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6    UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA

En el moment d’escriure aquestes línies es donen diverses circumstàncies excepcionals 
que condicionen qualsevol reflexió pel que fa a l’exercici 2019, desenvolupat sota la 
presidència de Ramón Asensio i que reportem en aquesta memòria anual.  

D’una banda, la renovació mateixa de la junta de la nostra entitat, duta a terme el 
mes de març d’aquest 2020, després de l’elecció per consens del nou equip que tinc 
l’honor de presidir. Com a nou president, vull transmetre un sincer agraïment a la junta 
sortint, amb la qual compartim una visió comuna sobre el paper que ha de fer UPM 
com a punt de trobada per al progrés de la indústria i de l’economia del nostre país. 

De l’altra, la circumstància ja coneguda de l’enorme impacte econòmic i social de la 
pandèmia de la COVID-19 que patim des del març d’aquest mateix any. Arribat el 
mes de juliol, data de celebració de la nostra junta ordinària i de publicació d’aquesta 
memòria anual, encara ens referim a la pandèmia amb tota la cautela possible, 
convençuts que la seva repercussió s’allargarà molt més del que desitjaríem.

Sembla que les previsions de recessió per a aquest any 2020 i els següents –
encara molt diverses, però totes desoladores– invalidarien qualsevol valoració 
sobre l’evolució de l’economia i el sector el 2019. No obstant això, convé recordar 
breument les condicions anteriors per, almenys, fixar el marc en el qual operàvem i 
establir una estratègia de recuperació real i objectiva.

Abans del coronavirus, les principals preocupacions de la macroeconomia mundial 
se centraven en la pugna comercial entre els Estats Units i la Xina, l’impacte del 
Brèxit, la depressió de molts mercats emergents o el descontentament social a 
les societats occidentals. Tot això, entre altres circumstàncies, va portar a tancar 
el 2019 amb uns índexs de creixement econòmic significativament inferiors als 
que es preveien uns mesos abans. El Producte Interior Brut (PIB) de la zona euro 
va créixer un 1,2% el 2019, en el menor ritme de creixement de la regió des de la 
recessió del 2013. L’economia espanyola va augmentar un 2,0%, quatre dècimes 
menys que el 2018, i la catalana va registrar un creixement de l’1,9%, en contrast 
amb el 2,6% del 2018. 

Segons unes estimacions de l’Idescat, una de les causes de l’alentiment de 
l’economia catalana va ser la contracció de la indústria (que va caure un 0,3%) 
–i, especialment, del sector de l’automòbil–, que es va veure particularment 
afectada per la incertesa econòmica mundial. L’índex de producció industrial 

1. Carta del President

A UPM hi conflueixen 
empreses i professionals 
amb visions molt 
diferents, però amb 
l’objectiu comú de treballar 
per la competitivitat 
de la indústria i, en 
conseqüència, del conjunt 
del país.
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La complexitat de l’entorn 
en el qual operem es 
veu agreujada per les 
conseqüències de la 
pandèmia de la COVID-19 
i esdeveniments com el 
tancament de Nissan a 
Barcelona.

(IPI) a Catalunya va caure un 1,3% el 2019 després de sis anys consecutius de 
creixement. A Espanya, l’IPI va créixer un 0,6% i l’Índex de Producció del Metall 
(IPIMET) va augmentar un 0,9%, davant de l’increment de l’1,9% el 2018.

La complexitat de l’entorn en què operem, agitat a més per una revolució tecnològica 
imparable, la coneixem tots de sobres. Només cal citar un altre exemple devastador 
d’aquest 2020: l’anunci de tancament de la planta de Nissan a Barcelona, amb unes 
conseqüències encara desconegudes i que planteja una vegada més la necessitat 
d’una reacció ferma i conjunta de totes les administracions.

Com a primera confederació empresarial del país, a UPM hi conflueixen empreses 
i professionals amb visions molt diferents, però amb l’objectiu comú de treballar 
per la competitivitat de la indústria i, en conseqüència, del conjunt del país. Per 
això, només entenem el futur de la indústria catalana des de la unitat i el diàleg 
amb polítics i institucions, el reconeixement a la tasca dels empresaris i la 
defensa de la justícia laboral. 

En les següents pàgines d’aquesta memòria es recull una bona mostra de 
l’activitat desenvolupada per UPM en els seus diversos àmbits d’actuació: del 
paper actiu en la negociació dels convenis col·lectius que afecten el sector a la 
funció d’assessorament i informació sobre qüestions legals i administratives, 
passant per dos àmbits tan estratègics com la formació i l’expansió internacional. 
Tots dos reflecteixen clarament els canvis que està experimentant el sector: 
la integració de nous perfils professionals, amb noves habilitats i capacitats, 
i la importància d’identificar i aprofitar les oportunitats en nous mercats, 
que reclamen i valoren la nostra experiència. Seguirem potenciant tots dos 
aspectes per acompanyar les empreses, de qualsevol dimensió i subsector, en el 
desenvolupament d’aquestes dues palanques de creixement. 

Des de la visió –desitgem que compartida per tots– que UPM sigui una eina 
potent i útil per a tots els seus associats, agraïm la confiança i garantim l’esforç i 
el compromís per sortir junts d’aquesta complicada situació.

Atentament, 

Jaume Roura Calls
President



2. Òrgans de govern
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Comitè Executiu
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PRESIDENT

Asensio Asensio, Ramón.   Roca Corporación Empresarial, S.A.

VICEPRESIDENT 1er.

Torra, Xavier.   Ficosa International, S.A.

VICEPRESIDENT 3er.

Besolí i Capdevila, Celso.  Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils

VICEPRESIDENT 4rt.

Alsina Casalduero, Jaume. Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM)

DIRECTOR GENERAL 

Domingo Baltá, Mariano

VOCALS

Abad i Pous, Antoni.  Unió Empresarial Metal·lúrgica (UEM) 

Bosch Palma, Alícia.  Centre Metal·lúrgic (CM)

Fiol Fernández, Rosa.  Unió Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i Baix Llobregat 

Guixà i Arderiu, Oriol.  La Farga Yourcoppersolutions, S.A

Perramón Ferrán, Xavier.  Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central (PMCC)

Quingles Blasi. Ernest.  Epson Ibérica

Rey Marca, Carlos Gabino.  Española de Montajes Metálicos, S.A. (EMMSA) 

Romaní Olivé, Carlos.  Seat, S.A. 

Solano Castro, Juan Manuel.  Ingeniería Global Metalbages, S.A.
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PRESIDENT

Asensio Asensio, Ramón.  Roca Corporación Empresarial, S.A.

VICEPRESIDENT 1er.

Torra, Xavier.   Ficosa International, S.A.

VICEPRESIDENT 3er.

Besolí i Capdevila, Celso.   Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils

VICEPRESIDENT 4rt.

Alsina Casalduero, Jaume.  Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM)

DIRECTOR GENERAL 

Domingo Baltá, Mariano

VOCALS

Abad i Pous, Antoni.   Unió Empresarial Metal·lúrgica (UEM)

Alcaide Garriga, Jaume.  Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT)

Alonso Jiménez, Daniel.  Delphi Diesel Systems, S.L.

Altés Vaqués, Manel.   Unió Patronal Metal·lúrgica Barcelona-Delegació d’Igualada

Altimiras Viladrich, Daniel.   Associació Catalana d’Empreses Constructores de Motlles i Matrius 
(ASCAMM)

Badenes, Joan.   Mutualidad de Conductores

Baró Pernas, Javier.   Adient Seating Spain, S.L.

Bescós Casademunt, Carlos.  Capta Renovables, S.L.

Boixareu i Antolí, Joquim.  Irestal Serveis, S.L.

Borda Pérez, Carlos.  Associació d’Empresaris Siderometal·lúrgics de Badalona 

Bosch i Montsant, Miquel.  Associació d’Empresaris Metal·lúrgics de l’Alt Maresme (AEMAM)

Bosch Palma, Alicia.  Centre Metal·lúrgic (CM)

Busto Menéndez, Fernando.  Bitron Industrie España, S.A. 

Cano Guardia, Luis.   Ficosa International, S.A.

Centelles i Estevez, Josep.  Gremi de Metal·laris

Clotet Soler, Sebastià.   Grupo Koerner, S.L. 

Crespi Gost, Antonio.   Inoxfil, S.A.

Escura Serés, Ferràn.  Gremi de Constructors de Maquinària

Fernández Canseco, Marta.   Schneider Electric España, S.A.

Fiol Fernández, Rosa.  Unió Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i Baix Llobregat  

Gall Rull, Joan.  ZIV Communications, S.A.U.

Junta de Govern
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Giner Sarobe, Federico.  Gremi de Comerciants en Maquinària, Subministres Industrials i Canonades 

Girbau, Pere. Girbau, S.A.  

Gorchs Pujol, Carles.  Talleres Felipe Verdes, S.A.

Guixà Arderiu, Oriol.  La Farga Yourcoppersolutions, S.A.

Martín Puga, Manuel.  Alucan Entec, S.A.U.

Martínez Sabadell, Alfred.  Associació Empresarial d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria, 

Climatització i afins de Barcelona

Morera Queral, Jordi.  Canaletas S.A. 

Muniesa Fabian, Enrique.  Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat

Pendent.  Stanley Black & Decker Ibérica. S.L.U.

Perramón Ferràn, Xavier.  Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central (PMCC)

Quingles Blasi, Ernest.  Epson Ibérica

Rey Marca, Carlos Gabino.  Española de Montajes Metálicos, S.A. (EMMSA)  

Rico Avendaño, Carlos.  Agrupació d’Industrials del Baix Vallés (AIBV)

Ripoll Daza, Matías.  Doga, S.A.

Rodríguez Ortiz, Javier.  Nissan Motor Ibérica

Rodríguez Perdigones, Juan José.  Asociación de Comerciantes e Importadores de Recambios y 

Accesorios para Vehículos de Autolocomoción (CIRA)

Romaní Olivé, Carlos.  Seat, S.A. 

Roura Calls, Jaume. Gremi del Motor

Sagarra Trias, Oriol.  Gremi de Caldereria de Barcelona 

Solanas Romero, Jaume.  Gremi de Reparadors i Mantenidors d’Aparells d’ús Domèstic i Industrial de 

Catalunya 

Solano Castro, Juan Manuel.  Ingeniería Global Metalbages, S.A.

Solera Donate, Maria del Mar.  Te Connectivity AMP España, S.L.U. 

Spada, Anna.   Continental Automotive Spain, S.A.

Torne Micola, Carles.  YKK España, S.A.

Trepat Dessy, Adelaida.  Gremi de Fabricants d’Articles de Ferreteria de Catalunya

Túnica Guasch, Emili.   Simon Holding, S.L.

Valderrama, Gisela. Associació Catalana d’Empreses d’Instal·lacions i Manteniment (ACEIM) 

Vera Marcuello, Javier Pedro.    Unió Patronal Metal·lúrgica del Vallès Oriental (UPM Vallès Oriental)
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Entitats territorials      

• Agrupació d’Industrials del Baix Vallès (AIBV).
• Associació d’Empresaris Metal·lúrgics de l’Alt Maresme (AEMAM).
• Associació d’Empresaris Siderometal·lúrgics de Badalona.
• Centre Metal·lúrgic (CM).
• Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central (PMCC).
• Unió Empresarial Metal·lúrgica (UEM).
• Unió Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i Baix Llobregat (UPMBALL).
• Unió Patronal Metal·lúrgica del Vallès Oriental (UPM Vallès Oriental).
• Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona – Delegació d’Igualada.

Entitats sectorials

• Associació Catalana d’Empreses Constructores de Motlles i Matrius (ASCAMM).
• Associació Catalana d’Empreses d’Instal·lacions i Manteniment (ACEIM).
•  Associació Empresarial d’Instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria, Climatització i Afins de 

Barcelona.
•  Asociación de Comerciantes e Importadores de Recambios y Accesorios para Vehículos de 

Autolocomoción (CIRA).
• Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM).
• Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i Gemmòlegs (JORG).
• Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT).
• Gremi de Caldereria de Barcelona.
• Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat.
•  Gremi de Comerciants en Maquinària, Subministraments Industrials, Canonades i 

Accessoris. 
• Gremi de Constructors de Maquinària. 
• Gremi de Metal·laris.
• Gremi de Reparadors i Mantenidors d’Aparells d’ús Domèstic i Industrial de Catalunya.
• Gremi del Motor.
• Gremi de Fabricants d’Articles de Ferreteria de Catalunya.
• Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils.
• Mutualidad de Conductores.

