIÓ LA RENOVACIÓ 
DEL PARC MÒBIL ANTIC ÉS IMPRESCINDIBLE
A PARTIR DE GENER, SERÀ NECESSARI QUE EL TEU COTXE O MOTO
CIRCULI AMB L’ ETIQUETA D’EMISSIONS DE LA DGT

Patronal Catalana 
de la Distribució d’Automoció

FECAVEM

MITJANS DE COMUNICACIÓ
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A l’hora d’escollir el teu vehicle, confia en els professionals

PER A UNA CIUTAT 
AMB MENYS 
CONTAMINACIÓ 
LA RENOVACIÓ 
DEL PARC 
MÒBIL ANTIC 
ÉS IMPRESCINDIBLE

L’OFERTA MÉS GRAN DE COTXES

És un consell de:

A PARTIR DE GENER, 
SERÀ NECESSARI 
QUE EL TEU
COTXE O MOTO
CIRCULI AMB L’ ETIQUETA 
D’EMISSIONS 
DE LA DGT

Patronal Catalana 
de la Distribució d’Automoció

FECAVEM

Per Seguretat i Sostenibilitat 
RENOVA EL TEU VEHICLE!
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El Consell de Gremis inicia la campanya de comunicació  “Garantia i Professionalitat als 
establiments agremiats” com a continuitat de la campanya de l’any passat.
Aquesta campanya es fa per impulsar el comerç i els serveis de proximitat, potenciant 
també la imatge i el prestigi dels Gremis que ofereixen garantia, qualitat i sobre tot pro-
fessionalitat que és on s’incideix aquest any.

Sota una mateixa creativitat que dona el paraigües del Consell de Gremis, cada missat-
ge s’ha personalitzat amb el logotip del Gremi/associació que ho podrà així difondre als 
seus agremiats, contactes d’influència i xarxes com a missatge propi del seu sector.
La creativitat gira entorn d’una parada de bus urbana que ens indica proximitat i la per-
cepció de que cada gremi fa campanya a mitjans exteriors.

Campanya per potenciar el comerç i els 
serveis de proximitat

MITJANS DE COMUNICACIÓ

COMERÇ

TU
RISME

SERVEIS

GREMI DEL MOTOR
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L’acció principal es centra en una campanya de ràdio de 200 falques en les principals 
emissores de Catalunya fins a finals d’any.
La comunicació personalitzada de cada entitat consta d’elements gràfics com flyers/
adhesius i/o expositors per al seu ús i difusió. 

de Comerç  Serveis i Turisme

GREMI DEL MOTOR

Vetllant pels oficis des de fa més de 500 anys

ELS ESTABLIMENTS AGREMIATS T’OFEREIXEN 

Garantia, Qualitat i Professionalitat

COMERÇ

SERVEIS

TU
RISME

MILLOR A PROP TEU!

Amb el suport de
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Indicadors de referència de l’activitat 
sectorial - 2019

Preàmbul i agraïments

Indicador d’Ocupació a Catalunya

• El col·lectiu d’empreses agremiades forma part de l’ engranatge del sector de l’automoció i del nostre 
entorn immediat. 

• La comercialització de vehicles a motor i el seu vincle amb la postvenda té un impacte transcendent en 
l’activitat econòmica, social, laboral i també en la mobilitat. 

• En aquest informe fem l’exercici de recollir els indicadors de l’any 2019, que dibuixen l’activitat econòmica 
del sector, així com el seu vincle amb la mobilitat i l’economia, en general. 

• Per elaborar aquest informe, hem usat diverses fonts i la darrera informació disponible, que no en tots els 
casos correspon a l’any en curs.  

• Finalment, volem destacar la informació facilitada per la consultora del mercat de l’automoció, Marketing 
System Iberia. 

• En el quadre titulat Evolució de l’ocupació,  que ve referit al sector de l’automoció en el que s’integren els 
nostres agremiats, il·lustra que l’automoció ocupa directament 94.000 persones a Catalunya. El número 
d’ocupats baixa un 1,1% a Catalunya, un 0,2% a la província de Barcelona, respecte l’any anterior.

• La venda i la reparació representen un 57,5% de l’ocupació del sector. Per comptes de cotització, la 
indústria està concentrada en 428 comptes de cotització i en venda i reparació s’apropen els 13.000. 
Aquesta diferència posa de manifest que la indústria la lideren grans empreses  i que la venda i repar-
ació són PIMES.

• Els indicadors d’ocupació del sector baixen per la manifesta tendència a agrupament en les empreses.
• El potencial del nostre sector, de generació de llocs de treball i d’activitat continua essent molt important 

en la nostra economia. La venda i reparació de vehicles (CCAE 45) suma 54.055 persones ocupades (36.939 
a Barcelona), en finalitzar l’any 2019. Barcelona representa un 68% de l’ocupació a  Catalunya.

