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Pròleg 
 
El 2021, el PIB català es recupera i creix un 5,8% que contrasta amb el 
descens de l’11,5% que es va produir al 2020. Els serveis i la indústria 
estan al capdavant del creixement interanual del VAB amb un 6,3% i un 
5,3%. La creació d’empreses s’ha incrementat un 28,9% (19.385) i 
supera en un 6,2% el nombre de societats creades al 2019. La producció 
industrial creix un 8,2% anual. El comerç internacional dona també dades 
positives, les exportacions catalanes creixen un 21,5% el 2021 i superen 
en un 9% els nivells del 2019, creixement superior  al del conjunt de la 
zona euro. Catalunya lidera les exportacions a l’Estat espanyol el 2021, 
amb un pes del 25,4% del total. Els sectors tractors de les exportacions 
són el químic i el metal·lúrgic. Augmenten les empreses exportadores 
regulars fins les 17.094 però encara estan per sota del 2019. En quant a 
la seva distribució la Unió Europea augmenta el seu lideratge 59,7%, resta 
d’Europa 13,6%   i l’Àsia es manté com a tercera destinació de les vendes 
a l’exterior amb el 8,3%. 
 
Tot i les dades positives l’exercici ha vingut  marcat per l’increment 
sostingut de preus i les dificultats de subministrament de matèries 
primeres. Per altre banda els problemes logístics i  l’encariment 
desmesurat dels preus de l’energia, especialment del gas estan 
complicant extraordinàriament el final d’exercici.  
 
Tampoc la COVID ha donat treva i la gestió de l’absentisme ha continuat 
sent un problema pels departaments de gestió de persones.  Finalment 
l’exercici a finalitzat amb un IPC del 6,5% el nivell més alt dels darrers 30 
anys i que dificultarà  la negociació col·lectiva dels futurs exercicis ja que  
els sindicats volen repercutir aquest augment de l’IPC als salaris. 
 
El Gremi ha vingut desenvolupant la seva tasca tot i les restriccions 
COVID que no ens han deixat celebrar la Festa Patronal ni el Concurs 
Ciutat i Escola. Disposem d’una nova imatge  corporativa més adaptada i 
evolucionada i també d’uns nous Estatuts Socials que regeixen el dia a dia 
del nostre Gremi. 
 
En aquesta memòria podeu trobar un detall de les activitats més  
destacades que esperem mereixeran la vostra conformitat. 
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 Mapa Institucional 
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 Òrgans de govern i gestió 

President Albert Serret Taixà 

Vicepresident   
 

Salvador Murciano García 

Tresorera 
 

Marta de Castro Selva 

Secretari 
 

José M. Soriano Medina 

Vocals 
 
 

Katia Botta 

Sandra Moya Bolivar 

Virginia Zabala Parades 

25.01.2021 08.03.2021 26.04.2021 07.06.2021 27.09.2021 15.11.2021 

L’Assemblea General del Gremi es va celebrar el 15 de novembre 
telemàticament a través de la plataforma ZOOM, amb l’assistència de 
representants de 6 empreses sòcies. 

 

Durant el 2021 s’han celebrat 6 reunions de Junta Directiva. Les reunions 
del juny i setembre es van realitzar telemàticament a través de la 
plataforma ZOOM, la resta presencials.  

Reunions  de Junta Directiva : 
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 Agremiats 

El Gremi compta, a data de 31.12.2021 amb 40 empreses agremiades.  
 

BARNIZADOS CEM SL GABARRÓ HERMANOS SA 

CAMPOS FRIAS, JOSÉ MANUEL HEREUS DE JOSEP PRATS C.B 

CAÑADA FERNANDEZ, JORDI INDUSTRIA TECNOLOGICA DELS CORBATS S.L 

CANET VALLS, LLORENÇ JOAN OLIVÉ S.L. 

CARPINTERIA RAFAEL MORENO, S.L MANUTENCIÓN Y EMBALAJES CASADEVALL S.A. 

CASTAÑO MARTIN, MIGUEL ANGEL MARGALEF MARTINEZ, JOSEP 

COMERCIAL INTERNACIONAL KUBIK EGARENSE,S.A. MOBLES BRUGUERA SL 

EBANISTERIA MONTESINOS E HIJOS, S.L. MODELISTAS CODINA S.C.P. 

EBANISTERIA MURCIANO NAVARRO, S.L. MODIPROT, S.L. 

EBENISTERIA CISCA S.C.P. NAVARRETE CASTARNADO, ALBERTO 

FELIU LLAGOSTERA, MARCEL OLIVA E HIJO CARPINTERIA SL 

FRANCH MIRALLES, RICARD PERFIL STAR, SA 

FREMO MANEGAMENT S.L. QUERQUS MOBILIARI SL 

FUSTACOLOR SL REVIS-FUST DISSENY S.L. 

FUSTERIA EBENISTERIA A. CÁCERES C.B. RS PLIMFERS S.L. 

