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GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I 
VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE 

SABADELL I PROVÍNCIA DE BARCELONA 

MAPA INSTITUCIONAL 



 Òrgans de govern i gestió 

La composició de la Junta Directiva 2019-2022 és la següent: 

President Hipòlit Moreno Llagostera 

Vicepresident  1r. 
 

Vicepresidenta  2a. 
 

Jaume Llop  Cardona  
 

Sílvia Martí Escursell 

Tresorer 
 

Tomàs Gubianes Blanch 

Secretaria 
 

Montserrat Vilanova Ballet 

Vocals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assessors a presidència  
 

Angel Lera Garrido 
Esther García Castaño 
Jordi Rigola Serrano 
Juan Carlos Gómez Montesinos 
Juan Ruiz Luna 
Maite Vázquez Rocamora 
Miquel Martí Escursell 
Santi Gutiérrez Díez 
Sebastián Bernal Torres 
Susana Riquelme García 
 
Mauri Abril Duran 

 Agremiats 

El Gremi compta, a data de 31.12.2020, amb 284 
empreses agremiades.  
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Durant el 2020 s’han celebrat 5 reunions de junta directiva: 14 de gener, 10 de març, 5 de 

maig, 16 de juliol, 6 d’octubre i 15 de desembre. 

Consell d’honor: President Josep Manel López Beltran 
 

Enric Garcia Alcalà 
 

Antoni Sitjas Renom 
 

Miquel Bohigas Cintas 

 

Agustí Garcia Rubies 



 Òrgans de govern i gestió 

Comissions tècniques  

COMISSIÓ FIRA AUTOPRO  
 

Alex Campos 
Enric Alcoverro 
Hipòlit Moreno 
Josep Manel López 
Jaume Llop 
Rafel Lora 
Sebas Bernal 

COMISSIÓ FIRA VO  
 

Hipòlit Moreno 
Belen Vert 
Ismael López 
Jaume Lora 
Josep Manel Martí  
Vicenç Millán 

COMISSIÓ MOBILITAT  

 Agustí Garcia 
Alex Campos 
Hipòlit Moreno 
Jaume Llop 
Jordi Rigola 
Josep Manel López 
Rafel Lora 
Santi Gutiérrez 
Sílvia Martí 

COMISSIÓ FORMACIÓ  

 Angel Lera 
Hipòlit Moreno 
Jaume Llop 
Jordi Rigola 
Sebas Bernal 

COMISSIÓ ACTES SOCIALS  

 Hipòlit Moreno 
Jaume Llop 
Juan Carlos Gómez 
Juan Ruiz 
Mauri Abril 
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 Relacions amb altres entitats 

• Amb l’empresa ACM TOOLS SL i 
TECNOBEE INNOVACIÓN Y 
SERVICIO SL, que es dedica a la 
venda d’equips, utillatge i 
manteniment d’equips i maquinària. 

 
• Amb l’empresa DIAGNOSTIC 

CENTER TEC-AUTO SBD SL, la 
qual ofereix a l’associat un servei de 
diagnòstic, amb la solució integral de 
la reparació.  

 
• Acord de col·laboració amb SIRCAT, 

empresa que realitza el servei de 
recollida integral de residus. 

 
• El Gremi forma part de la Federació 

Catalana de Tallers (FECATRA). 
 

• Col·laboració amb gremis comarcals i 
intensificació de l’intercanvi 
d’informació mútua i coordinació dels 
respectius serveis. 

 
• Participació en les reunions del 

Consell Intersectorial d’Empresaris 
de Sabadell i Comarca (CIESC) 
sobre diversos temes d’interès 
empresarial. 

 
• Participació en les reunions de la 

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

 
• Amb l’estació Applus ITV de Can 

Roqueta per a reserva de cites 
prèvies d’ITV. 
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 Participació del Gremi en el Consell del 
Centre Metal·lúrgic 

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

 
• ACM Tools SL  
• Auto Talleres Erasa, SRL 
• Acracio Llop SL 
• Diagnostic Center TEC-AUTO 
• Euma, SL 
• Injecció AMAC SL  
• Ippon Motor Vallès, SLU 
• Juan Ruiz Luna 
• Talleres Abril Hnos, SCP 
• S.E.R.V.E.I., SA 
• Urpi Sport, SL 

 
d’entre els quals el Sr. Hipòlit Moreno, de l’empresa INJECCIÓ AMAC SL, és el 
representant del Gremi a la Junta Directiva del Centre Metal·lúrgic. 
 



 Relacions 

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

Industrial. 
• Departament de Territori i Sostenibilitat. 
• Departament d’Empresa i Ocupació. 
• Centre de Fires i Congressos Sabadell - Fira Sabadell. 
• FECATRA. Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils. 
• Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona. 
• Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa. 
• Associació Empresarial de Tallers de Reparació i Venedors d’Elements - ASTAVE. 
• Associació d’Empresaris de Comerç i reparació de vehicles i embarcacions. 