ANÀLISI DE MERCAT

DADES SECTOR AUTOMOCIÓ 
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Matriculacions de vehicles nous a Catalunya

Matriculacions d’automòbils de turisme, per províncies

• El quadre Matriculacions de vehicles nous informa que enguany, les matriculacions de vehicles han baixat 
un 3,3%, a Catalunya.

• Els automòbils de turisme representen el gruix de l’activitat comercialitzadors: seixanta set de cada cent 
vehicles ho son. La valoració de tancament de les vendes de vehicles nous podem qualificar-la de satis-
factòria en còmput anual i atenent a la conjuntura del mercat i el marc social.

• El total de matriculacions del conjunt del mercat d’automoció baixa lleugerament en un 3,3%, respecte a 
l’any 2018. Pels tres mercats principals, els automòbils de turisme baixen un 6,3%,  el sector de les dues 
rodes puja un 7,3% i els vehicles industrials i comercials baixen un 1,2%. 

• Les matriculacions han baixat perquè alguns gestors de flotes de vehicles d’empresa han marxat de Cata-
lunya per raons tributàries, per evitar l’Impost català que grava les emissions de diòxid de carboni (CO2). 
En la resta de la península, aquest Impost no existeix. 

• El quadre Automòbils de turisme posa de relleu que el mercat d’automòbils català ha baixat en el seu 
conjunt un 6,3% l’any 2019. 

• Per províncies, a Barcelona la davallada és un 6,7%, degut a l’impacte tributari de l’Impost sobre les Emis-
sions de CO2. L’anunci de la seva entrada en vigor ha estat la causa que els gestors de flotes marxessin a 
altres indrets nacionals.

• Barcelona concentra el 77% de les matriculacions catalanes.
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Evolució de matriculacions d’automòbils de turisme per canals
• El canal més important a Catalunya és el particular, que representa el 61% de les matriculacions a l’any 

2019. El canal empresa és d’un 33% i les empreses de lloguer representen un 6%, en l’actualitat.

• A Catalunya, el principal canal amb diferencia és el particular. La presencia del canal de lloguer no deixa 
de ser residual respecte a la mitjana nacional. 

Comparativa del mercat català i espanyol per canals
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Matriculacions d’automòbils de turisme, per canals

Històric de vendes per canal particular (2008-2018), España

• El pes del retail català, que exclou el vehicle de lloguer, versus el territori espanyol, és del 16,1%, tal i 
com es detalla en la sèrie història següent.

• En la sèrie històrica del canal particular de turismes, que és el que atenen els concessionaris, s’ha incre-
mentat enguany. Ha tancat amb 586.317 unitats. 

• Tot i així, les matriculacions en el canal particular en el nostre país no s’apropen als nivells previs a la 
crisi, com s’il·lustra en la sèrie històrica.
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Matriculacions de vehicles de 2 rodes

• Com s’informa en el quadre de les matriculacions de vehicles de 2 rodes, a Espanya, l’any 2019 s’han 
matriculat 195.077 motocicletes i ciclomotors, amb una important pujada percentual. El mercat català rep-
resenta un 25,1 de l’espanyol.

• El mercat de la motocicleta nacional ha pujat un 11% i a Catalunya un 5%, que posen de manifest 
l’acceptació de la motocicleta com a solució de mobilitat per a molts usuaris.

• El mercat del ciclomotor guanya mercat de forma significativa, un 31% a Catalunya i un 23% a l’Estat es-
panyol.

• El quadre titulat Matriculacions 2 rodes per motor posa de manifesta que la matriculació de motocicletes 
elèctriques ha pujat en el mercat de ciclomotors. La matriculació de ciclomotors elèctrics s’ha incremen-
tat un 66% i representa un total del 55% de les matriculacions de cilcomotors. Això es deu a la matriculació 
de ciclomotors nous a l’activitat de lloguer de ciclomotors elèctrics, de manera molt significativa.

• Les motocicletes elèctriques representen el 1% del mercat i respecte l’any anterior, baixen les matricula-
cions en un 27%. 
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Territori Mercat Carburant 2019 2018 % ^ aa. Pes 2019 Pes 2018
Diesel 33548 52.167 -35,7% 19,3% 28,2%
Diesel Mild Hybrid 1438 0,8% 0,0%
Diesel/Eléctrico 3 41 -92,7% 0,0% 0,0%
Diesel/Eléctrico Enchufable 5 5 0,0% 0,0% 0,0%
Eléctrico 2287 1.126 103,1% 1,3% 0,6%
Gasolina /Gas GLP 3050 3.274 -6,8% 1,8% 1,8%
Gasolina 117177 114.968 1,9% 67,5% 62,1%
GNC 1230 917 34,1% 0,7% 0,5%
Gasolina Microhibridació 1629 0,9% 0,0%
Gasolina/Alcohol 1 0,0% 0,0%
Gasolina/Eléctrico 12447 11.964 4,0% 7,2% 6,5%
Gasolina/Eléctrico Enchufable 666 685 -2,8% 0,4% 0,4%
TOTAL 173.480 185.148 -6,3% 100,0% 100,0%
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• El dièsel perd força en detriment de la gasolina principalment. A Catalunya, el turismes amb motors de 
benzina representen un 62% del mercat i els vehicles amb motor dièsel, un 28,2%. Sumats, els vehicles 
de combustió interna representen un 90%.