Socis col·lectius
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Reunions dels òrgans de govern

 Comitè Executiu

22 de gener

6 de març

15 de maig

17 de juliol

30 d’octubre

Junta de Govern

22 de gener

6 de març

21 de març 

15 de maig

17 de juliol

30 d’octubre

Assemblea General

17 de juliol



3. Actes institucionals
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Actes institucionals

Gener   
07  Comitè executiu i junta directiva (reunió conjunta) de Foment del Treball Nacional 

(FTN)
15 Reunió de les vicepresidències de Confemetal
16 Junta directiva de la CEOE
17 Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
17  Comissió negociadora del Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els  

Serveis del Sector del Metall - CEM (Confemetal)
21 Comitè executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)
22 Comissió de Formació i PRL de Confemetal
30 Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Febrer 
04 Junta directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)
04 Junta directiva de FEPIME
12 Comissió de Control Pressupostari de Confemetal
12 Junta Directiva de Confemetal
15 Reunió de les vicepresidències de Confemetal
18 Comissió executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)
18 Comitè executiu de Foment del Treball Nacional (FTN) 
20 Comissió d’Economia i Fiscalitat de Foment del Treball Nacional (FTN)
20 Junta directiva de la CEOE
21 Comissió de Turisme i Serveis de Foment del Treball Nacional (FTN)
26 Comissió de Formació de Foment del Treball Nacional (FTN)

Març 
04 Junta Directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)
04 Comitè executiu, junta directiva i assemblea general de FEPIME
07 Taula sectorial de Formació Industrial (TSFI) – Fundació BCN Formació Professional
11  Reunió conjunta de les comissions Societat Digital, Innovació i Emprenedors de Fo-

ment del Treball (FTN)
12 Comissió de Control Pressupostari de Confemetal
12 Comitè executiu i junta directiva de Confemetal
13 Comitè executiu i junta directiva de la CEOE (reunió conjunta)
14 Junta directiva extraordinària de Foment del Treball Nacional (FTN)
14 Junta directiva extraordinària de FEPIME
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14 Junta rectora del CEAM
15  Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials del Consell de Treball, Econòmic i Social 

de Catalunya (CTESC)
18 Comitè executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)
18  Aquest departament desenvolupa també una tasca d’informació als associats. Tot seguit es 

recullen els enviaments realitzats l’any 2019:
20 Comissió d’Indústria de Foment del Treball (FTN)
27 “Barcelona Digital Talent Day”, acte nova iniciativa

Abril 
01 Comissió executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)
01  Comitè executiu, junta directiva i assemblea general de Foment del Treball Nacional (FTN)
09-11 “Congress Advanced Factories”
09 Assemblea electoral de Confemetal
10 Junta directiva de la CEOE
12    Sessió conjunta de la Comissió d’Infraestructures i la Comissió de Transports 

de Foment del Treball Nacional (FTN)

Maig 
03 Comitè executiu i junta directiva de FEPIME (reunió conjunta)
03 Junta directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)
17 “Nit del GremiBCN”
20 Comitè executiu de Foment del Treball Nacional (FTN) 
21 Reunió de les vicepresidències de Confemetal
21 Patronat de la Fundación Confemetal
21 Junta directiva de Confemetal
22 Junta directiva de la CEOE
27 Festa de la Primavera de Foment del Treball Nacional (FTN)

Juny 
03 Comissió executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)
03 Comitè executiu i junta directiva de Fepime (reunió conjunta)
03 Junta directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)
03 Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
04 Comissió d’Innovació de Foment del Treball Nacional (FTN) 
06 Comissió d’Economia i Fiscalitat de Foment del Treball Nacional (FTN) 
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13 2a edició del “Tech4Good Congress”,  impulsat i organitzat per Eurecat
13 Reunió del plenari de la Comissió de Formació de Foment del Treball Nacional (FTN)
13  Comissió executiva territorial del Servicio Público de Empleo Estatal de Cataluña 

(SEPE)
13 Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya: “3a. Nit de les Infraestructures”
17 Comitè executiu de Foment del Treball Nacional (FTN) 
18 Comissió de Control Pressupostari de Confemetal
18 Comitè executiu de Confemetal
18 Assemblea general de Confemetal
18 Patronat de la Fundación Confemetal
18 Comissió d’Energia i del Fòrum Energia de Foment del Treball Nacional (FTN)
19 Comitè executiu i junta directiva de la CEOE (reunió conjunta)
19 Comissió d’Indústria de Foment del Treball Nacional (FTN)
20 Comissió executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)
21 Comissió d’Emprenedors de Foment del Treball Nacional (FTN)
25 Comitè de directors de Confemetal
25 Comitè executiu, junta directiva i assemblea general de Fepime
26 Junta rectora i assemblea general del CEAM
28 Acte Nacional del Dia de les Esquadres 2019

Juliol 
01 Junta directiva i assemblea general de Foment del Treball Nacional (FTN)
04 Comitè executiu i junta directiva (reunió conjunta), i assemblea general de la CEOE
07 Comissió Sectorial d’EURECAT
15 Comitè executiu de Foment del Treball Nacional (FTN) 
15 Comitè executiu i junta directiva de Fepime (reunió conjunta)
16 Comissió de Règim Intern de Confemetal 
16 Junta directiva de Confemetal
17 20è. aniversari del Consell Català de Formació Professional
17 Junta directiva de la CEOE

Setembre 
02 Junta directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)
02 Comitè executiu i junta directiva de Fepime (reunió conjunta)
10 Comissió d’Energia de Foment del Treball Nacional (FTN)
16 Comissió Societat Digital de Foment del Treball Nacional (FTN) 
16 Comissió Innovació de Foment del Treball Nacional (FTN)
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16 Comitè executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)
17  Comissió negociadora del Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els 

Serveis del Sector del Metall - CEM (Confemetal)
17 Comissió d’Assumptes Laborals de Confemetal
18 Junta directiva de la CEOE
19 Comitè executiu de Confemetal
20 Jornada ATM: “Presentació de la proposta de Pla Director de Mobilitat 2020-2025”
30 Comissió d’Economia i Fiscalitat de Foment del Treball Nacional (FTN)

Octubre 
01 Junta directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)
03 “Innovation Summit Barcelona” – CIIB
07 Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)
07 Comissió Laboral i de Recursos Humans de Foment del Treball Nacional (FTN) 
09 “Present i futur de l’Automòbil”, acte organitzat per Fecavem
09  Comissió negociadora del Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Ser-

veis del Sector del Metall - CEM (Confemetal)
10  Reunió conjunta de la Comissió Internacional, Comissió Unió Europea i Programes Euro-

peus, i Comissió de Turisme i Serveis de Foment del Treball Nacional (FTN
14 “III Fòrum Rosa Virós”, organitzat pel CESB
15 Comitè executiu i junta directiva de Confemetal
16 Junta directiva de la CEOE
21 Comitè executiu de Foment del Treball Nacional (FTN)
22 “Jornada del sector de l’automoció”, organitzada per CCOO d’Indústria de Catalunya
 22 “Nit de l’Empresari”, organitzada per la CECOT
23 “Trobada d’Empresaris”, convocada per Foment del Treball Nacional (FTN)
24  “XV Fòrum de la distribució de productes siderúrgics”, organitzat per la Unió de Magatze-

mistes de Ferros de Catalunya i Balears
30 Comissió executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)

Novembre 
04 Junta directiva de Foment del Treball Nacional (FTN)
04 Comitè executiu i junta directiva de Fepime Catalunya
07 75è aniversari del Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona
12  Acte organitzat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), amb la presència del 

president del Grup Popular a l’Ajuntament de Barcelona, Josep Bou
12 Comissió d’Economia i Fiscalitat de Foment del Treball Nacional (FTN)
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14  “7ª Jornada de la Distribución en Cataluña”, organitzada per l’Associació de Comerciants i 
Importadors de Recanvis i Accessoris per a Vehicles d’Autolocomoció (CIRA)

14 Comissió executiva territorial del Servicio Público de Empleo Estatal de Cataluña (SEPE)
15 Comitè de directors de Confemetal
15 40è aniversari de la constitució de Femete
18  Entrega de la Medalla d’Honor 2019 i dels XII Premis Carles Ferrer Salat. Acte anual orga-

nitzat per Foment del Treball Nacional (FTN)
19 Comissió Control Pressupostari de Confemetal
19 Comitè executiu de Confemetal
19 Reunió de les vicepresidències de Confemetal
20 Junta directiva de la CEOE
20 Junta rectora del CEAM
25  “Expoquimia The International Chemistry Event – Expoquimia on the Road – Retos y 

Futuro del Sector” (Barcelona)
26 5a edició de l’“Industrial Meeting”, acte organitzat per Foment del Treball Nacional (FTN)
26 I  Jornada FECAV: “Eines per a la transició cap a una mobilitat sostenible i el paper de 

l’autobús”
28  “Jornada sectorial: 40 años vertebrando la Economía Española”, acte organitzat per Con-

femetal
28 Celebració del 40è aniversari de Confemetal
28 Congrés “MetalMadrid”
29 Celebració de St. Eloi – Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central)

Desembre 
03 Acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2018
04 Acte organitzat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) amb la presidenta del 
grup municipal Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi 
16 Ple del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)
17 Comissió de Control Pressupostari de Confemetal
17  Reunió de les secretaries generals i direcció d’organitzacions empresarials sectorials i 

territorials de Foment del Treball Nacional (FTN)
17 Comitè executiu i junta directiva de Confemetal
18 Junta directiva de la CEOE
17 Patronat de la Fundación Confemetal
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4. Representacions d’ UPM
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• Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM)

• Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Junta directiva

Assemblea general

Comissions:

 • Comissió d’Economia i Política Financera

 • Comissió de Recerca, Desenvolupament i Innovació

 • Comissió de Seguretat Social

• Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal)

Comitè executiu

Junta directiva

Assemblea general

Comissions tècniques:

 • Comissió de Formació

 • Comissió Assumptes Laborals

 • Comissió Medi Ambient

 • Comissió Indústria i Energia

 • Comissió Internacional + UE

Òrgans consultius:

 • Comissió de Control Pressupostari

 • Comissió de Règim Intern

 • Comitè de Directors

 •  Comissió negociadora del Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i 
els Serveis del Sector del Metall - CEM (Confemetal)

• Consell de Relacions Laborals (CRL)

• Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

• Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)

• Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC)

Representacions d’UPM

Unió Patronal Metal·lúrgica participa activament, a través dels 
seus representants, en diverses institucions i organismes:



REPRESENTACIONS D’UPM 27

•  Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Fepime 
Catalunya)

Junta directiva

Assemblea general

• Foment del Treball Nacional (FTN)

Comitè executiu

Junta directiva

Assemblea general

Comissions:

 • Comissió Dona i Empresa

 • Comissió d’Economia i Fiscalitat

 • Comissió de Laboral i RRHH

 • Comissió de Formació

 • Comissió d’Innovació

 • Comissió d’Infraestructures

 • Comissió Internacional

 • Comissió de Medi Ambient

• Fundació Privada Ascamm – Centre Tecnològic

• Fundación Confemetal

• Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo (FMF)

• Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

• Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

• Tribunal Laboral de Catalunya (TLC)



5. Departaments
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Negociació col·lectiva

Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la  
Província de Barcelona

El 2019 va ser el segon any de vigència del Conveni Col·lectiu per a la 
Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona, amb un 
increment del 2,5%. Les taules i annexos salarials, signats el 25 de juliol del 
2018, van ser publicats al BOPB el 31 d’octubre del 2018. El 31 de desembre 
del 2019 va finalitzar la vigència del conveni.

Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall de la Província de 
Barcelona

El 2019 va ser el segon any de vigència del Conveni Col·lectiu del Sector 
del Comerç del Metall de la Província de Barcelona, amb un increment del 
2,5%. Les taules i annexos salarials, signats el 20 de juliol del 2018, van 
ser publicats al BOPB el 28 de setembre del 2018. La vigència del conveni 
també va finalitzar el 31 de desembre del 2019.

Conveni Col·lectiu per a la Indústria Metal·logràfica de Catalunya 
(2017-2019)

El 26 de juliol del 2017 es va signar el Conveni Col·lectiu per a la Indústria 
Metal·logràfica de Catalunya, amb una vigència de tres anys (el 31 de 
desembre del 2017 va finalitzar el seu primer any de vigència). Per aquest 
motiu, la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu per a la Indústria 
Metal·logràfica de Catalunya –integrada per Unió Patronal Metal·lúrgica 
(UPM), la Federació d’Indústria de Catalunya de CCOO (FI CCOO) i la 
Federació Nacional d’Indústria FICA-UGT de Catalunya– va signar el 30 de 
gener del 2018 les taules i els annexos salarials vigents pel tercer i quart 
any de vigència del conveni, amb un increment de l’1,8% en l’any 2018, i de 
l’1,9% en l’any 2019, publicat en DOGC de data 26 de març del 2018. Aquest 
conveni ha finalitzat la seva vigència el 31 de desembre del 2019.

Conveni Estatal del Sector del Metall, CEM

UPM també col·labora molt directament amb altres patronals del sector –en 
aquest cas, amb la patronal sectorial estatal, Confemetal– en la redacció 
del Conveni Estatal del Sector del Metall, en el qual també hi participen 
CCOO Indústria i UGT-FICA. Aquest conveni va finalitzar la seva vigència el 

Departament Jurídic-Laboral

L’activitat del Departament se centra en la participació en la 
negociació dels convenis col·lectius, l’atenció a les consultes 
dels associats i l’estudi i difusió de les novetats legislatives.

UPM negocia els 
principals convenis 
col·lectius del sector.
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31 de desembre del 2017 i durant els anys 2018 i 2019 s’han mantingut les 
negociacions amb intercanvi de documentació entre les parts. Tot i que les 
negociacions han estat lentes, finalment es va arribar a un acord, publicat al 
BOE del dia 19 de desembre del 2019. El conveni té una vigència de tres anys: 
de l’1 de gener del 2018 al 31 de desembre del 2020.

Comissions Paritàries del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Side-
rometal·lúrgica de la Província de Barcelona i del Conveni Col·lectiu 
del Sector del Comerç del Metall de la Província de Barcelona

Durant l’any 2019 s’han celebrat tres sessions plenàries del Conveni 
Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de 
Barcelona i dues sessions del Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç 
del Metall de la Província de Barcelona. Aquestes comissions, recolzades 
per assessorament jurídic, han estudiat les consultes plantejades a les 
comissions paritàries i han analitzat els antecedents i l’elaboració de les 
possibles respostes, incloses a les actes corresponents.

