GUIA DE SERVEIS
PELS ASSOCIATS
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MARBRISTES
Octubre 2019

ACM
Característiques dels serveis i com sol·licitar-los per als membres de l’Associació Catalana de Marbristes

MANUAL I OPERATIVA D’ÚS DELS SERVEIS
Octubre 2019

ASSESSORIA LEGAL, LABORAL I PRL

Assessorament legal, laboral i de PRL especialitzat en
tallers de marbre i especialment en prevenció de riscos
laborals.

Serveis:
§ Check – list tècnic inicial PRL
§ Check – list legal de la documentació de l’empresa (PRL + DOCUMENTACIO).
§ Vigilància de la Salut.
§ Assessorament obtenció del CS3.

OPERATIVA
Es gestiona concertant agenda. (CONSULTAR CONDICIONS)
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ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB L’INS

Acord de col·laboració amb l’Instituto Nacional de
Silicosis (INS) per establir un “Pla de Seguiment i
Control del Risc per exposició a la pols i la sílice
cristal·lina respirable (SCR) als tallers de marbre de
Catalunya”

Servei:
§ Adherir-se al Pla de Seguiment i Control del Risc per exposició a la pols i al SCR.
§ Obtenció del segell acreditatiu de l’INS.

OPERATIVA
Adherir-se al Pla de forma voluntària. (CONSULTAR CONDICIONS)
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ASSEGURANCES

Assegurances col·lectives negociades per tot el
col·lectiu o individualment per a cada associat.

Assegurances i línies destacades:
Es mantenen acords amb diferents companyies asseguradores per cada línia específica a
través de la Corredoria d’Assegurances AMFER.
§ Assegurança de conveni
§ Assegurances de vida.
§ Assegurances RC.

OPERATIVA
Es gestiona concertant agenda amb el comercial de la corredoria d’Assegurances AMFER
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CERTIFICAT CS3

Certificat Safety & Security Stone CS3 creat per la
Federació Catalana de la Pedra amb col·laboració de
Prieslab per certificat la prevenció de riscos laborals de
les empreses associades.

Costos:
§ Exclusiu per empreses associades.
§ Per clients de Prieslab es gratuita l’obtenció del CS3.
§ Per empreses associades i no clients de Prieslab el cost anual es de 300 €

OPERATIVA
Es gestiona concertant agenda amb l’agent de l’Assessoria
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ASSESSORAMENT PROFESSIONAL PEDRA NATURAL

Assessorament professional totalment gratuït pel
sector de la pedra natural.

Tipus d’assessorament:
§ Consultes tècniques sobre pedra natural. CTE, marcatge CE.
§ Consultes sobre llicències.
§ Consultes normatives que afecten al sector.
§ Consultes comercials.

OPERATIVA
Es gestiona concertant agenda. Dia d’assessorament a la Federació: els Dilluns mati de cada setmana.
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SERVEI D’ADAPTACIÓ I MANTENIMENT AL GDPR

Servei d’adaptació i manteniment al nou Reglament
General de Protecció de Dades – GDPR

Cost servei especial pels associats:
Servei
Servei GDPR-LOPD dades bàsiques – fins a 25
treballadors
Servei GDPR-LOPD dades bàsiques -Empresa de 25 a
50 treballadors
Servei GDPR-LOPD dades bàsiques – Empresa més
de 50 treballadors

Adaptació

Manteniment

199 €

100 €

350 €

210 €

Consultar

Consultar

OPERATIVA
Assessorament personalitzat a l’associat per la compra del vehicle.
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MEMBRES DE LA PATRONAL PIMEC

La Federació Catalana de la Pedra i totes les seves
empreses associades formen part de la patronal
PIMEC.

Procediment:
§ Els associats de la Federació gaudeixen de tots els serveis d’assessorament,
consultoria i defensa oferts per PIMEC
§ Els associats de la Federació gaudeixen dels descomptes oferts per PIMEC.

OPERATIVA
Contactar amb la Federació per poder accedir als serveis i acords de descomptes de PIMEC.
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CREACIÓ DE PÀGINES WEB

Servei de creació de pàgines web professionals segons
el model que més s’adapti al seu negoci. Disposa de
diferents opcions i possibilitats.