• El mercat dels automòbils de turisme nou evoluciona en l’ús de les fonts d’energia i la pèrdua de pes es-
pecífic del dièsel ha estat continuada

• D’una manera significativa, el motor de gasolina i elèctric guanyen pes específic, en una clara aposta del 
comprador i del sector, per usar fonts d’energia més ecològiques.

Canvi de tendència en la motorització
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Transferències turismes i vehicles comercials a 
Barcelona i Catalunya, per trams d’edat

• El quadre de transferències de turismes a Catalunya assenyala un creixement del 4,69% a Barcelona i 
un 2,73% a Catalunya. Ambdues dades contrsten amb la baixada de matriculacions del 6,3% a Catalunya

• El quadre de transferències de vehicles comercials a Catalunya assenyala un creixement del 4,31% a 
Barcelona i un 2,61% a Catalunya. Ambdues dades contrsten amb la baixada de matriculacions del 1,2% 
a Catalunya

• Les dades per edats evidencien que les transferències de vehicles de més de 10 anys és força significa-
tiva i que aquests vehicles continuen la seva vida útil, superada aquesta edat. Per aquesta raó, des del 
sector demanem plans de renovació del parc per incentivar el desballestament dels vehicles amb tan 
elevada edat, com a mesura per incorporar al mercat vehicles nous més segurs i amb més emissions, en 
benefici de tots.

2019 2018 % ^ aa VO 2019 2018 % ^ aa VO
(0 - <12 Meses) 47.225 41.761 13,08% 57.458 53.825 7%
(>12 - <24 Meses) 13.459 11.484 17,20% 17.141 14.796 15,85%
(>24 - <36 Meses) 7.224 6.226 16,03% 10.170 8.627 17,89%
(>36 - <48 Meses) 7.836 6.688 17,17% 11.327 9.733 16,38%
(>48 - <60 Meses) 7.773 5.867 32,49% 11.317 8.786 28,81%
(>60 - <72 Meses) 4.728 4.078 15,94% 7.015 6.127 14,49%
(>72 - <84 Meses) 3.977 4.352 -8,62% 5.815 6.340 -8,28%
(>84 - <96 Meses) 4.524 5.041 -10,26% 6.603 7.367 -10,37%
(>96 - <108 Meses) 4.967 5.934 -16,30% 7.287 8.705 -16,29%
(>108 - <120 Meses) 6.247 5.689 9,81% 9.034 8.497 6,32%
( >120 Meses) 118.176 118.891 -0,60% 184.106 185.768 -0,89%
Totales 226.136 216.011 4,69% 327.273 318.571 2,73%

2019 2018 % ^ aa VO 2019 2018 % ^ aa VO
(0 - <12 Meses) 3.844 3.744 2,67% 5.520 5.720 -3,50%
(>12 - <24 Meses) 1.345 1.223 9,98% 1.907 1.798 6,06%
(>24 - <36 Meses) 1.476 1.126 31,08% 2.191 1.713 27,90%
(>36 - <48 Meses) 1.850 1.485 24,58% 2.823 2.397 17,77%
(>48 - <60 Meses) 1.999 1.346 48,51% 2.987 2.040 46,42%
(>60 - <72 Meses) 1.148 928 23,71% 1.775 1.394 27,33%
(>72 - <84 Meses) 758 880 -13,86% 1.178 1.335 -11,76%
(>84 - <96 Meses) 848 1.023 -17,11% 1.254 1.539 -18,52%
(>96 - <108 Meses) 1.014 914 10,94% 1.533 1.423 7,73%
(>108 - <120 Meses) 986 869 13,46% 1.525 1.360 12,13%
( >120 Meses) 18.980 19.294 -1,63% 31.619 32.213 -1,84%
Totales 34.248 32.832 4,31% 54.312 52.932 2,61%

Comercials

Turismes
Catalunya

Catalunya

Edad

Edad
Barcelona

Barcelona
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2019 2018 % ^ aa VO 2019 2018 % ^ aa VO
(0 - <12 Meses) 47.225 41.761 13,08% 57.458 53.825 7%
(>12 - <24 Meses) 13.459 11.484 17,20% 17.141 14.796 15,85%
(>24 - <36 Meses) 7.224 6.226 16,03% 10.170 8.627 17,89%
(>36 - <48 Meses) 7.836 6.688 17,17% 11.327 9.733 16,38%
(>48 - <60 Meses) 7.773 5.867 32,49% 11.317 8.786 28,81%
(>60 - <72 Meses) 4.728 4.078 15,94% 7.015 6.127 14,49%
(>72 - <84 Meses) 3.977 4.352 -8,62% 5.815 6.340 -8,28%
(>84 - <96 Meses) 4.524 5.041 -10,26% 6.603 7.367 -10,37%
(>96 - <108 Meses) 4.967 5.934 -16,30% 7.287 8.705 -16,29%
(>108 - <120 Meses) 6.247 5.689 9,81% 9.034 8.497 6,32%
( >120 Meses) 118.176 118.891 -0,60% 184.106 185.768 -0,89%
Totales 226.136 216.011 4,69% 327.273 318.571 2,73%