La matèria més tractada en ambdues comissions paritàries ha estat la 
possible compensació i/o absorció de l’increment del conveni amb els 
complements o millores salarials que abonen les empreses a les persones 
treballadores, permisos retribuïts entre d’altres.

Assessorament jurídic-laboral

Des del Departament Jurídic-Laboral es desenvolupa una important tasca 
d’assessorament als associats d’UPM. L’objectiu principal del servei és 
la resolució de tot tipus de consultes en aquest àmbit, així com el tracte 
directe i personalitzat amb l’associat. Les consultes rebudes per aquest 
departament durant l’any 2019 van ser ateses telefònicament, via correu 
electrònic o personalment en el mateix despatx d’UPM. 

En l’àmbit jurídic-laboral, cal destacar l’assessorament que es porta a 
terme habitualment sobre la interpretació i aplicació dels continguts del 
Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província 
de Barcelona, del Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall 
de la Província de Barcelona, i del Conveni Col·lectiu de la Indústria 
Metal·logràfica de Catalunya. 
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Entre les tasques d’assessorament realitzades cal també esmentar l’estudi de la 
legislació i de les línies jurisprudencials vigents. Aquest coneixement es trasllada a 
les empreses mitjançant els informes jurídics monogràfics que s’elaboren a petició 
dels mateixos associats o mitjançant la mateixa funció d’assessorament. 

Jornades informatives

El departament també desenvolupa una tasca de divulgació, informació 
i formació sobre aquells temes d’actualitat laboral i interès empresarial, 
mitjançant l’organització i participació en actes públics dirigits als associats. 
Durant l’any 2019 es van organitzar els següents actes:

“Reial Decret Llei 6/2019, Mesures Urgents per a la Igualtat de tracte i 
oportunitats entre homes i dones” (22/5/19)

UPM i MEHRS van organitzar una xerrada pràctica amb la participació de 
professionals experts en igualtat, que va permetre conèixer les modificacions 
introduïdes pel Reial Decret Llei 6/2019, de l’1 de març, de mesures urgents per 
a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’ocupació.

“Captar i retenir talent/propostes per a la negociació col·lectiva dels 
convenis” (11/11/19)

UPM i UPMBALL, amb la col·laboració de la Fundació Bankia per a la Formació 
Dual i el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya, van organitzar una 
jornada informativa dirigida a professionals dels departaments de Recursos 
Humans d’empreses del metall. Els objectius de la jornada van ser:

•  Compartir consells i bones pràctiques sobre com atreure talent a les empreses 
metal·lúrgiques que aposten per la FP DUAL, facilitant l’ocupabilitat dels alumnes i 
participant en la formació de les futures persones treballadores.

•  Presentar eines per retenir el talent al sector metal·lúrgic, mitjançant el 
reconeixement de les competències professionals adquirides en la seva 
experiència professional.

• Intercanviar opinions sobre les novetats introduïdes per la darrera reforma laboral.

• Recollir propostes per a la propera negociació dels convenis provincials dels 
sectors de la indústria i del comerç del metall.
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Circulars informatives

L’any 2019 s’han enviat les següents circulars informatives:

• Calendari oficial de festes laborals en Catalunya l’any 2019 (7/1/19)

• Circular informativa sobre el contracte de relleu (8/1/19)

• Salari Mínim Interprofessional 2019 (9/1/19)

• Mesures urgents en matèria social, laboral i ocupacional (14/1/19)

• Anul·lació total de la vaga de febrer del 2019 (6/2/19) 

• Comunicat vaga 8 de març del 2019 (13/2/19) 

•  Circular Foment del Treball: convocatòria de vaga pel 21 de febrer del 2019 
(12/2/19) 

•  Circular Foment del Treball: normes de cotització a la Seguretat Social 
durant l’any 2019 (14/2/19)  

• Serveis mínims durant la vaga del 21 de febrer del 2019 (19/2/19)

• BOPB modificacions Conveni Comerç 2018-2019 (25/2/19)

• BOPB modificacions Conveni Industria 2018-2019 (25/02/19)

• Circular sobre la vaga general del 8 de març del 2019 (1/3/19)

• Criteri contracte de relleu TGSS (11/3/2019)

• Reial Decret Llei 6/2019 i 8/2019 (13/3/2019)

•  Debats laborals de Foment del Treball: “Noves obligacions empresarials” 
(29/3/19)

• Ús dels dispositius digitals en l’àmbit laboral (8/4/19)

• Eleccions al Congrés dels Diputats del 28 d’abril del 2019 (17/4/19)

• Jornades tècniques PRL- Foment del Treball: “Lean safety” (25)4/19)

• Jornades tècniques PRL - Foment del Treball: “La transformació digital a la 
gestió preventiva” (2/5/19)

• Eleccions al Parlament Europeu i Locals 2019 (6/5/19)

En la funció 
d’assessorament destaca 
l’estudi de la legislació 
vigent, que es trasllada a 
les empreses mitjançant 
informes jurídics 
monogràfics o en l’atenció 
personalitzada.
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•  Jornada sobre igualtat, arran del Reial Decret Llei 6/2019, celebrada l’1 de 
març (8/5/19)

• Guia Ministeri – registre jornada 2019 (14/5/19)

• Calendari oficial de festes laborals en Catalunya l’any 2020 (14/6/19)

•  Publicació BOE: “III Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la 
Tecnología y los Servicios del Sector del Metal (CEM)” (2/6/19)

• Circular criteri tècnic registre de jornada (11/6/19) 

• Notificació demandes judicials al domicili social (11/6/19)

• Resolució FP Dual (11/6/19)   

• Jornada Foment del Treball sobre compliance (20/6/19)

• Enquesta sobre absentisme de CEAM 2018 (25/6/19)

• Jornada Foment del Treball PRL: “Toxicologia laboral” (11/7/19)

• Transformació digital en el mercat laboral europeu (19/9/19) 

• Fòrum RRHH: dones – Foment del Treball (10/10/19)

•  Convocatòria de jornada: “Captar i retenir talent/propostes per a la 
negociació col·lectiva dels convenis” (10/10/19)

•  XV Fòrum Gremi de Magatzemistes (ampliació termini d’Inscripció) 
(17/10/19) 

• Jornada sobre igualtat de Foment del Treball (25/10/19) 

• Jornada: “Els reptes de l’empresa: una mirada al futur” (24/10/19)

• Eleccions al Congrés i al Senat del 10 de novembre del 2019 (25/10/19)

 

El Departament Jurídic-
Laboral també desenvolupa 
una tasca de divulgació, 
informació i formació als 
associats sobre temes 
d’actualitat laboral i interès 
empresarial.
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Marc normatiu
Un any més, Unió Patronal Metal·lúrgica va presentar a finals de l’any 2018 
les sol·licituds per a la subvenció d’uns programes de formació professional 
per a l’ocupació de persones treballadores ocupades, d’acord amb l’Ordre 
TFS/136/2018, de 30 de juliol, que modifica l’Ordre TSF/223/2016, de 
23 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels programes 
de formació professional per a l’ocupació de persones treballadores 
ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, 
i la resolució de 6 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria de 2018 dels 
programes de formació professional per a l’ocupació de persones ocupades. 

Les sol·licituds inclouen dos projectes: un de caràcter sectorial, com a 
entitat beneficiària de l’agrupació formada conjuntament amb Unió Patronal 
Metal·lúrgica de l’Hospitalet i Baix Llobregat; i un de caràcter transversal, com 
a entitat vinculada a l’agrupació formada amb Aeball, també de l’Hospitalet i 
Baix Llobregat. Com és habitual, els projectes s’aproven sempre a finals d’any, 
circumstància que provoca que la formació s’hagi d’executar durant l’any 2019. 

En coordinació amb les patronals dels sectors, els gremis, les entitats de 
formació, les empreses i els propis treballadors es va començar a donar 
resposta immediata a les demandes formatives del mercat de treball, així 
com a les demandes dels treballadors i persones en situació d’atur.

Objectius
Els principals objectius del Departament de Formació són els següents:

•  Fomentar la qualificació professional dels treballadors del sector del 
metall amb la finalitat d’aconseguir una major i millor ocupabilitat i 
promoció social i, alhora, impulsar la competitivitat de les empreses.

•  Afavorir l’adaptació dels treballadors i de les empreses als canvis 
tecnològics.

•  Recolzar les empreses en l’adaptabilitat a la normativa legal en diversos 
àmbits (medi ambient, prevenció de riscos laborals, etc.).

•  Fomentar el desenvolupament de tècniques de gestió avançades en 
diferents àmbits de l’empresa.

Departament de Formació

Les principals línies d’actuació del Departament de Formació es 
dirigeixen a fomentar la qualificació professional dels treballadors 
del sector, afavorir la seva adaptació als canvis tecnològics o 
fomentar el desenvolupament de tècniques de gestió avançades.

La tasca de millora de la 
qualificació professional dels 
treballadors que desenvolupa 
el Departament de Formació 
contribueix a impulsar 
la competitivitat de les 
empreses.
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Accions programades  
per  les empreses

142.115 € 

de volum de crèdit anual de les 
empreses: 

45.116,30 €
de crèdit disposat per les empreses

113
grups formatius notificats 

439
participants formats

Amb l’objectiu de facilitar i apropar la formació al sector del metall, UPM 
va impulsar l’any 2019 noves accions formatives en diferents àmbits, 
dirigides a empreses i a treballadors ocupats i aturats dels següents 
subsectors:

• Metal·lúrgia (producció i primera transformació de metalls).

• Productes metàl·lics.

• Construcció de maquinària i d’equip mecànic.

• Construcció de màquines d’oficina i equips informàtics.

• Joieria.

• Material i equip elèctric.

• Electrònica. 

• Fabricació de material de transport.

•  Equips i instruments medicoquirúrgics, òptica i rellotgeria 
(instrumentació).

• Comerç del metall.

•  Serveis vinculats al metall (venda i reparació de vehicles, instal·lacions, 
climatització, ferreteria, lloguer de maquinària, etc.).

Formació programada per a les empreses
La reforma del Sistema de Formació Professional per l’Ocupació 
desenvolupada mitjançat la Llei 30/2015 afecta d’una manera rellevant a 
l’anomenada como “Formació de demanda” o “Accions de Formació en les 
Empreses”. El Reial Decret 395/2007 i l’Ordre TAS 2307/2007 segueixen en 
vigor en tots aquells aspectes que no entren en contradicció amb la nova 
norma, mentre no es publiqui el desenvolupament normatiu corresponent.

El principal objectiu d’aquesta iniciativa formativa és donar una resposta 
immediata a les necessitats canviants dels sectors productius, reforçar la 
seva capacitat d’innovació i satisfer les necessitats d’adaptació, qualificació 
i ocupabilitat dels treballadors. La iniciativa es finança amb els fons 
provinents de la quota de Formació Professional que aporten les empreses 
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i els treballadors a la Seguretat Social, de conformitat amb els percentatges 
establerts en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de cada exercici. 
Aquest percentatge es determina en funció de la dimensió de l’empresa.

El programa de formació es compon de dos tipus d’accions:

•  Accions formatives que les empreses planifiquen i gestionen per als 
seus empleats i que poden impartir amb mitjans propis o externs, o bé 
agrupant-se amb altres empreses i amb una entitat organitzadora que 
faciliti la formació.

•  Permisos Individuals de Formació (PIF), en els quals l’empresa autoritza 
als seus treballadors a realitzar accions formatives reconegudes per una 
titulació o acreditació oficial.

Les novetats més importants que ha introduït la reforma es refereixen a la 
durada de les accions, que passen a ser d’un mínim de dues hores; les formes 
d’organització de la formació i els costos de la mateixa; i les modalitats 
per impartir la formació i la seva afectació als grups d’empresa. En el cas 
d’encarregar l’organització a una entitat externa, el centre que imparteixi la 
formació hauria d’estar acreditat i/o inscrit en el registre corresponent. Els 
grups d’empreses poden organitzar la formació de forma independent per a 
cadascuna de les empreses del grup, o agrupant-ne algunes o totes elles. En 
el cas d’agrupar-se, qualsevol empresa del grup podrà organitzar la formació 
dels treballadors del grup per ella mateixa, així com impartir la formació amb 
mitjans propis o recorrent a la contractació externa.

UPM posa a disposició de les empreses la possibilitat de dur a terme 
les tasques de gestió i administratives derivades de la contractació i 
execució de la formació, tant de la formació interna com de la contractada 
externament.



DEPARTAMENTS 39

Oferta formativa a treballadors ocupats
La formació a treballadors ocupats es basa en un diagnòstic previ de 
les necessitats del mercat laboral i s’orienta a atendre els objectius de 
productivitat i competitivitat de les empreses, de les seves necessitats 
d’adaptació als canvis en els sectors productius, la promoció professional 
i el desenvolupament personal dels treballadors. És una formació que 
es desenvolupa de manera complementària a la programada per les 
empreses, mitjançant accions de caràcter sectorial i transversal.

L’any 2019, la formació subvencionada o formació d’oferta desenvolupada per 
UPM es va centrar en el desplegament dels ajuts dels següents programes:

•  Sol·licitud del Contracte Programa Sectorial 2018 i Contracte Programa 
Transversal 2018, corresponent al Consorci per a la Formació Contínua 
de Catalunya, per a la seva execució durant l’any 2019.

Durant el 2019, UPM va realitzar un total de 162 accions formatives, amb 
la participació de 2.211 treballadors i un global de 81.194 hores de formació 
acumulades. L’aprovació a finals del 2018 del Contracte Programa Sectorial 
i Transversal del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 2018 ha 
provocat que la seva execució s’hagi desenvolupat durant l’any 2019. 