Comarques Gironines. CORVE. 
• Associació Provincial d’Empreses d’Automoció de Lleida. 
• IES Castellarnau. 
• IES Palau Ausit de Ripollet. 
• IES Sabadell. 
• Junta Arbitral de Consum. 
• OGE, Oficina de Gestió Empresarial. 
• SIGNUS. Sistema Integrado de Recogida de Neumáticos Usados. 
• SIRCAT, Gestor Integral  de Residus 

 Serveis als agremiats - SERVITALLER 

• Legalització de tallers; servei 
d’enginyeria. 

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

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

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

• Lliurament de la placa del Gremi  i de 
la normativa vigent. 

• Impresos amb els models oficials 
d’Ordre de Reparació. 

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

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

vehicles ja reparats. 

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

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

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

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

• Borsa de treball. 
• Aules i sales de reunions a disposició 

dels associats. 
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 Activitats més destacades 

El 2020 el recordarem com l’any marcat per la pandèmia de la Covid-19, aquesta 
ha tingut un efecte disruptiu a tots nivells, però des del Gremi, s’ha fet un gran 
esforç per mantenir-nos  operatius i al costat dels associats en tot moment, donant 
resposta a les nombroses consultes i informant puntualment de les novetats en 
temes laborals, jurídics i d’operativa durant l’Estat d’Alarma. 
 
També s’ha ofert material de protecció per a la Covid-19 a preu de cost per als 
socis. 
 
S’han enviat més de 170 circulars als agremiats amb informació d’interès general  i 
sectorial. 
 
També voldríem remarcar que es van rebre agraïments de molts tallers  que han 
valorat positivament la nostra actuació i han consensuat la importància de tenir un 
vincle associatiu, que dona paraigua i suport a la nostra activitat sectorial.  
 
Lamentem que algunes de les nostres activitats,  com la formació, l’organització de 

l’Autopro Saló i la celebració del tradicional sopar del nostre Patró,  Sant Cristòfol, 

que veient-se afectades per les restriccions de la pandèmia i les mesures 

restrictives decretades, no s’han pogut celebrar, però enfoquem l’any 2021 amb 

noves il·lusions i moltes ganes de generar valor als nostres associats. 
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 Activitats més destacades 

 

Saló del vehicle d’Ocasió Garantit 

de Sabadell 

El Gremi va organitzar del 5 al 8 de 

març, ambdós inclosos, la 13a Edició 

del Saló del Vehicle d’Ocasió Garantit 

de Sabadell a Fira Sabadell  

Aquest 2020 el Saló va incorporar dos 

nous expositors, IPPON MOTOR 

VALLES I ROMAKORUMA que es van 

sumar als ja consolidats expositors; 

Exclusivas Pont,  Ondinauto, Santi 

Enrique, Movento, Stern Motor, Sarsa, 

Auser, Grup Vallescar Autosi i 

Servando López Orús. 

A més a més, els visitants de la fira 

van poder gaudir d’un espai lúdic amb 

zona de bar- terrassa amb Fooftrucks i 

taller de pintura de cares per als més 

menuts. 
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Visita als Instituts:  
 
La comissió de formació va realitzar dues visites als Instituts amb cicles 
formatius d’automoció per explorar vies de col·laboració.  
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 Activitats més destacades 

Plataforma Pro Mobilitat Lliure de Catalunya. 
 
El Gremi es va adherir a aquesta plataforma, aglutinadora d’una cinquantena 

d’entitats, que vetlla per tal que se la tingui en compte per la presa de decisions 

que afectin a la mobilitat, tot 

defensant que no s’elimini cap 

tipus de mobilitat i que sigui el 

ciutadà qui esculli com es vol 

moure.  

31 de gener. Institut Castellarnau de 
Sabadell. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 14 de febrer. Institut Palau Ausit de 
Ripollet. 
 



 Formació 

Activitat formativa: el Gremi aposta 
per la formació, organitzant cursos de 
formació gratuïta a l’Aula-Taller del 
Vapor Llonch i al Taller de les Vinyes 
de Santa Perpètua. Aquestes aules 
estan dotades de  tot l’equipament per 
desenvolupar l’activitat formativa del 
gremi. 

M
e

m
ò

ri
a 

2
0

2
0

 

Cursos 
Hores 

Lectives 
Alumnes 

PRL AUTOMOCIO 20 7 

Cursos específics per a tallers : 

Aquest 2020 la programació de formació ha estat suspesa per la situació de 
pandèmia, el confinament i la limitació de l’aforament.  
Així dons, només s’ha realitzat un curs específic per automoció. 



 Concepció, 40 · 08202 Sabadell · Tel. 937457812 
tra@centrem.cat · www.gremitra.cat 