2019 2018 % ^ aa VO 2019 2018 % ^ aa VO
(0 - <12 Meses) 3.844 3.744 2,67% 5.520 5.720 -3,50%
(>12 - <24 Meses) 1.345 1.223 9,98% 1.907 1.798 6,06%
(>24 - <36 Meses) 1.476 1.126 31,08% 2.191 1.713 27,90%
(>36 - <48 Meses) 1.850 1.485 24,58% 2.823 2.397 17,77%
(>48 - <60 Meses) 1.999 1.346 48,51% 2.987 2.040 46,42%
(>60 - <72 Meses) 1.148 928 23,71% 1.775 1.394 27,33%
(>72 - <84 Meses) 758 880 -13,86% 1.178 1.335 -11,76%
(>84 - <96 Meses) 848 1.023 -17,11% 1.254 1.539 -18,52%
(>96 - <108 Meses) 1.014 914 10,94% 1.533 1.423 7,73%
(>108 - <120 Meses) 986 869 13,46% 1.525 1.360 12,13%
( >120 Meses) 18.980 19.294 -1,63% 31.619 32.213 -1,84%
Totales 34.248 32.832 4,31% 54.312 52.932 2,61%

Comercials
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Catalunya

Catalunya

Edad

Edad
Barcelona

Barcelona
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• El quadre punts de recàrrega de vehicle elèctric a Catalunya posa de manifest el creixement constant 
d’aquesta infraestructura, però d’una manera moderada, atenent als recursos públics disponibles, ja que 
aquesta infraestructura es posa en marxa amb recursos públics.

• Estem seguint molt de prop el treball que impulsa la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Cat-
alà d’Energia. La xarxa de punts de recàrrega catalana és la més completa de l’Estat. És una aposta 
estratègica que des del nostre sector també recolzem. Molts concessionaris, amb el suport de la seva 
marca, instal·len punts de recàrrega. Per la nostra part, des del Gremi també ens hem preocupat per in-
formar als nostres agremiats perquè puguin atendre les consultes dels seus clients sobre la instal·lació 
de punts de recàrrega a casa seva o en l’empresa.

Punts de recàrrega a Catalunya de vehicles no convencionals. 
Número d’endolls i distribució territorial
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• El mapa català il·lustra les ubicacions de les estacions de recàrrega, distingint per colors les tipologies 
d’estacions. Les Inversions en infraestructures es centren en els indrets amb major densitat de població.

• El gràfic Matriculacions de vehicles eficients a Catalunya detalla per tipus de vehicles la sèrie històrica 
de matriculacions, així com el parc de vehicles. S’evidencia el creixement, però reflecteix encara un 
pes poc significatiu en el global del mercat.

Ubicacions de les estacions de recàrrega ràpida, 
GNV i GLP a Catalunya

Matriculacions de vehicles eficients a Catalunya
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• Reproduïm per la seva rellevància, l’estudi que elabora ANFAC i que figura en la seva darrera memòria 
de l’any 2018, que fa referència a la recaptació fiscal vinculada a l’automoció, ha pujat un 6,1%.

• El pes específic del sector en l’economia nacional és molt rellevant per l’elevada recaptació tributària 
que genera, que s’estima propera als 30.000 milions d’euros

Recaptació vinculada al sector de l’automoció



99

• Reproduïm per la seva rellevància, l’estudi que elabora ANFAC i que figura en la seva darrera memòria 
de l’any 2018, que fa referència a la recaptació fiscal vinculada a l’automoció, ha pujat un 6,1%.

• El pes específic del sector en l’economia nacional és molt rellevant per l’elevada recaptació tributària 
que genera, que s’estima propera als 30.000 milions d’euros

El parc mòbil català versus l’espanyol
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• La recent estimació de la mitjana d’edat del parc mòbil de turismes+4x4 i vehicles comercials, es xifra en 
12,42 anys. 

• L’envelliment del parc és una tendència històrica que no s’està revertint i constitueix un problema secto-
rial.

• A aquesta dada hem d’afegir-ne una d’addicional, que és la circumstancia que un terç del parc mòbil té 
més de setze anys. En fi, l’envelliment del parc és un problema sectorial.

UN PROBLEMA SECTORIAL l’envelliment del parc mòbil
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• L’any 2019, l’Estat espanyol ha impulsat un simbòlic pla de retirada de de vehicles vells, a pesar de les reit-
erades recomanacions des del sector de la seva necessitat, atenent a la tendència creixent d’envelliment 
del conjunt del parc mòbil, a més de l’impacte positiu que tindria una aposta per la renovació del parc en 
la seguretat vial, en la millora de la qualitat de l’aire, en l’impuls de l’economia del sector i en la recaptació 
vinculada al vehicle a motor.