Accions formatives a  
treballadors ocupats

162 
accions formatives 

2.211
treballadors participants 

81.194
hores de formació 

ENTITAT CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

Contracte Programa Sectorial 2018 Transversal 2018 Total

Import (€) 407.641,80 306.272,40 713.914,20

Accions formatives 98 64 162

Hores formatives 43.399 37.795 81.194

Participants 1.339 872 2.211

Dones 298 (22,3%) 438 (50,2%)  736 (33,3%)

Homes 1041 (77,7%)  434 (49,8%) 1.475 (66,7%)

Formació contínua executada per UPM durant l’any 2019
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Execució del Contracte Programa Sectorial 2018, segons àrees formatives

ÀREES FORMATIVES PARTICIPANTS % GRUPS           %

Analítica web i pla de màrqueting digital 82 6,12% 5 5,10%
Atenció al client del petit comerç 12 0,90% 1 1,02% 
en llengua estrangera (anglès)
Automatització Programable I 16 1,19% 1 1,02%
CNC Fresador 44 3,29% 3 3,06%
CNC Torn 43 3,21% 4 4,08%
Comunicació i publicitat 15 1,12% 1 1,02%
Confecció i edició d’e-books 10 0,75% 1 1,02%
Disseny de joies assistit per ordinador 25 1,87% 2 2,04%
Disseny de joies assistit per ordinador (avançat) 26 1,94% 2 2,04%
Disseny i mecanització per ordinador (CAD-CAM). Nivell 1 40 2,99% 2 2,04%
Disseny i mecanització per ordinador (Solidworks) 45 3,36% 3 3,06%
Disseny industrial 15 1,12% 1 1,02%
Disseny mecànic. Nivell 1 13 0,97% 1 1,02%

Contracte Programa Sectorial 2018 del Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya 
va ser aprovat fins el novembre del 2018 per un import total de 525.649,80 
euros. Tot plegat va suposar que el pla s’hagués d’executar durant l’any 2019. 
UPM de l’Hospitalet i Baix Llobregat va executar el 22,5% d’aquest import, 
com a entitat vinculada a l’agrupació de la qual UPM és entitat sol·licitant 
beneficiaria. Per la seva banda, UPM va executar els 407.641,80 euros restants, 
que representen el 77,5% del total. 

Finalment, UPM ha executat 98 accions formatives, amb un total de 1.339 
participants. Cal destacar que el 98,35% dels participants en aquestes accions 
han estat col·lectius prioritaris, bàsicament treballadors de pimes, la qual 
cosa significa que la formació continua subvencionada pel Consorci per a la 
Formació Continua de Catalunya arriba cada cop més a aquestes empreses, 
que presenten dificultats a l’hora d’obtenir els recursos suficients per millorar 
les seves plantilles. D’altra banda, cal també esmentar que el 76,5% del total 
de participants són treballadors ocupats i el 23,5% restant correspon a 
participants en situació d’atur.

Formació contínua  
(Programa Sectorial)

98 
accions

1.339
participants
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Disseny mecànic. Nivell 2 54 4,03% 4 4,08%
Electricitat industrial 13 0,97% 1 1,02%
Esmalts al foc 2ND 34 2,54% 2 2,04%
Fotografia digital i tractament d’imatges 19 1,42% 2 2,04%
Gestió comercial 17 1,27% 2 2,04%
Gestió operativa a les àrees productives 18 1,34% 1 1,02%
Instal·lacions hidràuliques. Nivell 1 8 0,60% 1 1,02%
Instal·lador de punts de recàrrega per a vehicle elèctric 14 1,05% 1 1,02%
Interpretació de plànols 22 1,64% 2 2,04%
Introducció al Lean Manufacturin 65 4,85% 4 4,08%
Inventor 3D bàsic 15 1,12% 1 1,02%
Logística integral 12 0,90% 1 1,02%
Manteniment d’instal·lacions de climatització 14 1,05% 1 1,02%
Matrius, acers avançats, disseny i manteniment 10 0,75% 1 1,02%
Mesures preventives en treballs en alçada 56 4,18% 5 5,10%
Metrologia i verificació 14 1,05% 1 1,02%
Operació de carretons Norma Renovació UNE 58451 10 0,75% 1 1,02%
Operador de plataformes mòbils de personal (PEMP) 23 1,72% 2 2,04%
Pneumàtica. Nivell 1 14 1,05% 1 1,02%
PRL C5 – Operaris de mecanitzat 20 1,49% 1 1,02% 
per arrencament de ferritja
PRL C9 – Operaris de premuntatge, muntatge,  14 1,05% 1 1,02% 
canvi de format i assemblatge en fàbrica
Programació de màquines eina i control numèric (CNC) 13 0,97% 1 1,02%
Prospecció comercial i planificació de vendes 45 3,36% 3 3,06% 
mitjançant mitjans interactius o digitals
Robòtica 15 1,12% 1 1,02%
Sistema smed i metodologia 5S 73 5,45% 4 4,08%
Soldadura per elèctrode revestit (SMAW) 10 0,75% 1 1,02%
Soldadura (MIG-MAG) 12 0,90% 1 1,02%
Soldadura (TIG) 65 4,85% 5 5,10%
Tècniques de venda i formació de venedors 6 0,45% 1 1,02%
Tecnologia de l’automoció 27 2,02% 2 2,04%
Tecnologia del vehicle elèctric 144 10,75% 9 9,18%
TPC (part comuna + part específica per ofici) 77 5,75% 7 7,14%
Total 1.339 100,0% 98 100,0%
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El 2019 s’ha impartit formació 
a set comarques catalanes, 
encapçalades pel Barcelonès, 
el Bages i el Segrià.

Les principals accions formatives realitzades durant l’any 2019 corresponen 
als àmbits següents:

•  Tecnologia del vehicle elèctric: 9 cursos (9,18% del total) i 144 
participants (10,75%).

•  Analítica web i pla de màrqueting digital: 5 cursos (5,10%) i 82 
participants (6,12%).

•  TPC (part comuna + part específica per ofici): 7 cursos (7,14%) i 77 
participants (5,75%).

Les accions més sol·licitades corresponen al sector del metall, amb un 
total de 977 participants, seguides de les corresponents a Comerç i a 
Construcció, relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

SECTOR PARTICIPANTS %

Metall 977 73,0%

Construcció 134 10,0%

Comerç 199 14,9%

Altres serveis 29 2,1%

Total 1.339 100,0%

 
En l’execució dels diferents grups, cal destacar que el 2019 s’ha impartit 
formació a set comarques del territori català. La comarca amb més grups 
de formació ha estat el Barcelonès. En segon i tercer lloc apareixen, 
respectivament, la comarca del Bages, on es concentra una gran activitat 
industrial que demanda formació per als seus treballadors, i la comarca del 
Segrià, amb un nucli important d’empreses de diversos sectors, dedicades 
principalment a la maquinària agrícola.

COMARCA GRUPS

Bages  22

Baix Camp 1

Baix Llobregat 8

Barcelonès 40

Maresme  4

Pla de l’Estany 7

Segrià 16

Total 98
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SEXE PARTICIPANTS %

Dones 298 22,3%

Homes 1.041 77,7%

Total    1.399 100,0% 

 

CATEGORIA PROFESSIONAL PARTICIPANTS %

Directiu 174 13,0%

Comandaments intermedis 14 1,0%

Tècnic  255 19,0%

Treballadors qualificats 535 40,0%

Treballadors no qualificats 185 13,8%

En blanc (Aturats, altres) 176 13,2%

Total 1.339 100,0%

 

EDAT PARTICIPANTS %

Menys de 20 32 2,4%

De 20 a 29 240 17,9%

De 30 a 39 387 29,9%

De 40 a 49 466 34,8%

De 50 a 59 178 13,3%

Més de 59 36 2,7%

Total 1.339 100,0%

ÀREA FUNCIONAL   PARTICIPANTS %

Direcció 157 11,7%

Administració 85 6,3%

Comercial 53 4,0%

Manteniment 151 11,3%

Producció 718 53,6%

En blanc (Aturats, altres) 175 13,1%

Total  1.339 100,0%
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Execució del Contracte Programa Sectorial 2018, segons àrees formatives

ÀREES FORMATIVES PARTICIPANTS    % GRUPS       %

Analítica web i pla de màrqueting digital 14 1,6% 1 1,6%

Autocad 2D  13 1,5% 1 1,6%

Com parlar en públic 10 1,1% 1 1,6%

Community manager 28 3,2% 2 3,1%

Comptabilitat avançada 29 3,3% 2 3,1%

Comptabilitat informatitzada 31 3,6% 2 3,1%

Desenvolupament d’aplicacions ANDROID 12 1,4% 1 1,6%

Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D 12 1,4% 1 1,6%

Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D 14 1,6% 1 1,6%

Fabricació additiva per impressió 3D 35 4,0% 2 3,1%

Fiscalitat i altres obligacions 12 1,4% 1 1,6% 

per a empresari i autònoms

Gestió del temps 34 3,9% 2 3,1%

Contracte Programa Transversal 2018 del Consorci per 
a la Formació Contínua de Catalunya 
Com succeeix en el cas del Programa Sectorial, el Contracte Programa 
Transversal de l’any 2018 també va ser aprovat a finals del 2018, fet que 
provoca que la seva execució es realitzi durant l’exercici següent. En aquest 
cas, el Pla Transversal es va executar per un import final de 457.335,50 euros. 
D’aquesta quantitat, UPM ha executat 306.272,40 euros, un 67% del total 
atorgat, mentre que el 33% restant correspon a Aeball. 

Finalment, s’han executat 64 accions formatives amb un total de 872 
treballadors participants. Cal destacar que el 98% dels participants en 
aquestes accions han estat col·lectius prioritaris, bàsicament treballadors 
de pimes, la qual cosa significa que la formació continua subvencionada pel 
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya arriba cada cop més a 
aquestes empreses, que presenten dificultats a l’hora d’obtenir els recursos 
suficients per millorar les seves plantilles.

Formació contínua  
(Programa Transversal)

64 
accions 

872
participants 
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Habilitats de comunicació 27 3,1% 2 3,1%

Habilitats directives 17 1,9% 1 1,6%

Idiomes 249 28,6% 22 34,4%

Introducció a la Indústria 4.0 35 4,0% 2 3,1%

Lideratge d’equips 55 6,3% 3 4,7%

LINUX LPIC1 29 3,3% 2 3,1%

MOS 77-725: Microsoft Word 2016  30 3,4% 2 3,1%

MOS 77-727: Microsoft Excel 2016  51 5,8% 2 3,1%

MOS 77-729: Microsoft PowerPoint 2016 30 3,4% 2 3,1%

MOS 77-730: Microsoft Access 2016 12 1,4% 1 1,6%

MOS 77-731: Microsoft Outlook 2016 14 1,6% 1 1,6%

Presentacions orals tècniques en anglès 18 2,1% 1 1,6%

Prevenció de riscos laborals 15 1,7% 1 1,6% 

(mòdul bàsic 30 hores, segons normativa)

Resolució de conflictes 17 1,9% 1 1,6%

Tècniques de negociació 20 2,3% 3 4,7%

Xarxes socials 9 1,0% 1 1,6%

Total 872  64

 
Les principals accions formatives realitzades l’any 2019 corresponen als 
àmbits següents:

• Idiomes: 22 cursos (34,4%) i 249 participants (28,6%).

• Lideratge d’equips: 3 cursos (4,7%) i 55 participants (6,3%).

• MOS 77-727 – Microsoft Excel 2016: 3 cursos (3,1%) i 51 participants (5,8%)
En el global del Pla, les accions formatives d’Ofimàtica MOS han concentrat la 
majoria de sol·licituds de participació (8 grups i 137 participants). Cal destacar 
també l’increment de l’interès per les noves tecnologies (TIC) en relació a l’any 
anterior, mitjançant cursos com Fabricació additiva per impressió 3D (2 grups i 
35 participants) i Introducció a la Indústria 4.0 (2 grups i 35 participants). 
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Execució del “Contracte Programa Transversal 2017”, segons sexe, edat, catego-
ria professional i àrea funcional dels participants

SEXE PARTICIPANTS %

Dones 438 50,2%

Homes 434 49,8%

Total  872 100,0%

 
CATEGORIA PROFESSIONAL PARTICIPANTS %

Directiu 135 15,5%

Comandaments intermedis 52 6,0%

Tècnic  217 24,9%

Treballadors qualificats 78 8,9%

Treballadors no qualificats 282 20,9%

En blanc (aturats, altres) 208 23,9%

Total  872 100,0%

 
EDAT PARTICIPANTS %

Menys de 20 11 1,3%

De 20 a 29 119 13,6%

De 30 a 39 213 24,4%

De 40 a 49 334 38,3%

De 50 a 59 166 19,0%

Més de 59 29 3,3%

Total 872 100,0%

ÀREA FUNCIONAL   PARTICIPANTS %

Direcció 125 14,3%

Administració  98 11,2%

Comercial  15 1,7%

Manteniment  63 7,2%

Producció 398 45,6%

En blanc (Aturats, altres) 173 19,8%

Total  872 100,0%

Cal destacar l’increment 
d’accions formatives 
relacionades amb les noves 
tecnologies (TIC), en àmbits 
com la impressió 3D o la 
Indústria 4.0.
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Les accions més sol·licitades corresponen al sector idiomes i presentacions 
orals en anglès, amb un total de 267 participants, seguides de les corresponents 
a habilitats interpersonals o directives, amb 180 participants, i aplicacions 
informàtiques, amb 150 participants. 

