
REPRESENTATIVITAT

El Gremi participa en fòrums de trobada que 
afecten al sector, tant de caire públic com privat. La 
relació d’entitats amb representació del Gremi són 
principalment: Confederación Nacional de la Construcción, 
Confederació Catalana de la Construcció, FTN, Pimec, 
Fira de Barcelona, Junta Consultiva Administrativa de 
Catalunya, Federació d’Entitats Empresarials de la 
Construcció, Institut de Tecnologia de la Construcció, 
Junta Arbitral de Consum de l’Ajuntament de Barcelona, 
Observatori per la Rehabilitació Arquitectònica, Cercle 
d’Infraestructures, Fundació per la Ordenació del sector 
de la construcció, Gestora de Runes de la Construcció, 
Fundació Laboral de la Construcció, Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona, Consell econòmic i social de 
Barcelona, entre d’altres.

Comissió de Rehabilitació i 
Manteniment dels Edificis

La comissió RiMe és un punt de 
trobada que permet compartir 

experiències entre professionals del sector, amb 
l’objectiu de fomentar l’especialització i l’excel·lència 
de les empreses dedicades a la rehabilitació, reformes 
i manteniment. 

Pertànyer a la comissió proporciona un ampli ventall 
d’avantatges, com disposar d’autorització per gaudir de 
zones d’aparcament en horari laboral, optar al segell de 
qualitat en la construcció, així com gaudir d’acords amb 
ajuntaments i altres organismes per fomentar i impulsar 

l’activitat de la rehabilitació i manteniment dels edificis.

Conveni Col·lectiu del Sector i Taules Salarials 

El Gremi participa en el procés de negociació, signatura 
i seguiment dels Convenis del sector de la Construcció. 
Tant els textos com les taules salarials es fan arribar en 
tota la seva extensió a les empreses agremiades.

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i 
Comarques 

Gran Via de les Corts Catalanes, 663,
6ª planta i Baixos
08010 Barcelona 

Tel. 932 659 430 / info@gremi-obres.org
www.gremi-obres.org



QUÈ ÉS EL GREMI?

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques és una entitat 
sense ànim de lucre que dóna suport a l’activitat quotidiana de les empreses 
agremiades amb un ampli ventall de serveis a la seva disposició. El Gremi 
té els seus orígens a l’any 1211 i va ser al 1892 quan es va reconstituir com 
a una moderna organització empresarial, sent actualment un referent de 
primer ordre per als professionals del sector constructor català. 

SERVEIS

Amb l’objectiu de donar recolzament en la gestió diària de les pimes constructores 
catalanes, els principals serveis que ofereix el Gremi a les empreses són: 

· Formació privada i subvencionada:

 - Formació a mida

 - Gestió del crèdit per la formació contínua

 - Formació privada

 - Formació subvencionada

· Jornades tècniques, legals y networking 

· Gestoria laboral-jurídica

· Gestoria comptable

· Serveis de Consultoria i Assessorament tècnic i legal: 

 - Fiscal   - Peritatges

 - Civil i mercantil - Instal·lacions

 - Administratiu - Prevenció i seguretat

 - Laboral - LOPD

 - Penal   - Qualitat

 - Internacional 

· Visites de prevenció a les obres

· Visites guiades 

· Visites a fàbriques i laboratoris

· Avantatges pel soci en descomptes i condicions avantatjoses en Assegurances,   
  Servei de prevenció aliè, Renting de vehicles, Combustibles, Oci, entre d’altres. 

· Implantació del sistema de gestió de qualitat 

· Assessorament en xarxes socials

· Creació de blogs professionals

· Selecció de perfils professionals 

· Espais publicitaris 

· Lloguer d’espais

· El Portal de feina

INFORMACIÓ
Cobertura informativa sobre tots els aspectes relacionats amb el sector que afecten 
directa i indirectament a les empreses constructores

· Circulars – comunicats 

· Butlletins online

 - El Gremi Informa

 - Formem Professionals

 - Recomanem als socis 

· Revista institucional Constructors

· El web del gremi 

· El blog: Espai Rehabilitació 

· Xarxes socials: Flickr, Linkedin, Twitter, You Tube

TRÀMITS, CERTIFICATS I REGISTRES  
· Certificat d’agremiat i Certificat de la RiMe

· Certificat de classificació empresarial d’obres i serveis

· Certificat de declaració responsable

· Registre d’Empreses Acreditades- REA

· Registre CONSTA

· Autorització d’estacionament en zona de càrrega i descàrrega

· Tramitació inicial i modificació de les dades de la TPC 

· Gestió i tramitació d’ajuts públics

La nostra missió

Defensar els interessos 
de les empreses 
constructores 
catalanes, oferint 
un servei de qualitat 
en resposta a les 
necessitats del 
soci, formar als 
professionals del sector 
i representar-los davant 
de tots els agents 
socials. 