• La presència del vehicle en la nostra societat és una realitat inqüestionable, doncs es tracta d’un element 
bàsic en la mobilitat de la població. 

• L’índex que relaciona els automòbils de turisme per habitants es situa en 51 turismes per cada 100 habit-
ants, com es mostra en el quadre. 

Impacte dels plans d’ajuda a la compra de vehicles

Automòbils de turisme per 1.000 habitants
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Recopilació de circulars informatives 
més importants

Annex



103

27/2/2020 Acolliment d'estudiants de comercials d'automoció, en empreses del sector

https://acumbamail.com/envio/ver/GNeLtC8uEoDStHcBchldrOwcnx2U/ 1/2

Si no puedes ver bien esta newsletter haz click aquí

 

Aquest missatge va dirigit a les concessions oficials i multimarca que volen
incorporar comercials junior a la seva plantilla, per informar-los que el Gremi del
Motor impulsa un programa formatiu per incorporar joves estudiants del Curs de
Comercials de l’Automòbil al sector, curs s’està impartint a l'Institut Joan Brossa i a
l'Institut Montserrat Roig.

L'Institut Joan Brossa  està a Barcelona ciutat i s'està impartint el CFGS Gestió vendes i
espais comercials, orientat a l’automòbil. 

L’Institut Montserrat Roig està a Terrassa i també s'està impartint  CFGS Gestió de
vendes i espais comercials. amb idèntica orientació a l'automòbil.

El cursos van començar el passat mes de setembre i els alumnes acumulen ja uns mesos
de formació teòrica.

De cara al proper mes de juny, les empreses que vulguin incorporar un jove per
completar la seva formació, han de fer el següent:

Complimentar i signar el document que evidencia el vincle amb el Gremi
Omplir la Declaració Responsable per l’adhesió, que és el compromís individual de
cada empresa que acull efectivament a l’alumne.
El document d'adhesió a l'Aliança per la FP Dual.

Cal enviar els documents d’adhesió a gremi@gremidelmotor.org. El Gremi atendrà les
peticions per ordre de rebuda, atenent al limitat número d’alumnes.

No hi ha cap cost derivat dels compromisos i adhesions i tenen el caràcter de voluntaris.

Si té interès en assistir a una sessió informativa i que li informem personalment del
projecte, faci clic aquí i en rebre-ho, contactarem amb vostè per concretar dia, hora i lloc.

Trets destacats del programa formatiu:

Aquest programa respon a un projecte promogut per la Junta Directiva del Gremi del
Motor, que té com a objectiu facilitar la incorporació de joves comercials a les empreses
del sector. Aquests joves s’estan formant des del passat mes de setembre en tècniques
de comerç aplicades al sector de l’automòbil.

La preparació dels alumnes compagina formació en els Instituts amb el treball en el
sector, en règim d’alternança dual en empresa i centre educatiu.

Des del passat mes de setembre, els alumnes s’estan formant a l’Institut i a través del
Gremi del Motor i els establiments agremiats poden acollir alumnes per fer estades
pràctiques, de cara al proper mes de juny de 2019 (FCT).

Les empreses o institucions interessades poden consultar el Conveni entre el
Departament d’Ensenyament i el Gremi del Motor, que estableix les bases de la
col·laboració entre les empreses del sector i els centres educatius que imparteixen el
curs.

A partir del mes de setembre de 2019, les empreses adherides podran formalitzar
voluntàriament la relació amb l’alumne mitjançant contracte laboral o beca, en els termes
que figuran en la guia per a la gestió de l’estada dels aprenents.

Aquest Curs de Formació Professional de Grau Superior té un contingut reglat pel
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Propers pasos:
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Legal
Vaga general. Normativa aplicable
Acompanyem la circular informativa de Foment del Treball Nacional, sobre determinats
drets i obligacions que deriven de l'exercici del dret de vaga. Aquesta circular té relació
amb una vaga anunciada pel dia 7 de febrer passat i que es va desconvocar, però
certament, aquesta normativa sobre el dret de vaga val per la convocada pel proper
dia 21. Ara us la fem a mans, tenint en compte que la celebració de la vaga és manté.

Esperem que aquesta informació sigui del seu interès.
 

 

 

Veure circular informativa

 

Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: Baja
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Ajudes a la compra
Plan Moves
Acompanyem enllaç a la circular informativa que hem preparat informant del Plan Moves,
aprovat per RD 72/2019. Aquesta norma ja està publicada en el BOE però això no
significa que els ajuts siguin aplicables.
En l'enllaç a la circular informativa trobareu informació dels requisits i condicions del Plan,
però també us informem de la gestió realitzada a la Generalitat de Catalunya, ja que en la
gestió del Plan participen activament totes les Comunitats Autònomes.
Esperem que aquesta informació sigui del seu interès.