SECTOR PARTICIPANTS %

Altres accions transversals  51 5,8%

Aplicacions informàtiques 150 17,2%

Autònoms  12 1,4%

Gestió comptable, econòmica,   60 6,9%

financera i de RRHH

Habilitats interpersonals o directives 180 20,6%

Idiomes/ presentacions orals en anglès 267 30,6%

Seguretat i salut laboral  15 1,7%

TIC 137 15,7%

Total 872 100,0%

 
El Pla Transversal ha fet formació a sis comarques de Catalunya, amb la següent 
distribució:

COMARCA GRUPS

Bages 9

Barcelonès 23

Pla de l’Estany 2

Segrià 30

Vallès Occidental 1

Vallès Oriental 1

Total  64
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Contracte Programa Estatal 2018 de la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) 
El 7 de març del 2019 es va presentar, a través de la Fundación Confemetal, 
el Plan de Formación del Metal per al seu finançament per part de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), amb número 
d’Expedient F181946AA. Aquest pla va ser finalment aprovat el mes de juny 
amb una dotació aproximada de 300.000 euros, fet que suposa que una part 
del pla hagi de ser executada durant l’any 2020.

Targeta Professional de la Construcció (TPC) per al 
sector del Metall 2019
La Targeta Professional de la Construcció (TPC) és una eina estretament 
vinculada a la formació en matèria de prevenció de riscos laborals, que 
es troba a disposició de tots els treballadors del sector del metall que 
treballen a les obres de construcció. Tanmateix, aquesta eina avala 
l’experiència en el sector, la qualificació professional i la formació rebuda. 

La Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo és l’entitat 
encarregada d’implantar, desenvolupar i difondre la TPC, tal com queda recollit 
al Convenio Estatal del Sector Metal i, més específicament, a la resolució de 
25 de juliol de 2016 de la Dirección General de Empleo per la qual es registra i 
publica l’acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Estatal de la 
Industria, la Tecnologia y los Servicios del Sector del Metal.

Les entitats que vulguin homologar la formació que imparteixen en matèria 
de prevenció de riscos laborals, necessària per a l’adquisició de la TPC, 
disposen d’un procediment a seguir. Al portal de la TPC es pot accedir a la 
documentació necessària a complimentar per les entitats que sol·liciten 
l’homologació de les activitats formatives.

L’any 2019, UPM ha continuat amb la seva tasca com a punt de tramitació 
de targetes professionals de metall/construcció, amb una tramitació de 
14 unitats. Aquesta xifra, significativament inferior a la registrada els 

La Targeta Professional de 
la Construcció (TPC) s’ha 
consolidat com una eina 
que avala l’experiència en 
el sector, la qualificació 
professional i la formació en 
aspectes com la prevenció de 
riscos laborals.
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anys anteriors, permet concloure que la majoria de treballadors afectats ja 
disposen de la targeta i de la formació corresponent. Per la seva banda, com 
a Delegació Catalana de la FMF, UPM ha gestionat, tramitat i validat un global 
de 5 targetes a tota Catalunya. També ha donat suport i informació a entitats i 
empreses del sector.

Actes
L’any 2019, el departament de formació d’ UPM ha estat present en diverses 
reunions i actes. A continuació es recullen els més rellevants.

Visita al Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell 
(15/1/2019)

Reunió i visita a les instal·lacions del Centre de Formació Professional 
d’Automoció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a Martorell, 
acompanyats de la directora del centre, Eulàlia Berna, i del director del centre 
de formació SATI, Moisès Bargués. L’objectiu va ser establir un conveni de 
disponibilitat de les instal·lacions per impartir formació continua en temes de 
vehicle elèctric i altres. 

Comissió de Formació i Prevenció de Riscos Laborals de Confemetal 
(22/1/2019)

Reunió amb els responsables de formació provincials amb l’objectiu principal 
d’elaborar l’estratègia de presentació de la convocatòria d’oferta del 2018 
per a la seva execució el 2019, i crear l’agrupació sol·licitant i els criteris de 
valoració de formació a presentar. També es tracten temes relacionats amb la 
Formació en Targeta Professional del Metall.

Plenari de la Comissió de Formació (26/02/2019)

Presentació i debat de la nova estructura de la Comissió de Formació, 
presentació i debat de l’esborrany dels objectius de la Comissió de Formació 
l’any 2019, i informació sobre els treballs de desplegament de la Llei 10/2015 
del Sistema de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya i 
sobre la possibilitat d’establir una col·laboració oberta amb la Fundación 
Bertelsmann en el tema de Formació Professional Dual.
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Comissions de treball de la Taula Sectorial de Formació Industrial 
(TSFI) (7/3/2019)

Com a membres de la Taula Sectorial de Formació industrial, UPM va 
ser convocada a la reunió de la Comissió de Vocacions i Orientació i de 
la Comissió de Sistemes Industrials i Coordinació Territorial, per tal de 
comentar i tractar els temes que afecten les empreses catalanes. 

Visita al Centre CIM UPC (21/3/2019)

Reunió i visita a les instal·lacions del Centre CIM UPC, juntament amb la 
responsable de Formació d’UPM, Sandra Artigas, amb l’objectiu d’establir 
un conveni de disponibilitat de les instal·lacions per impartir formació 
continua relacionada amb les TIC’s. 

Comissió Permanent de la Comissió de Formació de Foment del Treball 
(26/4/2019)

Com a membre de la Comissió Permanent, assistència a la presentació del 
Pla de Treball del 2019 i de la metodologia a seguir, així com a la signatura 
d’un nou conveni marc d’acreditacions. 

SOC: sessió informativa sobre mòduls econòmics (29/4/19)

Reunió informativa sobre la nova realització de la justificació econòmica 
per mòduls per a la formació continua, subvencionada del Consorci per a la 
Formació Continua de Catalunya.

Jornada: “La Indústria connectada 2019” (8/5/19)

Assistència a la jornada organitzada a la Fàbrica Moritz de Barcelona, on 
diverses industries exposen el paper de les noves plataformes software en 
la transformació digital de les empreses.

Comissió Permanent de la Comissió de Formació de Foment del Treball 
(11/6/2019)

Reunió on es van tractar aspectes com la visita al centre d’impressió 
3D (LEITAT) o l’organització de jornades de projecció mediàtica sobre 
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digitalització 4.0. També es tracta la redacció d’una proposta per a la CEOE que 
reculli la necessitat de modificar la antiga Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
que limita el desenvolupament de la FP Dual; principalment, en el cas del Grau 
Mitjà de Formació Professional.

Reunió del Plenari de la Comissió Permanent de la Comissió de Formació 
de Foment del Treball (13/6/2019)

En la trobada, el president del Consell Català de la Formació Professional, 
Fabián Mohedano, exposa l’estat del desplegament de la Llei, a més d’oferir 
informació sobre el desenvolupament del procés de concertació de la llei, 
sobre les fites més importants que s’han assolit i sobre aquelles tasques 
que encara estan pendents de desenvolupar. Altres aspectes tractats són 
la Formació Professional, tant inicial com la formació per a l’ocupació i als 
serveis bàsics del sistema, a més d’altres aspectes que afecten el conjunt del 
Sistema de la Formació Professional. També es parla sobre la participació en 
els grups d’actualització permanent del catàleg d’accions formatives (GAP’s), 
que permeten al Consorci per a la Formació Continua de Catalunya disposar 
d’un catàleg actualitzat, interessant i atractiu per tal de fomentar la Formació 
Professional per a l’ocupació entre els treballadors del teixit productiu català.

“Jornada sectorial sobre indústria 4.0” (2/10/2019)

Assistència a la jornada organitzada per la Taula Sectorial de Formació 
Industrial (TSFI) amb Barcelona Activa, per donar a conèixer a la ciutadania 
què és la indústria 4.0, tendències de futur, i les competències i habilitats que 
es requereixen per treballar en empreses vinculades a aquesta 4a Revolució 
Industrial. 

Comissió Permanent de la Comissió de Formació de Foment del Treball 
(3/10/2019)

Informació sobre la reunió de la Comissió Rectora del juliol, aprovació de 
l’estratègia catalana de formació i qualificacions (prioritats), bases de FP dual, 
i establiment de les prioritats. Informació del grup de treball del SOC i CFCC 
per a la modificació del Decret 182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de la 
formació professional per a l’ocupació a Catalunya.
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Jornada sobre les competències necessàries per als tècnics i gestors 
de la PRL (16/10/2019)

Assistència a la jornada informativa sobre les competències necessàries 
per als tècnics i gestors de la PRL a les empreses, organitzada per Foment 
del Treball. 

Reunió de treball de Conforcat (6/11/2018)

Reunió de treball i visita a les instal·lacions del Gremi d’instal·ladors del 
Baix Llobregat, acompanyats de la seva directora, Sílvia Balcells, per tal 
d’establir convenis de col·laboració en matèria de formació continua i de 
disponibilitat d’aules i tallers.

Grups d’actualització permanent del catàleg CONSORCI 2019-2020 
(12/11/19)

Sessió de treball i posada en comú per actualitzar el catàleg de la formació 
professional per a l’ocupació entre els treballadors del teixit productiu 
català, en l’àmbit del metall.

Plenari de la Comissió de Formació (14/11/2019)

Presentació i debat dels objectius assolits per la Comissió de Formació 
l’any 2019, informació sobre els treballs de desplegament de la Llei 10/2015 
del Sistema de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya i estat 
de situació de la col·laboració oberta amb la Fundación Bertelsmann en el 
tema de Formació Professional Dual.

I Congrés d’FP Catalunya al Palau Reial de Pedralbes (21/11/2019)

Jornada al voltant de la rellevància de la formació professional com a element 
estratègic per a una societat avançada i de progrés, amb la presentació d’un 
model de Formació Professional que actuï com a motor de competitivitat i 
ocupabilitat, i permeti afrontar el nou context de transformació del mercat de 
treball. Amb la presencia del Hble. Sr. Pere Aragonès, vicepresident i Conseller 
d’Economia i Hisenda, i representants de Pimec, Foment, CCOO i d’UGT, entre 
altres. Es presenten diverses conferències sobre el futur de la Formació 
Professional a la Unió Europea, la prospectiva estratègica en l’era digital, el nou 
model d’orientació i la potenciació del talent des de la Formació Professional, 
experiències internacionals i el paper de l’empresa en tot aquest procés. 
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Taula Sectorial de Formació Industrial a Teamlabs Barcelona 
(28/11/2019) 

Sessió de treball de la Taula Sectorial a la seu de Teamlabs Barcelona, un 
laboratori d’aprenentatge i innovació amb la Universitat de Mondragón, 
situat al barri del Poblenou de Barcelona (districte 22@). 

Constitució de la Comissió Mixta de Seguiment dels programes de 
formació transversals i sectorials (5/12/2019) 

Sessió de constitució, funcions, protocol i funcionament de la Comissió 
Mixta de Seguiment, realitzada a la sala d’actes de CCOO de Catalunya

Circulars informatives
Aquest departament desenvolupa també una tasca d’informació als 
associats. Tot seguit es recullen els enviaments realitzats l’any 2019:

• Nova convocatòria RPL directius i oficines (17/1/19)

• Nous cursos on line, 100% bonificables (21/1/19)

• Nova convocatòria RPL per directius y oficines (25/1/19)

• Nous cursos on line, 100% bonificables (5/2/19)

• Nova convocatòria de cursos - Febrer 2019 (5/2/19)

• Nova convocatòria - Programa 30 PLUS (7/2/19)

• Cloud OnBoard_PUE (12/2/19)

•  25 consells per a millorar la teva infraestructura virtual – Vmware 
(13/2/19)

• Cursos Consorci Salesians (15/2/19)

• Nous cursos on line, 100% bonificables (18/2/19)

• Nova programació de cursos 100% Subvencionats – març 2019 (4/3/19)

• Cursos 100% subvencionats - març-abril (18/3/19)

• Cursos 100% subvencionats Salesians (19/3/19)

•   25 consells pràctics per a millorar la teva infraestructura de directives de 
grup (GPO)(20/3/19)

• Invitació 3 d’abril – Jornada Orientació FP (26/3/19)

• Cursos 100% subvencionats – abril-maig (1/4/19)
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• Programació de nous cursos 100% subvencionats – abril-maig (9/4/19)

• Cursos on line PRL Directius i PRL Oficines – maig (16/4/19)

• Cursos on line PRL Directius i PRL Oficines – maig (23/4/19)

•  Últimes places dels cursos on line PRL Directius i PRL Oficines – maig 
(2/5/19)

•  Últimes places dels cursos on line PRL Directius i PRL Oficines – maig 
(7/5/19)

• Newsletter CIT UPC nº76 (24/5/19)

•  “Necessites contractar mossos/es de Magatzem? Aprofita els ajuts a la 
contractació disponibles” (29/5/19)

•  Cursos subvencionats: sistema SMED i metodologia 5S / Fabric. 
additiva per impressió 3D (31/5/19)

• Curs on line PRL Oficines – juny (5/6/19)

• Curs “El líder influent” (6/6/19)

• Curs on line PRL per a directius de empresa (12/6/19)

•  “La teva empresa ajuda als joves a trobar el seu futur professional? 
Participa als Premis Ed” (13/6/19)

• Última convocatòria cur s on line PRL Oficines – juny-juliol (18/6/19)

• Últimes places curs “El líder influent” (19/6/19)

•  “Aprofita les teves vacances i forma’t” – Nous cursos on line 100% 
bonificables (15/7/19)

• Nous cursos on line, 100% bonificables (2/9/19)

• Nova formació: PRL personal d’oficines – setembre (5/9/19)

•  Últimes places nova formació: PRL personal d’oficines – setembre 
(12/9/19)

• Cursos subvencionats PUE (2/10/19)

• Jornada: “Hacker Breakfast Become – PUE” (2/10/19)

• Curs “El líder influent” (9/10/19)

• Cursos 100% subvencionats – octubre-desembre (15/10/19)

• Nova programació de cursos octubre-desembre (21/1/19)
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• Curs “El líder influent” (23/10/19)

• Curs “Drets digitals i desconnexió digital” (24/10/19)

• Cursos 100% subvencionats – novembre-desembre (28/10/19)

• “¿Et preocupa el teu absentisme?” (29/10/19)

• Nova formació PRL directius i personal d’oficina – novembre (30/10/19)

• Nous cursos on line, 100% bonificables (31/10/19)

• Curs “Drets digitals y desconnexió digital” (5/11/19)

• Últimes places PRL 2019 (19/12/19)
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Desenvolupament de projectes
UPM té experiència en el disseny i desenvolupament de projectes 
en col·laboració amb organitzacions de Catalunya, la resta de l’Estat 
i d’altres països. Aquests projectes han permès millorar la posició 
competitiva de les empreses del metall i potenciar la cooperació amb 
agents institucionals d’altres indrets (organitzacions empresarials, 
administracions públiques, centres tecnològics, etc.). 