FUSTERIA EBENISTERIA XAVI COLL SL SERRET MOBLES SL 

FUSTERIA GASCÓN S.L. SORIANO MEDINA, JOSÉ MARIA 

FUSTERIA I MUNTATGES DEBAMA S.L. TIMBER PRATS S.L. 

FUSTERIA JC, S.L. VALLDEPERAS I MACARULLA, MIQUEL 

FUSTERS CÓRDOBA A MIDA S.L.U. VALVERDE LOPEZ, JOSÉ ANTONIO 
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 Activitats més destacades 

El 2021  ha estat un any marcat també per la pandèmia i per l’escalada en el preu de 

les matèries primeres, que ha repercutit també al sector de la Fusta. Enguany no s’han 
pogut celebrar els actes de la Festa Patronal ni el Concurs Ciutat i Escola.  

 

Es va renovar l’acord entre el Gremi i el Centre Metal·lúrgic. El Gremi està molt satisfet 
amb aquest acord i es va renovar amb les mateixes condicions. 

 

Presentació als socis de la nova imatge del logo del Gremi a través d’una circular on 
s’informava del procés de disseny del logo amb la col·laboració de l’ESDI. Aprofitant la 

felicitació del dia de Sant Josep es va fer arribar a tots els socis, una samarreta amb la 

nova imatge impresa. 
 

A l’assemblea general de la Confederació Catalana de la Fusta del 24 de febrer, es va 

nomenar a la Sra. Katia Botta com a representant de la Confederació al CENFIM  

(Cluster i innovation hub de l'equipament de la llar i el contract). El CENFIM és una 
fundació privada sense ànim de lucre fundada com a Centre de difusió tecnològica de 

la fusta i el moble a Catalunya, amb l'objectiu d'impulsar la competitivitat a través de la 

innovació i la internacionalització.  
 

El projecte de la certificació en FSC i PEFC per la Cadena de custòdia en opció global 

no es consolidar. De totes formes la consultora facilitarà la certificació individual als 
socis que ho sol·licitin.  

 

El 3 de juny es va celebrar de forma telemàtica l’Assemblea de la Federació de la 
Fusta i el Moble de la Província de Barcelona, tractant com a tema principal la 

negociació del Conveni Col·lectiu. 

A juliol del 2021 es va signar el Conveni col·lectiu 2021- 2022, però no es va publicar 

al BPOB fins desembre del 2021. Es destaca d’aquest nou conveni: 

•  un increment salarial per a tots els grups professionals de 150,00 € bruts anuals per 

a l’any 2021 i un increment salarial del 1,3% per a l’any 2022. 

•  A partir del l’1 de gener del 2020 es varen unificar les taules salarials en grups 
professionals, de manera que s’integren els conceptes de salari base i plus conveni en 

un únic concepte de Salari Base de Grup . 

 
Al novembre del 2021 es va presentar a dipòsit la modificació dels Estatuts del Gremi.  

La modificació ha estat acceptada i el Gremi disposa d’uns nous Estatuts. 

 
A l’octubre es va iniciar la Campanya comercial “De què serveixen els Gremis? posant 

en valor els serveis que ofereix el Gremi i obrint la porta a les empreses no associades 

q que ens coneguin i s’associïn. 
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 Activitats més destacades 

NOVA IMATGE DEL LOGO DEL GREMI 
 
El món i  també el nostre Gremi, està en constant evolució i adaptació. És per això que 

hem volgut modernitzar i actualitzar el logo per tal que reflecteixi una imatge més 

actual de la nostra marca, sense oblidar d'on venim i  sense perdre l'essència. 

Aquesta actualització l'hem fet a través de la col·laboració amb l'ESDI, amb qui vam 

establir un acord per desenvolupar un projecte d’àmbit acadèmic, a realitzar per 

estudiants de tercer curs de disseny gràfic en l’assignatura de Projectes II  i que 

consistia en crear diferents propostes de re-disseny del logotip del Gremi amb la 

finalitat de reflectir el procés d'adaptació i modernització que hem dut a terme.  
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De les propostes de re-disseny  de la imatge 

corporativa del Gremi, que varen presentar els i 

les estudiants d’ESDI, la Junta Directiva va 

escollir la proposta presentada per l'Esther Cano i 

l'Alba Paniello, doncs responia al repte que els 

vàrem plantejar des del principi; mantenir la 

nostra essència i alhora incorporar notes actuals i 

modernes que projectin una mirada decidida cap 

al futur. 

L’Alba i l’Esther molt contentes de recollir el seu premi i 
reconeixement a la seva creació. 
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 Activitats més destacades 

CAMPANYA FESTIVITAT DE SANT JOSEP 2021 

 

Al 2020 ja ens vàrem veure obligats a anul·lar la celebració de Sant Josep,  i al 2021 la 

situació pandèmica tampoc va permetre el retrobament. 