 

 

 

Veure circular informativa

 

Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: Baja
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Legal
Estan els professionals de la compravenda de vehicles obligats
a presentar el model 644?

La resposta és que no, atenent al següent argument: l'ordre 
VEH/29/2019 (veure enllaç inferior) estableix una nova obligació informativa, el
model 644, model de declaració informativa anual per la revenda de bens
mobles. L'ordenació tributària de Catalunya estableix l’obligació de
subministrar informació en els següents termes: “Les persones físiques o
jurídiques dedicades professionalment a la revenda de béns mobles han de
trametre a l'Agència Tributària de Catalunya informació sobre les adquisicions
de béns prèvies que siguin susceptibles de tributar per l'impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics en què han intervingut, tant per
compte propi com en qualitat d'intermediaris per compte d'altri.”
D’acord amb l’article 45.I.B.17 del Text Refós de la Llei de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats es troben
exemptes: “Las transmisiones de vehículos usados con motor mecánico para
circular por carretera, cuando el adquirente sea un empresario dedicado
habitualmente a la compraventa de los mismos y los adquiera para su
reventa.”
Per tant, atès que aquestes transmissions es troben exemptes, no neix
l’obligació tributària principal i, per tant, no es troben incloses dins de
l’abast de l’obligació de subministrament d’informació.
Esperem que aquesta informació sigui del seu interès.

 

 

 

Veure Ordre VEH/29/2019, model 644

 

Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: Baja
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Ajudes a la compra
Distribució territorial del programa MOVES per a favorir la
mobilitat sostenible
Us informem que el Consejo de Ministros ha concretat la distribució territorial
dels fons disponibles del programa MOVES. El criteri objectiu  de repartiment
és el de població i agafa com a referència el padro de l'Institut Nacional
d'Estadística (INE).

Catalunya representa el 16,22% de la població i els fons assignats a
l'adquisició de vehicles està entre una forquilla del 20% i el 50%. Per la seva
importància pel nostre sector i per la rellevància en l'economia del país,
defensarem l'assignació més elevada possible
Esperem que aquesta informació sigui del seu interès.

 

 

 

El Gobierno aprueba a distribución territorial del programa MOVES

 

Més informació:
Gremi del Motor

 

Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: Baja
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Actualitat
La transparència en les ofertes comercials on-line de
vehicles, una necessitat
A tots els actors del sector de l'automoció ens interessa un entorn digital fiable
i segur per als nostres negocis i clients. Una recent enquesta en línia de
Coches.net posava de manifest que els usuaris dels portals de compravenda
del motor, tenien dubtes sobre els preus mostrats.
Es veu que hi ha ofertes que no incloïen IVA o estaven condicionats al
finançament o fins i tot en casos puntuals, el venedor s'identificava com a
professional i no oferia cap garantia, cosa que no és possible i fins i tot pot ser
sancionable per l'Agència de Consum.
Des Gremi del Motor / FECAVEM donem suport a totes aquelles accions dels
portals en línia -com ja ha fet Coches.net- que fomentin que els preus porten
els impostos inclosos, que destaquin la garantia del vehicle que atorga el
professional del motor, respecte del qual no ho és; que l'oferta de venda
diferenciï els preus al comptat i finançat o que l'oferta inclogui les condicions
de finançament.
Es tracta d'un canvi molt positiu i necessari per al nostre sector i per als
nostres clients i un factor clau en l'elecció del portal on el professional publiqui
les seves ofertes.

 

 

 

Més informació:
Gremi del Motor

 

Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: Baja
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Avís a l'agremiat

Ajudes a la compra
Programa Moves
 
Benvolguts/des,
 
El dimarts s’obre el programa d’ajuts a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives
a Catalunya i per aquest motiu, avui hem celebrat la sessió informativa dirigida als
assessors comercials de venda de vehicles. impartida pels tècnics de l'ICAEN. En aquest
enllaç trobareu la guia-presentació lliurada per l’ICAEN.
 
Del torn de preguntes final, us destaquem els següents punts:
 

Formularis de petició: Hi ha formularis diferenciats per les persones físiques i les
jurídiques.
Paper de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN): gestor a Catalunya del programa
d’ajudes aprovat i dissenyat per IDAE, entitat vinculada al Ministerio de Transición
Energética.
Beneficiaris d’altres indrets de l’Estat espanyol: la petició de beneficiaris
censats/domiciliats seguirà les pautes de la seva Comunitat Autonoma
Cal descarregar un fitxer pdf per cada petició. Això és així perquè cada descarrega
genera una sol·licitud. Un fitxer no es pot duplicar.
Rènting. A la pràctica, aquestes operacions no es poden acollir perquè és improbable
que alguna companyia disposi d’un vehicle que compleixi els requisits pel
desballestament.
Presentació de la sol·licitud en registres oficials: ICAEN obre l’opció que un
beneficiari persona física registri la sol·licitud a través de les oficines de registre, enlloc
de fer-ho via on-line. Aquesta possibilitat s’obre per facilitar la gestió.
Signatura digital. L’expert D’ICAEN recomana per la seva simplicitat idCAT MÔBIL.
Altres certificats digitals són vàlids i idonis per aquesta gestió (DNI electrònic, FNMT-
Ceres...)
Acceptació de la sol·licitud. El beneficiari rebrà una resolució acceptant o denegant
la seva petició i obrint el període de justificiació de l’ajut d’un any.
La data de desballestament ha de ser posterior a la sol·licitud. Les bases
reguladores estableixen que el titular del vehicle haurà d’ostentar la titularirat del
vehicle desballestat almenys durant els dotze mesos anteriors a la data de petició.
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Avís a l'agremiat