OPERATIVA
Es gestiona concertant agenda per fer un anàlisi de les necessitats de l’empresa.
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DEFENSA INTERESSOS ASSOCIATS

Servei de defensa dels interessos del col·lectiu
d’associats de forma col·lectiva i també defensa dels
interessos individuals de cada associat davant
l’administració.

§ Servei gratuit per a tots els associats.

OPERATIVA
Es gestiona concretant visita a la Federació per exposar el problema. E-mail: cmoreno@pedracat.com

10

DESCOMPTES APPLE

Descomptes i preus especials en productes Apple,
mitjançant una web específica de compra, a través de la
pàgina web Apple oficial habilitada amb descomptes .

OPERATIVA
Consultar l’operativa a la Federació per obtenir codi de descompte
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DESCOMPTE EN APARCAMENTS

Descomptes directes del 7% en aparcaments SABA
d’Espanya.

OPERATIVA
Enviar un correu electrònic a cmoreno@pedracat.com indicant les dades de contacte i els descomptes
d’interès. El Pack Tempo i el Pack Nocturn es venen a les oficines de la Federació.
Aparcaments exclosos: Illa Diagonal, Barcelona 2, Cosmocaixa, Aeroports, Constanza, Andrea Doria i Cim Vallés.
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DESCOMPTE EN APARCAMENTS

Descomptes directes del 10% en aparcaments Nuñez y
Navarro de Barcelona

OPERATIVA
Es gestiona concertant agenda
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DESCOMPTE EN CARBURANTS - CEPSA

§ Descomptes en: DIESEL ÒPTIMA: 7,5 CTS / L
§ Descomptes en: DIESEL I BENZINA: 6 CTS / L

OPERATIVA
L’associat haurà de signar un contracte de CEPSA Star DIRECT i lliurar-lo a l’associació, el contracte li
facilitarà l’associació.
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DESCOMPTE EN CARBURANTS - SOLRED

§ DIESEL e+: 8 CTS / L *
§ DIESEL 10: 10 CTS / L *
§ BENZINA Effitec 95: 5 CTS / L
§ BENZINA Effitec 98: 7 CTS / L

(*) Descompte de 6 i 8 cts/l en les més de 2.500 Estacions de Servei Especials, en la resta de benzineres el descompte es de 1,20 cts/l.

OPERATIVA
L’associat haurà d’enviar el formulari + contracte original + document SEPA signat a les oficines de la
Federació Casp, 130, baixos 4 de Barcelona .
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DESCOMPTE EN APARCAMENTS B:SM

Descomptes per aparcar a les zones verdes, excepte les
d’ús exclusiu per a veïns amb una tarifa única de 2,50
/hora.
A més, també aplica un descompte del 25% als
aparcaments de la xarxa B:SM (10% de descompte en
abonaments diürns)

OPERATIVA
La Federació disposa de targetes a la seu de Barcelona.
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DESCOMPTES HOTELS

Descomptes mínims des del 15% sobre el millor preu
garantit en més de 60.000 hotels nacionals i
internacionals. Sense despeses de gestió.

OPERATIVA
Consultar a la Federació per obtenir codi descompte
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ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB ELIS

Disposem d’un acord de col·laboració amb el servei de
lloguer i neteja de vestuari laboral ELIS .

§ L’acord de col·laboració consisteix en l’aplicació de tarifa de gran empresa a la
tarificació de les empreses associades a la Federació Catalana de la Pedra

OPERATIVA
L’associat envia a la Federació la seva consulta de pressupost pels serveis d’ELIS i la Federació contacta
amb ELIS per tal de visitar i fer una proposta comercial a mida per l’associat.
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DOCUMENTACIÓ NOU ASSOCIAT

Documentació a lliurar a cada nou associat de
l’Associació Catalana de Marbristes. La documentació es
manté actualitzada.

Documentació associació ACM:
§ Placa d’Associat.
§ Condicions Generals de Venda de l’Associació Catalana de Marbristes.
§ Calendari Laboral.
§ Llistat de documents d’acords assolits a l’Associació.
§ Estatuts de l’Associació.
§ Guia de Serveis de l’Associació de Marbristes.
§ Calendari anual de reunions de l’Associació.
§ Tarifa de preus recomanats de l’Associació de Marbristes.
§ Tarifa preu hora operari de l’Associació
§ Check – list inicial PRL.