Servei de Promoció Internacional
Amb l’objectiu d’oferir un servei personalitzat i amb valor afegit al màxim 
número possible d´empreses, el Pla de Promoció Internacional 2019 
ha incrementat el número de missions comercials organitzades i ha 
incorporat nous programes.

Departament d’Internacional 

Entre les tasques que desenvolupa el Departament d’Internacional 
destaca l’impuls d’iniciatives amb organitzacions d’altres països i el 
foment del procés d’internacionalització de les empreses i entitats del 
sector. També divulga periòdicament els ajuts, subvencions i altres 
informacions d’interès per als associats.

Accions 2019

97 

accions

14 
missions comercials

3 
grups internacionalització / delegats

65 

cupons a la internacionalització

22 
jornades

23,66%  
UEM

14,51%  
UPM

1,79%  
FEMEL

2,23%  
GIRONA

2,68%  
APEMTA

33,48%  
ALTRES

21,65%  
CM

Empreses participants per entitats
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Pla de Promoció  
Internacional 2019 

448
empreses participants

Missions comercials

Missions comercials previstes al Programa de Promoció Internacional 2019

PAÍS DATES 

Mèxic / Costa Rica 1 a 5 d’abril

Rússia (missió directa) 1 a 5 d’abril

Costa d’Ivori / Camerun 20 a 24 de maig

Polònia  27 a 31 de maig

Xile / Perú 27 a 31 de maig

Vietnam / Tailàndia 10 a 14 de juny

Uzbekistan / Kazakhstan 17 a 21 de juny

Austràlia – Nova Zelanda 1 a 5 de juliol

EUA / República Dominicana 23 a 27 de setembre

Colòmbia / Panamà 7 a 9 d’octubre

Hong Kong - Xina 15 a 18 d’octubre

Índia 21 a 25 d’octubre

Cuba 4 a 8 de novembre

Kenya 5 a 9 de novembre

Singapur / Malàisia 18 a 22 de novembre

Emirats Àrabs / Oman 25 a 29 de novembre

Israel 1 a 4 de desembre

Marroc / Tunísia 10 a 13 de desembre

AUSTRÀLIA/NOVA ZELANDA: MISSIÓ

ÍNDIA: MISSIÓ

SINGAPUR/MALAISIA: MISSIÓ

TAIlÀNDIA: MISSIÓ

VIETNAM: MISSIÓ

BRASIL: DELEGAT 

COSTA RICA: MISSIÓ 

COLÒMBIA: MISSIÓ/DELEGAT

EEUU: MISSIÓ/DELEGAT

MÉXIC: MISSIÓ/DELEGAT

PANAMÀ: MISSIÓ

PERÚ: MISSIÓ/DELEGAT

REP. DOMINICANA: MISSIÓ

XILE: MISSIÓ/DELEGAT

CAMERÚN: MISSIÓ/DELEGAT 

COSTA IVORY: MISSIÓ/DELEGAT 

EMIRATS: MISSIÓ

ISRAEL: MISSIÓ 

KÈNIA: MISSIÓ

MARROC: MISSIÓ/DELEGAT

OMAN: MISSIÓ

TUINÍSSiA: MISSIÓ

ALEMANYA: TROBADA/

DELEGAT

PORTUGAL: DELEGAT

RÚSSIA: MISSIÓ/DELEGAT
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Finalment, de les 18 missions previstes es van portar a terme un total de 14. 
La missió de Kenya no es va realitzar perquè la fira que s’anava a visitar no 
va assolir el poder de convocatòria esperat. Per la seva banda, les missions 
de Singapur / Malàisia i Marroc / Tunísia no van arribar al número mínim 
de participants; en el cas de la segona, degut en part a la seva realització 
en el mes de desembre. La missió de Polònia no es va poder concretar per 
problemes en la realització de les agendes. 

La taula següent recull les missions finalment realitzades i la participació 
per gèneres: 

Missions comercials realitzades

DESTÍ DATES 
 PARTICIPACIÓ 

  HOMES DONES

Rússia (MISD19-1-0002) 1 a 5 d’abril 7 3

Mèxic / Costa Rica (MISD19-1-0001) 1 a 5 d’abril 6 1

Costa d’Ivori / Camerun 20 a 24 de maig 5 2

Perú / Xile (MISD19-1-0003) 27 a 31 de maig 5 2

Vietnam / Tailàndia (MISD19-1-0005) 10 a 14 de juny 10 0

Uzbekistan / Kazakhstan  17 a 21 de juny 5 2

Austràlia / Nova Zelanda (MISD19-1-0006) 1 a 5 de juliol 5 1

EUA / República Dominicana (MISD19-1-0004) 23 a 27 de setembre 8 1

Colòmbia / Panamà (MISD19-1-0010) 7 a 11 d’octubre 6 1

Cuba (MISD19-1-0006) 4 a 8 de novembre 5 3

Emirats Àrabs / Oman 24 a 28 de novembre 6 2

Índia (MISD19-1-0012) 24 a 28 d´octubre 8 1

Israel 1 a 4 de desembre 4 1

Xina 3 a 6 de desembre 3 1

Total  83 21

Nous mercats visitats: 

Uzbekistan, Nova Zelanda, Camerun, Costa Rica, República Dominicana,  
Panamà, Cuba, Oman

Missions comercials

23
països visitats

104
participants
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La preparació de les 
agendes de treball de les 
missions comercials s´ha 
realitzat mitjançant les 
oficines exteriors d’ACCIÓ 
en els respectius països 
o mitjançant consultors 
privats.

Accions preparatòries a les missions 

Els mitjans tècnics en origen que s’utilitzen per a les missions comercials 
són els següents:

•  Un programa de gestió d’accions de promoció (http://bdpromocio.
plametall.cat), dissenyat específicament per a l’entitat. Aquest programa 
permet gestionar íntegrament la participació de les empreses en les 
missions i portar un control a temps real del seu estat actual. 

•  Una intranet amb informació sobre les accions de promoció de l’entitat 
(www.plametall.cat), amb accés obert per les empreses associades. 
Aquesta intranet permet desenvolupar les següents accions:

 o  Obtenir informació sobre el programa d’accions de promoció previstes.

 o  Realitzar la inscripció en les accions de promoció.

 o  Accedir al dossier d’informació elaborat específicament per a cada 
missió.

Per la seva banda, els mitjans humans i tècnics en destí són els que posen a 
disposició els consultors escollits, que consisteixen en els següents punts:

•  Verificació de les possibilitats reals d’introducció dels productes o 
serveis en el mercat objectiu, en base als hàbits de compra, barreres 
aranzelàries i no aranzelàries, etc. 

•  Elaboració de una base de dades de les empreses que compleixen el perfil 
acordat entre el consultor i l’empresa catalana.

•  Verificació per part de l’empresa catalana de la idoneïtat de les empreses 
seleccionades i, si és necessari, elaboració d’una nova proposta.

•  Contacte amb les empreses objectiu per verificar el seu interès per a 
l’empresa catalana.

• Fixació de la data i hora de la reunió.

• Recordatori a les empreses objectiu de les agendes establertes. 

• Organització de la logística dels trasllats.

• Si és el cas, contractació de traductors. 

Gràcies a les facilitats de comunicació, el consultor es troba en contacte 
permanent amb les empreses catalanes, per tal d’assegurar una correcta 
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selecció d’empreses a visitar. D’aquesta manera s’eviten sorpreses de darrera hora 
i les empreses que participen en la missió poden conèixer abans d’emprendre el 
viatge amb qui es trobaran i poden preparar cada entrevista.

L’encarregat de dirigir la missió comercial és un representant de les entitats 
que organitzen l’acció, per tal de assegurar el seu desenvolupament correcte i 
acompanyar les empreses en la missió. També s’encarrega de detectar ‘in situ’ 
els nous avenços en productes, tecnologies i serveis del sector, localitzant 
qualsevol repte estratègic que ajudi a incrementar la competitivitat i augmenti 
el posicionament del sector a nivell internacional, així com de les oportunitats de 
negoci en els mercats.

Activitats realitzades durant la missió

Les empreses participants en la missió disposen de nombrosa informació 
prèvia sobre el mercat i sector objectiu, gràcies al dossier informatiu elaborat 
específicament. El dossier es difon en format electrònic i les empreses participants 
hi podien accedir a través de la intranet de l’entitat, amb una clau d’accés específica 
per a cada acció.

A més a més, s’organitza una reunió prèvia informativa, amb la participació de les 
empreses participants en l’acció, el responsable de l’entitat que acompanya les 
empreses i un representant de l’agència de viatges. En aquesta reunió s’informa 
sobre els següents punts:

•  Llistat de les empreses que finalment participen en l’acció (cada participant 
presenta la seva empresa i els objectius del viatge).

•  Breu presentació del mercat i de les característiques diferencials quant a 
tècniques de negociació a tenir en compte.

• Informació sobre el contingut i accés al dossier d’informació personalitzada.

• Informació sobre els aspectes pràctics del desplegament i allotjament.

• Aclariment de dubtes de darrera hora.

Les empreses 
participants en les 
missions disposen de 
nombrosa informació 
prèvia sobre el mercat i 
sector objectiu, gràcies 
al dossier informatiu que 
s’elabora específicament. 
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Activitats realitzades després d’una missió

Les empreses interessades poden fer un seguiment dels contactes realitzats durant 
la missió a través dels programes habituals. Principalment, mitjançant els delegats 
d’UPM en aquests països i d’altres delegats dels grups d’exportació, o programes a 
mida d’acord amb els seves necessitats. Les accions de promoció internacional ajuden a 
potenciar el benchmarking entre les empreses participants. 

Resultats econòmics globals

El resultat econòmic de l’exercici ha estat positiu, amb uns resultats globals de 
11.495,71€, d’acord amb el detall de Comptes aprovat pel Comitè de Gestió de Plametall. 

Entitats que gestionen

En relació a les entitats implicades en la sol·licitud i gestió de cadascuna de les 
missions, els ajuts es tramiten a nom de nou entitats diferents (CM, UEM, CECOT, 
UPM, GICGC, AFME, ASCAMM, GCV i FOMENT). Totes les missions sol·licitades a 
ACCIÓ han estat missions conjuntes entre l’entitat organitzadora i una altra entitat 
coorganitzadora, a fi de poder optar a més bosses de viatge que en el cas de les 
missions simples. 

Respecte a la gestió de les missions, tota la coordinació i supervisió s’ha realitzat des 
del CM, mentre que cada entitat (CM/UEM/UPM) s’ha encarregat de la difusió de les 
accions i la gestió econòmica per aquelles accions gestionades. La resta de gestions 
s’han dut a terme per les entitats gestores indicades en cada cas, repartides de la 
següent manera: 

ENTITAT ACCIONS GESTIONADES

CM 5

UEM 6

UPM 3
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Cupons a la Internacionalització 
El programa de Cupons a la Internacionalització d’ACCIÓ permet contractar, 
sota subvenció, serveis professionals d’experts en exportació i oferts per 
proveïdors acreditats. Les condicions d’accés indiquen que cal haver posat en 
marxa un projecte d’iniciació a l’exportació i l’any anterior a la sol·licitud dels 
ajuts haver exportat menys del 15% de la facturació.

L’ajut es del 80% del cost dels serveis fins a un pressupost màxim de 5.000 
euros; és a dir, l’ajut màxim per empresa és de 4.000 euros i la durada del 
projecte es d’un màxim de vuit mesos. Les principals novetats de l’edició del 
2019 del programa són:

• Supressió dels ajuts de màrqueting digital (25 sol·licituds el 2018)

• Obligació de presentar les sol·licituds amb signatura digital

Amb l’objectiu d’informar a les empreses sobre aquets ajuts es varen realitzar 
tres jornades informatives (entre parèntesi, l’entitat organitzadora): 

• 22 de juliol (UPM)

• 2 d’octubre (UEI – Granollers)

• 4 d’octubre (UPM)

Al mateix temps es varen enviar diverses circulars informatives sobre els 
beneficis del programa i es va informar a les empreses de la resta de jornades 
i accions realitzades. 