Ajudes a la compra
Moves: Rènting i advertiment en cas de venda abans dels 4 anys de
permanència
Rènting
ICAEN ha incorporat al seu apartat de preguntes freqüents una consulta formulada des de
la nostra entitat. Què s'ha de fer en cas d'adquirir un vehicle amb la modalitat de
rènting? D'acord amb aquesta resposta, a l’hora de fer la sol·licitud de subvenció pel
vehicle elèctric, aquesta l’ha de fer sempre la persona o usuari final del vehicle objecte de la
subvenció. És a dir, tota la informació del formulari de sol·licitud ha de ser del beneficiari
final de la subvenció, ja sigui una persona física, autònom, administració pública o una
empresa privada.
Un cop s’hagi resolt i atorgat la subvenció, en el moment de la justificació, enlloc de la
factura de compra, caldrà adjuntar per aquest supòsit:
Primer.- Fotocòpia del contracte de rènting que ha de complir els següents requisits:
1)      Durada mínima de 2 anys des de la data de la seva formalització
2)      L’arrendatari ha de figurar com sol·licitant de l’ajuda o potencial destinatari de l’ajuda.
3)      La data de formalització del contracte ha de ser posterior a la data de sol·licitud de
l’ajuda.
4)      En el contracte s’ha de reflectir que l’arrendatari és el beneficiari de l’ajuda.
5)      En el contracte d’arrendament haurà de constar l’aplicació total de l’esmentada ajuda
a la reducció de les quotes de pagament o renda de l’arrendatari.
6)      En les quotes de pagament o renda de l’arrendatari s’especificarà l’import
corresponent a les esmentades quotes abans de l’aplicació de l’ajuda i l’import resultant
desprès de la seva aplicació.
7)      En el contracte haurà de figurar de manera clara el cost d’adquisició per part de
l’empresa, doncs l’Administració ha de poder comprovar el límit establert en les bases
reguladora.
Segon.- Document d’endós del beneficiari envers l’empresa de rènting on el beneficiari
accepta traslladar la subvenció directament a l’empresa de rènting que serà qui
posteriorment li farà una bonificació a les quotes fins assolir l’import de la subvenció.
 
 
En cas de venda del vehicle abans dels 4 anys, molta cura!
Article 6.3 a de les Resolucions 1322/2019 i 1233/2019
"En cas que el propietari d'un vehicle o qualsevol altre tipus de material mòbil subvencionat
d'acord amb aquesta convocatòria d'ajuts el vengués en un període inferior a 4 anys
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Ajudes a la compra
Moves. Evolució del pressupost disponible
L'Institut Català de l'Energia ICAEN publica en l'enllaç adjunt, en l'apartat Evolució del
Pressupost disponible.
Recomanem la seva consulta prèvia abans d'adquirir nous compromisos amb els vostres
respectius clients.
 
Salutacions cordials.
Més informació: Gremi del Motor

 

Evolució del pressupost del programa Moves

Darme de baja | Modificar mis datos
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Legal
 

Impost CO2 Catalunya - Cóm ens posicionem en defensa dels vostres
interessos
 
Des de l’any 2017, el Govern de la Generalitat de Catalunya impulsa un nou Impost que
grava als titulars de vehicles de tracció mecànica, si reuneixen els requisits legals.
L’instrument legal és un avantprojecte i en aquests moments, està previst que es debati al
Parlament de Catalunya abans de finalitzar l’any. Si s’aprova, l’any 2020 s’haurà de pagar
l’Impost meritat durant l’any 2019.
 
El posicionament del Gremi del Motor de Barcelona és -a través de la nostra Federació
Catalana Fecavem- d’oposició a la seva aprovació; subsidiàriament, demanem alguns
canvis en la seva redacció actual.
 
En aquest enllaç trobareu ordenat cronològicament, l’evolució d’aquest avantprojecte abans
de la seva entrada en vigor, amb el que volem posar de manifest la tasca que estem portant
a terme en defensa dels interessos del col·lectiu
 
En la defensa dels nostres interessos hem cercat les aliances de Foment del Treball, Anfac,
Faconauto, Col·legi Oficial de Gestors Administratius, Anesdor, Racc, Tallers Fecatra, a més
d’altres entitats amb interessos afins.
 