OPERATIVA
L’associat rep un pack amb la documentació de l’Associació ACM quan s’associa i es manté aquesta
documentació actualitzada periòdicament.
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FORMACIÓ

Programes de formació adaptats i orientats a cobrir les
necessitats formatives dels Tallers de Marbre i ajudar a
la professionalització del sector amb formació especial.

TIPUS DE FORMACIÓ:
§ Per empreses: Col·laborem amb entitats gestores de crèdit Forcem, podem cursar
cursos totalment a mida per a cada necessitat que presenti l’empresa. Es dissenya
itinerari formatiu o també es pot aplicar càpsules ja executades.
§ Formació on-line: Cursos de formació on-line per a les empreses associades.
§ Formació d’ofici marbrista per a nous treballadors.

OPERATIVA
Es gestiona concertant agenda amb la Federació Catalana cmoreno@pedracat.com
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INFORMES I BBDD COMERCIALS

Descomptes en Bases de Dades i de fitxers de milers
d’empreses
d’Espanya,
empreses,
arquitectes,
decoradors, etc.

OPERATIVA
L’associat a de sol·licitar el servei a la Federació. Els facilitarem una base de dades d’empreses amb email d’Espanya segmentada segons les seves necessitats i actualitzada a l’any 2019.
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PRODUCTES FINANCERS

Productes de finançament exclusius per als associats.
Per nova activitat, préstecs, ICO, etc.

Línies de finançament destacades:
§ Gestió de línies ICO: Línia ICO liquiditat / Línia ICO PIMES.
§ Línia BS Professional completa.
§ Retorn del 10% de la quota anual d’associat fins a un màxim de 100 €

OPERATIVA
L’associat contacta amb la Federació i des de Banc Sabadell contactaran amb l’associat des de l’oficina de
Banc Sabadell més propera a la seu de la seva empresa.
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PERITATGES PEDRA NATURAL

Peritatges especialitzats en pedra natural, patologies,
destonificacions, col·locació, etc.

Servei i tarifa de preus:
§ Servei de peritatge realitzat per dos associats de la Federació amb provada
experiència en el sector de la pedra natural.
§ Cost empresa associada: 300 € + IVA
§ Cost empresa no associada: 850 € + IVA

OPERATIVA
L’empresa associada que te un problema sobre un material subministrat i vol un dictamen pericial sobre
el producte, la col·locació, etc., contacta amb la Federació, s’analitza el cas i es busca una solució.
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LLOGUER DESPATX I AULES

Despatxos gratuïts i lloguer de despatxos i espais per
reunions, presentacions de producte, trobades o cursos
formatius al centre de Barcelona (Casp, 130).

OPERATIVA
Despatx gratuït: Sol·licitar el despatx a la Federació amb 48 hores d’antelació.
Altres espais: Comunicar amb FCP (Carles Moreno) cmoreno@pedracat.com
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TRAMITACIONS ADMINISTRATIVES

Realització de tràmits administratius des de l’Associació
pels associats que ho sol·licitin.

Tràmits:
§ Tramitació certificat digital ANF.
§ Tramitació inscripció REA.
§ Tramitació alta empresa productora residus industrials.
§ Tramitació declaració anual de residus.
§ Adaptació i manteniment al Reglament de Protecció de dades.

OPERATIVA
L’associat contacta amb la Federació i sol·licita el tràmit. La Federació li requereix la documentació
necessària per poder confeccionar el tràmit.
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OBSERVACIONS I CONTACTE

Els serveis i condicions explicades en aquesta guia
poden ser utilitzades de manera total o parcial, triant
l’associat els serveis que siguin més adequats.

§
§
§
§

Membres de la Federació Catalana de la Pedra.
Membres de Fedesmar (Federación Española de Asociaciones de Marmolistas).
Membres de PIMEC (Patronal de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya).
Conveni de ol·laboració amb el Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona.

CONTACTE:
CARLES MORENO
Gerent ACM – FEDERACIÓ CATALANA DE LA PEDRA
FEDERACIÓ CATALANA DE LA PEDRA
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MARBRISTES
C/ Casp, 130 baixos 4 – 08013 Barcelona
Tel. 93 253 03 13
e-mail: cmoreno@pedracat.com
web: www.pedracat.com
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