Sol·licituds presentades 

Tot i la limitació que ha suposat la supressió de l’apartat d’ajuts per a 
màrqueting digital (25 sol·licituds l’any 2018), s’han presentat 56 sol·licituds 
d’ajut; vuit d’elles, corresponents a empreses del Baix Llobregat. La 
convocatòria d’ajuts per 2019 es va publicar el 23 d’octubre i les sol·licituds es 
varen presentar el dijous 24 d’octubre. 

UPM va ampliar l’equip 
de professionals propi 
encarregat de gestionar 
les sol·lictuds als 
ajuts dels Cupons a la 
Internacionalització.



DEPARTAMENTS 63

Per tal de garantir la rapidesa en la presentació dels ajuts, es va mobilitzar un equip de 14 
persones, format per personal cedir per les tres entitats. Aquest fet va permetre introduir 
i registrar totes les sol·licituds en un sol dia. Un cop registrades, ACCIÓ va indicar que 
aprovaria totes les sol·licituds presentades que compleixin la normativa del programa. 

Com a novetat important en la tramitació dels ajuts, l’any 2019 es van presentar a 
través del Canal Empresa i amb signatura digital de les empreses. Aquest fet va 
obligar a realitzar una tasca prèvia d’informació a les empreses per tal d’assegurar la 
disponibilitat de la signatura el dia de la presentació dels ajuts. Mes d’un 50% de les 
empreses varen confiar en Plametall per aquesta tasca.

Per a la realització dels treballs relacionats amb els cupons es va comptar amb la 
col·laboració de 13 consultors externs.

Tramitació d’ajuts per Cupons a la Internacionalització per entitats

7,14%  
UPM

14,29%  
UEM

1,79%  
FEMEL

1,79%  
APEMTA

5,36%  
GIRONA

55,36%  
ALTRES

14,29%  
CM
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Grups d’exportació
Malgrat que ACCIÓ no ha convocat els ajuts pel Programa 
d’Internacionalització Agrupada, s’ha convocat la realització de 
Grups d’exportació aprofitant els ajuts del Programa de Cupons a la 
Internacionalització. En concret, s’han posat en marxa els següents grups:

FIRA ENTITAT  GESTORA  ESTAT

Grup d’exportació a França  CM Realitzat

Grup d’exportació a Marroc CM Realitzat

Programa “El seu delegat”
El programa “El seu delegat” acompanya personalment les empreses en la 
seva introducció en els mercats, realitzant un pla de treball pactat amb les 
empreses. La durada habitual de les empreses en el programa es d’un any, 
tot i que hi ha empreses que hi estan més temps. 

Durant l’any 2019 ha estat en funcionament el següent programa: 

TIPOLOGIA NOM PERÍODE DE EMPRESES ENTITAT OBSERVACIONS 

  FUNCIONAMENT  PARTICIPANTS GESTORA

DELEGAT Costa d’Ivori 4rt any 4 CM La majoria de les 
     empreses han  
     participat en la missió  
     comercial organitzada.
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Jornades informatives
Missions comercials previstes al Programa de Promoció Internacional 2019

TÍTOL DE LA JORNADA  DATA 

“Brexit” 22/01/2019

“Oportunitats de negoci a Mèxic” 07/02/2019

“Brexit” 08/02/2019

“Grups d’exportació a França” 13/02/2019

“Oportunitats de negoci a Costa d’Ivori i Camerun” 12/03/2019

“Oportunitats de negoci a Vietnam I Tailàndia” 18/03/2019

“Internacionalització i mercats digitals” 19/03/2019

“Oportunitats de negoci a Austràlia i Nova Zelanda” 19/03/2019

“Oportunitats de negoci a Marroc i Tunísia” 09/05/2019

“Oportunitats de negoci a Rússia” 29/05/2019

“Com exportar amb èxit” 03/06/2019

“Oportunitats de negoci a Kenya” 05/06/2019

“Vols iniciar o augmentar les exportacions de manera estructurada?” 18/06/2019

“Com aconseguir visibilitat internacional a internet?” 20/06/2019

“Oportunitats de negoci a Cuba” 26/06/2019

“Cansats de trucar a distribuïdors potencials estrangers que no responen?” 17/07/2019

“Oportunitats de negoci a Mèxic” 18/07/2019

“Cupons a la Internacionalització” 22/07/2019

“Grup d’exportació a França” 17/09/2019

“Brexit: situació actual i preparació de nous escenaris” 04/10/2019

“Les noves regles Incoterms 2020” 04/10/2019

“Oportunitats de negoci a Costa d’Ivori i Senegal” 21/11/2019

“Oportunitats de negoci a Mèxic” 17/12/2019

Degut a la limitació temporal d’espais al CM, la majoria de jornades s’han realitzat a les seus 
d’UEM i UPM. La col·laboració amb les entitats ha portat també a fer jornades a la seu de Foment 
del Treball a Barcelona i Granollers.

L’any 2019 s’han realitzat 22 
jornades informatives amb 
l’objectiu de promocionar 
diversos àmbits relacionats 
amb la internacionalització i 
els mercats objectiu lligats a 
les missions comercials.
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Programa Nous Mercats
El programa Nous Mercats neix el 2011 amb la finalitat d’oferir a les empreses 
serveis personalitzats que no encaixaven amb altres programes que porta a 
terme el Servei. En concret, el programa Nous Mercats ofereix els següents 
avantatges: 

• Adaptabilitat a les necessitats de les empreses.

•  Garantia de bons contactes, pel que si no s’aconsegueixen no es cobra res 
per la recerca.

Circulars informatives

L’any 2019, el Departament d’Internacional ha enviat les següents circulars 
informatives: 

• Missió comercial a Rússia (1 a 5 d’abril del 2019) (10/1/19)

• J ornada: “Us ajudem a preparar-vos per al Brexit” (22 de gener del 2019) 
(10/1/19)

• Pla de Promoció Internacional 2019 (10/1/19)

• Missió comercial a Mèxic i Costa Rica (1 a 5 de juny del 2019) (10/1/19)

• Missió comercial a Xile i Perú (27 a 31 de maig del 2019) (10/1/19)

• Programa Pla de Contingència Brexit (24/1/19)

•  Jornada: “Oportunitats de negoci a Mèxic” (dijous, 7 de febrer del 2019)
(24/1/19)

• Missió comercial a Vietnam i Tailàndia (8 a 15 de juny del 2019) (29/1/19)

•  Jornada: “Us ajudem a preparar-vos per al Brexit” (Terrassa, divendres 8 de 
febrer del 2019) (24/1/19)

• Informació Brexit (31/1/19) 

•  Jornada: “Grups d’Exportació a França” (dimecres 13 de febrer del 2019) 
(5/2/19) 

•  Acord d’associació econòmica entre la UE i Japó - Implicacions per al sector 
del Metall (12/2/19)
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•  Missió comercial a Nova Zelanda i Austràlia (1 a 5 de juliol del 2019) (12/2/19)

•  Jornada: “Finançament per al creixement i la expansió internacional” 
(15/2/19)

•  Missió comercial a Costa d’Ivori i Camerun (20 a 24 de maig del 2019) 
(22/2/19)

• Missió comercial a Polònia (27 a 31 de maig del 2019) (22/2/19)

•  Jornada: “Oportunitats de negoci a Costa d’Ivori i Camerun” (dimarts 12 de 
març del 2019) (22/2/19)

• Singapur, el focus a Àsia (27/2/19) 

•  Jornada Foment del Treball: “Dona emprenedora i internacionalització” 
(28/2/19)

• Brexit: situació actual i com afrontar el futur (11 de març del 2019) (28/2/19)

• Pla de Promoció Internacional 2019 – actualització (1/3/19)

• Creació de Grups d’Exportació a França (1/3/19)

•  Jornada: “Oportunitats de Negoci a Austràlia i Nova Zelanda” (dimarts 19 de 
març del 2019) (1/3/19) 

•  Jornada: “Oportunitats de negoci a Vietnam i Tailàndia” (dilluns 18 de març 
del 2019) (5/3/19)

•  Itinerari actualitzat de la missió comercial a Austràlia i Nova Zelanda (28 de 
juny a 7 de juliol del 2019) (5/3/19)

• Jornada Foment del treball: “Relacions Ghana” (15/3/19)

• Brexit (29/3/19)

• Paquet d’energia neta per a tots els europeus (4/4/19)

• Jornada Foment del Treball: “Oportunitats Malàisia” (10/4/19)  
•  Missió comercial a Uzbekistan i Kazakhstan (17 a 21 de juny del 2019) 

(16/4/19)

• Missions comercials del primer semestre de 2019 (16/4/19)

•  Missió comercial als EUA i/o República Dominicana (22 a 27 de setembre 
del 2019) (24/4/19)

•  Jornada: “Oportunitats de negoci a Marroc i Tunísia” (dijous 9 de maig del 
2019) (24/4/19)
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• J ornada: “Oportunitats de negoci a Rússia” (dimecres 29 de maig del 2019) 
(9/5/19)

•  Jornada: “Com aconseguir visibilitat internacional a internet?” (dijous 6 de 
juny del 2019) (9/5/19)

• Jornada Foment del Treball: “Àfrica, un continent on invertir” (17/5/19)

•  Missió comercial a Panamà i/o Colòmbia (6 a 11 d’octubre del 2019) 
(22/5/19)

• Jornada: “Com exportar amb èxit?” (dilluns 3 de juny del 2019) (22/5/19)

•  Jornada: “Vols iniciar o augmentar les exportacions de manera 
estructurada?” (dimarts 18 de juny del 2019) (22/5/19)  

• Missió comercial a Kenya (3 a 8 de novembre del 2019) (22/5/19)

• Nou Grup d’exportació a Marroc (22/5/19)

•  Jornada: “Oportunitats de negoci a Kenya” (dimecres 5 de juny del 2019) 
(3/6/19)

• Missions comercials del 2019 (3/6/19)

• Creació de Grups d’Exportació a Rússia (3/6/19)

• Dubái: “Made for trade live” (25 de juny del 2019) (6/6/19)

•  Nova jornada: “Com aconseguir visibilitat internacional a internet?” (dijous 
20 de juny del 2019) (13/6/19)

• Missió comercial a Cuba (3 a 8 de novembre del 2019) (13/6/19)

•  Jornada: “Oportunitats de negoci a Cuba” (dimecres 26 de juny del 2019) 
(13/6/19)

•  Missió comercial a Hong Kong i/o la Xina (12 a 19 d’octubre del 2019) 
(13/6/19)

•  Jornada: “Oportunitats de negoci a Mèxic” (dijous 18 de juliol del 2019) 
(2/7/19)

• Missió comercial a Israel (1 a 5 de desembre del 2019) (2/7/19)

• Missió comercial a Oman i Emirats (23 a 28 de novembre del 2019) (2/7/19)

• Missió comercial a Tunísia i Marroc (8 a 13 de desembre del 2019) (2/7/19)

• Cupons a la Internacionalització 2019 (2/7/19)
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•  Jornada: “Cupons a la Internacionalització” (dilluns 22 de juliol del 2019) 
(8/7/19)

•  Jornada: “Cansats de trucar a potencials distribuïdors estrangers que no 
responen?” (dimecres 17 de juliol del 2019) (11/7/19)  

•  Missió comercial a Singapur i/o Malàisia (16 a 23 de novembre del 2019) 
(11/7/19)

•  Reconeixements 2019 al Progrés Empresarial – Empresa més internacional 
(16/7/19)

•  Cupons a la Internacionalització. Nova convocatòria - setembre 2019 
(3/9/19)

•  Jornada Informativa: “Grups d’Exportació a França (dimarts 17 de setembre 
del 2019) (3/9/19)

•  Jornada Foment del Treball: “Panamà, hub per al continent americà” 
(6/9/19)

•  Jornada: “Les noves regles Incoterms 2020” (divendres 4 d’octubre del 
2019) (27/9/19)

•  Sessions Foment del Treball – Austràlia (9/10/19)

• Sessions Foment del Treball – Rússia (9/10/19)

•  Jornada Foment del treball: “China Zhejiang - Spain - Barcelona - Economic 
and Trade Conference & Business Forum” (26 de novembre del 2019) 
(26/10/19)

•  Jornada: “Oportunitats de negoci a Costa d’Ivori i Senegal” (dimecres 20 de 
novembre del 2019) (4/11/19)

• Missió comercial a Índia (25 a 28 de novembre del 2019)(11/11/19)

•  Jornada: “Oportunitats de negoci a Costa d’Ivori i Senegal (canvi de dates)” 
(dijous 21 de novembre del 2019) (11/11/19)

• Missió comercial a la Xina (3 a 6 de desembre del 2019) (19/11/20)

• Participació agrupada a la Fira MIDEST 2020 (29/11/19)

•  Jornada: “Oportunitats de negoci a Mèxic” (dimarts 17 de desembre del 
2019) (2/12/19)

• Preparació del Programa de Promoció Internacional 2020(13/12/19) 
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Assessorament
El Departament ofereix assessorament –en alguns casos, personalitzat– a les 
empreses i entitats associades sobre dubtes en matèria fiscal i comptable. 
Aquest servei inclou l’atenció telefònica i presencial, agilitzant el temps de 
resposta i utilitzant les noves tecnologies. El servei respon a la nova realitat 
del món empresarial arrel dels canvis tecnològics que s’estan produint.