 

Per felicitar el dia de Sant Josep es va fer arribar 

a tots els socis, un petit obsequi, una samarreta 

amb el nou logo del Gremi, dissenyat pels joves 

estudiants ESDI. Un logo que, alhora que  

manté l’essència del Gremi, incorpora notes 

modernes i actuals.  

 

 

 
 
 
 

CAMPANYA DE NADAL 

  

S’acostava final d’any i tampoc ens podíem retrobar com hauríem desitjat i el Gremi va 

desitjar als socis les festes amb un un solidari i dolç detall: 

 

 
Enguany ens ha semblat apropiat, aportar el nostre gra de sorra 
solidari i ens hem sumat a la setena edició del Torró solidari de 
Rac1. Tots els beneficis obtinguts de la venda del torró de RAC1 
van íntegrament destinats a l’ Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona, concretament al projecte Brain, centrat en la recerca i el 
tractament de malalties neurològiques en infants. 

 
 
 
NIT DE L’EMPRESARI DE CECOT 
 
Assistència de representants del Gremi a la 26a 

edició de la Nit de l’Empresari 
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 Serveis del Gremi 

• Servei de reclamacions amb proveïdors 

• Assessorament i consultoria financera 

• Assessorament energètic 

• Departament jurídic- laboral 

• Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA) 

• Servei Nòmina 

• Borsa de Treball 

• Formació 

• Traducció 

• Promoció Internacional 

• Estratègia i competitivitat 

• Servei de màrqueting 

• Assessorament en Medi Ambient 

• Qualitat 

• Recursos Humans 

• Viatges 

• Assegurances 

• Protecció de dades de caràcter personal - RGPD 

• Prevenció de Riscos Laborals 

 
Acords i descomptes amb condicions avantatjoses per als socis. 

• Banc de Sabadell 

• Furgoline, lloguer de vehicles 

• Permís especial de càrrega i descàrrega 

• Solred 

• Anunzia Solucions Tecnològiques SL 

• Meditempus, ETT SA 

• Reempresa 

 

• Informació i assessorament: 

S’ha mantingut puntualment informades a les empreses associades de totes les 

novetats que, dia a dia, s’han anat produint  i atenent al mateix temps les 

consultes que les empreses ens feien arribar. En aquesta línia al 2021 es van 

circular als socis  90 comunicacions informatives. 
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 El Gremi a internet i a les xarxes 

https://www.facebook.com/gremifusta/  

https://www.instagram.com/gremifustasabadell/  
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 Compte de resultats a 31.12.2021 

  
  
   

INGRESSOS  

          QUOTES ASSOCIATS 11.863,00 € 

TOTAL INGRESOS 11.863,00 € 

  

DESPESES  

         ASSESSORAMENTS 400,00 € 

         DESPESES BANCARIES 157,05 € 

REPRESENTACIÓ  165,00 € 

         SERVEIS INFORMÀTICS 185,00 € 

         CORREUS 63,23 € 

         DONATIUS I OBSEQUIS 917,66 € 

         QUOTA CENTREM 8.000,00 € 

         QUOTA FEDERACIÓ 1.200,00 € 

         QUOTA CIESC 800,00 € 

         TRIBUTS 183,00 € 

         IVA NO DEDUIBLE 250,01 € 

         DESPESES EXCEPCIONALS 881,24 € 

TOTAL DESPESES -13.204,27 € 

  

  

RESULTAT EXPLOTACIÓ (DÈFICIT) -1.341,27 € 
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 Balanç de situació a 31.12.2021 

   ACTIU  EUROS  

  

   ACTIU CORRENT                           

        Deutors comercials i altres 989,65 € 

        Efectiu i actius liquits 15.524,75 € 

              CAIXA 74,47 € 

              c/c BANC SABADELL 15.450,28 € 

  

   TOTAL  ACTIU 16.514,40 € 

  

  

   PASSIU   

   PATRIMONI NET     14.433,16 € 

          Fons social 15.774,43 € 

          Resultat de l’exercici - 1.341,27€ 

    PASSIU CORRENT 2.081,24 € 

          Proveïdors  2.081,24 € 

                 

  

   TOTAL PASSIU 16.514,40 € 
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 Pressupost 2022 

INGRESSOS   
    

CONCEPTE TOTAL 

    

    

QUOTES D’ASSOCIATS 12.500,00 € 

  12.500,00 € 

  

  

DESPESES  
   

CONCEPTE  

   

SERVEIS BANCARIS 175,00 € 

SERVEIS INFORMÀTICS 185,00 € 

DESPESES INSTITUCIONALS 1.000,00 € 

QUOTA CENTRE METAL.LÚRGIC 8.160,00 € 

QUOTA FEDERACIÓ 1.000,00 € 

QUOTA CIESC 800,00 € 

MATERIALS 250,00 € 

ALTRES DESPESES 930,00 € 

  12.500,00 € 

  

  

INCREMENT DE PATRIMONI                   -      
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Concepció, 40 · 08202 Sabadell · Tel. 937247829 ·  
info@gremifustasabadell.com · www.gremifustasabadell.com 