Continuarem defensant el nostre posicionament, ara en seu parlamentària, abans de
l’aprovació de la Llei. En aquesta línia, el dictamen emès aquesta setmana pel Consell de
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, ens anima perquè va en una línia molt similar a la
nostra. 
 
Per a més informació, podeu contactar directament amb el Gremi.
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Assumptes d'actualitat
 

Vaga general. Normativa aplicable

Les organitzacions Intersindical-CSC (Confederat Sindical Catalana) e Intersindical
Alternativa de Catalunya (IAC) han notificat convocatòria de vaga general per la jornada
laboral del dia 18 d’octubre de 2019.

Atès que ja s'han produït altres vagues similars, en l'enllaç inferior trobareu la circular
informativa de Foment del Treball sobre la vaga general. Seguidament, us destaquem
aspectes a tenir en compte:
 

1. Afecten a tots els treballadors de totes les empreses públiques i privades de Catalunya.
2. Es portarà a terme el dia 18 d’octubre de 2019, en horari de 00:00 a 24:00 hores.
3. Durant l’exercici de la vaga el contracte de treball queda en suspens, per la qual cosa l’empresa podrà

descomptar el salari corresponent al dia de la vaga.
4. Per aquest motiu es suspèn l’obligació de cotitzar, ja que es tracta d’una situació d’“alta especial”.
5. Qualsevol treballador és lliure de seguir la vaga sense haver d’avisar a l’empresari, i l’empresa no te dret a

preguntar directament al treballador sobre la seva participació, ni pot coaccionar o amenaçar.
6. El treballador pot iniciar la vaga en qualsevol moment, inclús un cop iniciada, encara que en aquesta

ocasió no s’estableix l’opció de vaga parcial.
7. Els retards o absències parcials  que consideren que s’han de descomptar a la nòmina, ens ho hauran de

comunicar el més aviat possible per poder confeccionar la nòmina. En aquest cas ens indicaran la persona
i el temps de treball efectiu no realitzat.

8. El treballador que no pugui accedir al seu lloc de treball, per falta de transport, etc, l’empresa no podrà
descomptar-li el sou, sempre que el treballador ho pugui justificar.

En el supòsit que algun dels seus empleats decideixi divendres exercir el seu dret a la vaga,
l'empresa ho haurà de comunicar entre els dies dilluns 21 i divendres 25 d’octubre,  a fi de
tramitar  els moviments de baixa i alta a la Seguretat Social, i contemplar-ho a la nòmina
d’aquest mes d’octubre.

Circular informativa sobre vaga general

El Gremi del Motor s'adhereix al missatge de la patronal Foment del Treball
Nacional en relació als episodis de violència dels darrers dies a Catalunya
 
Resumidament, el comunicat apela al diàleg, a la responsabilitat de les nostres instituticions
i dels respresentants polítics; a la condemna de la violència i advertir del risc que comporta
a la imatge de Catalunya i Barcelona
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Si no puedes ver bien esta newsletter haz click aquí

 

Fiscal
Tractament fiscal relacionats amb l'autoreparació amb
franquícia i la compravenda d'un vehicle afecte
parcialment a l'activitat empresarial 
Acompanyem adjuntes dos consultes vinculants recents,
relacionades amb la nostra activitat ordinària, com són el
tractament fiscal de la reparació d’un vehicle propi per part
d’una empresa reparadora, assegurat amb franquícia. I el
tractament fiscal en la compra d’un vehicle usat que està en un
cinquanta per cent afecte a una activitat empresarial. En els
enllaços trobareu el text íntegre.

Tractament fiscal de l'autoreparació amb franquícia
Es consideren dos vies:
Primera
El taller assegurat repara el seu vehicle prèviament peritat. En
aquest supòsit, el destinatari de la factura seria el propi taller,
independentment de qui pagui el seu cost. Com en aquest
supòsit, el taller és emissor i destinatari, es considera
autoconsum, per aplicació de la normativa, no cal emetre
factura doncs no hi ha base imposable, sinó un document
equivalent que documenti la reparació i que l’asseguradora
haurà d’indemnitzar sense IVA.
Segona
L’asseguradora opta -perquè així està previst en la pòlissa- per
substituir la indemnització per la reparació del vehicle i prestar
l’asseguradora el servei. La llei del contracte d’assegurança
preveu aquesta possibilitat, una mica estranya en el cas que
ens ocupa, per dos raons:
1) Perquè si hi ha una pòlissa que els vincula, és estrany que
l’asseguradora vulgui prestar la reparació directament.
2) I perquè l’asseguradora serà la destinatària de l’operació i
per tant, el taller reparador emetrà factura amb l’IVA
corresponent.

Tractament fiscal en la compra d’un vehicle usat que està
en un cinquanta per cent afecte a una activitat.
Aquesta consulta confirma la resposta que venim donant als
nostres agremiats, recollida  aquí. No resulta d'aplicació el
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