En l’àmbit fiscal, les principals consultes rebudes l’any 2019 fan referència als 
següents temes:

IRPF:

•  Rendiments del treball personal (dietes, quilometratge i despeses de 
locomoció, manutenció i estància).

• Retribucions en espècie.
• Retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats.
• Impostos, formularis, comunicacions a l’administració, etc.

IVA:

• Règim de devolució mensual de l’IVA.
• Deducció de l’IVA suportat en les importacions de béns.
• Activitats empresarials o professionals.
• Operacions no subjectes i exempcions.
• Lliurament de béns i prestacions de serveis, i autoconsum.
• Deduïbilitat de l’IVA.
• Règim de prorrata. 

Altres:

• Impost del Patrimoni.
• Classificació del CNAE.
• Productes metal·lúrgics, règim de residus, etc. 

Departament Administratiu, Fiscal i Comptable 

Les activitats i serveis del Departament Administratiu, Fiscal i 
Comptable contribueixen a mantenir informats els associats, així com 
a facilitar les seves tasques en matèria fiscal i comptable d’una forma 
àgil i flexible.

Una de les línies de 
treball del Departament 
és la negociació de serveis 
d’interès col·lectiu amb 
companyies proveïdo-
res, per a l’establiment 
de convenis i acords de 
col·laboració que ofereixin 
descomptes i avantatges 
als associats.
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En l’àmbit comptable, les principals consultes van tractar els següents temes:

• Càlcul de retenció de l’IRPF, retribucions en espècie, etc.
• Tancament de l’exercici 2019 i obertura de l’exercici 2020.
•  Principis comptables, normes de valoració, amortització i rènting, amb els 

criteris de l’actual Pla General Comptable.

Serveis d’interès col·lectiu
El Departament dona cobertura a les diverses funcions pròpies d’atenció 
als associats, la qual cosa representa mantenir bases de dades, gestionar 
altes, baixes i modificacions, atendre propostes i suggeriments, donar 
suport a necessitats específiques, etc. En aquest camp, una de les 
activitats importants és la negociació de serveis d’interès col·lectiu amb 
companyies proveïdores, per tal d’obtenir descomptes i avantatges que 
siguin beneficiosos per als associats, mitjançant l’establiment de convenis i 
acords de col·laboració.

Aquest any 2019 UPM ha mantingut els convenis i acords de col·laboració, 
fruit de mantenir reunions amb diverses institucions i entitats, al servei 
dels nostres associats.

Banc Sabadell

Conveni de col·laboració amb la finalitat d’oferir als associats l’accés 
a productes i serveis financers d’interès, relacionats amb l’activitat 
empresarial, l’economia personal, estalvi i inversió, serveis de banca a 
distància…

BBVA

Inici de converses per assolir un conveni amb aquest banc. En la data 
de tancament de l’exercici, s’ha acordat un finançament amb condicions 
especials, pendent de l’aprovació de cada cas per part del Comitè de Riscos.
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Correduria Mutual Conductors, S.A.

Acord que ofereix la cobertura de les assegurances obligatòries d’acord 
amb els requeriments i imports que fixa l’actual Conveni Col·lectiu per a 
la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona, segons les 
necessitats de l’associat.

Aliança per a la Formació Professional Dual

Adhesió d’UPM a l’Aliança per a la Formació Professional Dual que promouen 
la Fundació Bertelsmann, la Fundació Princesa de Girona, la CEOE i la Cámara 
de Comercio de España. Les parts implicades ratifiquen el seu recolzament 
al desenvolupament d’accions enfocades a la reducció de l’ocupació juvenil 
mitjançant la promoció d’accions de recolzament i difusió de la Formació 
Professional Dual. Aquesta acció s’emmarca en el programa de recolzament 
al desenvolupament de la FP Dual en les pimes espanyoles, impulsada per 
la Fundación Bertelsmann i la J.P. Morgan Chase Foundation, que permet 
a l’alumne realitzar la formació teòrica en el centre educatiu i, en paral·lel, 
realitzar la formació pràctica en les entitats participants

Estamina

El Servei d’Assessorament Energètic d’UPM posa a disposició de tots els 
associats un servei que persegueix aconseguir la màxima eficiència en les 
factures de consum elèctric i de gas, mitjançant l’anàlisi permanentment del 
mercat per assolir el millor preu possible i amb les millors condicions.

Els serveis que engloba –a títol enunciatiu tot i que no necessàriament 
limitador– són els següents:

• Anàlisi i revisió del terme de potència.

• Tramitació, si és el cas, de l’exempció de l’impost elèctric.

• Optimització de tarifes.

• Revisions periòdiques dels consums.

• Tramitació de modificacions de titularitat i canvis de potència.

• Accés a la telegestió i monitorització del punt de subministrament.

• Atenció personalitzada.
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Les propostes i els canvis proposats, amb el seu potencial d’estalvi, es 
personalitzen en funció de la distribució de consums de cada associat.

Enicons

Acord per fomentar la transformació digital en el sector industrial, amb la 
finalitat de millorar la gestió electrònica dels enviaments de notificacions i 
de la signatura de documents, tant del grup industrial com de les empreses 
associades. El servei s’adapta a les necessitats específiques d’UPM, 
tant la patronal com les empreses associades, gràcies a una plataforma 
específica per a l’entitat, per remetre notificacions postals amb certificació  
electrònica del contingut, i l’enviament i acceptació de propostes de forma 
certificada.

Salomó&Bonet-Godó

Acord que ofereix la cobertura de les assegurances obligatòries, d’acord 
amb els requeriments i imports que fixa l’actual Conveni Col·lectiu per a la 
Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona. Es fa extensiu 
a la resta de socis d’altres d’activitats del metall, com poden ser el sector 
del Comerç del Metall i Matalogràfiques, que poden aprofitar els preus 
competitius que s’ofereixen.

Eurecat

Acord de col·laboració que contempla diverses avantatges en el camp 
de reprografia digital, impremta digital i offset, cartelleria, serveis 
d’outsourcing i altres productes del món de les arts gràfiques. Se’n poden 
beneficiar tots els associats d’ UPM.

Artyplan

Acord de col·laboració que contempla diverses avantatges en el camp 
de reprografia digital, impremta digital i offset, cartelleria, serveis 
d’outsourcing i altres productes del món de les arts gràfiques. Se’n poden 
beneficiar tots els associats d’UPM.
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Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona - CaixaBank

Conveni marc amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona – Caixabank, 
amb la voluntat d’afavorir la realització d’activitats, iniciatives i programes 
d’actuació que millorin el desenvolupament de les empreses. Més 
concretament, el conveni ofereix condicions avantatjoses en determinats 
productes i serveis financers dirigits específicament als associats d’UPM.

Col·legi d’Economistes de Catalunya

Col·laboració continuada amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb 
l’objectiu d’establir un marc de cooperació entre ambdues entitats, que 
permeti promoure i organitzar conjuntament cursos, seminaris, jornades, 
conferències i altres actes que siguin d’interès per tots dos col·lectius. 
Entre d’altres avantatges, el Col·legi d’Economistes de Catalunya ofereix 
preus especials als associats d’UPM que s’inscriguin en cursos de l’Aula 
d’Economia.

Dos Control de Gestión

Conveni de col·laboració en el camp de les solucions en software de 
gestió. L’objectiu és posar a disposició de les petites i mitjanes empreses 
associades les eines per a millorar els processos de gestió i incrementar la 
seva productivitat. Dos Control de Gestión és el partner principal de Sage 
a Catalunya.

Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC)

Acord que ofereix unes condicions preferents als associats d’UPM. 
El Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC) és un organisme creat 
pels col·legis d’Arquitectes, d’Economistes, d’Enginyers Industrials, de 
Telecomunicacions i de Camins, i de Canals i de Ports de Catalunya, 
que administra el procediment arbitral per a resoldre conflictes entre 
professionals, empreses o institucions. Es tracta d’una alternativa als 
tribunals ordinaris de justícia, que permet que un àrbitre especialista en la 
matèria del conflicte resolgui la controvèrsia.

Ferrer&Ojeda, Consultores en Seguros

Acord amb l’objectiu d’oferir millors serveis i condicions als associats en 
l’àmbit general de les d’assegurances.
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Circulars informatives

L’any 2019, el Departament Administratiu, Fiscal i Comptable ha enviat les 
següents circulars informatives: 

• Jornada: “World Class Manufacturing” (2/1/19)  

•  Fira d’ocupació “Sí, i millor. Di-capacitat i talent” – 13 i 14 de març del 2019 
(18/1/19) 

• Presentació del llibre “Love your enemies” (30/1/19) 

• Enquesta CEAM: “El metall 2018 i previsions 2019” (1/2/19) 

• Participació a l’“Industry 4.0 Congress Advanced Factories 2019” (11/2/19)

• Convocatòries de la Fundació Biodiversitat (15/2/19) 

•  Jornada d’Eurecat “Tecnologia ISF (Dieless): fabricació de formes 3D en 
planxa sense matriu” (27/2/19) 

• Motortec Automechanicka Madrid 2019 (11/3/19) 

• Presentació del Pla Renova’t Indústria 2019 (15/03/19) 

• Jornada: “Kpi’s para la excel·lència” (12/4/19) 

•  Bases 2019 de la convocatòria als guardons a les Millors Pràctiques del 
Sector de la PRL (16/4/19)

• Jornada: “Energia solar i mobilitat elèctrica per a les empreses” (15/5/19)

•  Bases reguladores d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de 
materials d’aïllament (22/5/19) 

• Convocatòria d’ajuts a nous projectes empresarials Neotec (28/5/19) 

• Jornada: “Tech4good Congress” (29/5/19) 

•  Convocatòria de l’“Innovation Breakfast: líneas de Financiación CDTI” 
(31/5/19)

• Jornada “L’Índia: més enllà de les grans xifres” (6/6/19)  

• Jornada: “Product 3” (13/6/19)  

• Jornada Eurecat sobre soldadura (25/6/19)  

• Circular sobre l’Impost de Societats 2018 (3/7/19) 

•  Projectes de circulars en matèria de gas natural i electricitat 
(12/7/19) 
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•  Circular: “El sector metall a España - proposta sector metall europeu” 
(18/7/19)

• Debats: “Exoesquelets” (24/7/19) 

• Competències per tècnics de PRL (25/7/19)

• Innovació: informes i convocatòries obertes (29/8/19) 

• Ajuts per a impulsar la transformació digital (29/8/19)  

• Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte (30/8/19) 

• Convocatòria: “Tecniospring industry” (30/8/19) 

• Convocatòria: “Premis dona TIC” (2/9/19) 

• Jornada: “Per una fiscalitat competitiva” (2/9/19) 

• Jornada: “Transcendència penal de la investigació” (3/9/19) 

• Préstecs participatius (5/9/19) 

• Aplicacions informàtiques de recolzament de la PRL 2019 (5/9/19) 

•  Circular: “Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques” 
(6/9/19) 

•  Jornada: “Riscos a les operacions de manteniment: caminant cap a la cultura 
preventiva” (10/9/19) 

• Agenda tech & digital – setembre 2019 (13/9/19) 

• Premis Nacionals de Recerca – setembre 2019 (16/9/19) 

• Sessió: “Com no tornar-nos bojos amb el canvi cultural” (17/9/19) 

•  “Industry from needs to solutions” – 29 i 30 d’octubre del 2019 
(18/9/19) 

• Jornada Big Data – octubre del 2019 (18/9/19) 

•  Sessions sobre el creixement empresarial – 2 d’octubre del 2019 
(19/9/19) 

• Ajuts Innotec – Foment del Treball (9/10/19) 

• Jornada: “II edició, notariat i empresa: una visió pràctica” (11/10/19) 

•  XV Fòrum de la Distribució de Productes Siderúrgics, organitzat per la Unió 
Magatzemistes de Ferros de Catalunya i Balears (17/10/19) 

• Fòrum de dones emprenedores del Mediterrani (16/10/19) 
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• Jornada: “Els reptes de l’empresa: una mirada al futur” (24/10/19) 

• J ornada: “Saber detectar i resoldre problemes de la planta productiva” 
(28/10/19) 

•  Reunió de treball: “Saber detectar i resoldre problemes de la planta 
productiva” – 31 de d’octubre del 2019 (28/10/19) 

• Jornada: “Ciutats i energia. un model sostenible” (7/11/19)  

• “Bases reguladores dels ajuts dels cupons indústria 4.0” (13/11/19)

• Jornada: “Meeting” (21/11/19) 

• Icex-next (22/11/19)  

• Participació com speaker a l’Industry 4.0 Congress (27/11/19) 

• “Me! Menudes Empreses” (4/12/19)
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Suport
L’any 2016, UPM va iniciar el projecte de traspàs al núvol de tota la gestió 
informàtica de l’entitat, amb l’excepció del paquet d’ERP (comptable i de 
gestió), que es va traspassar posteriorment. Des de l’any 2018 es disposa 
de la nova versió de SAGE 200 actualitzat, a més d’un paquet de suport 
de connexió i traspàs de dades bancàries en progrés i les corresponents 
versions de millora.

Estratègia i futur
El futur del Departament d’Informàtica treballa en finalitzar 
l’externalització total, de forma segura i controlada, dels seus diversos 
components. En aquesta tasca compta amb la col·laboració externa 
d’empreses como Virtualitze, Dos Control i Conversia, entre d’altres. 
Malgrat l’externalització, se segueixen realitzant formacions internes, a 
causa dels requeriments en la gestió de les eines de Madrid i Barcelona.

Pàgina web d’UPM

Com a conseqüència del procés d’externalització i amb l’objectiu 
d’actualitzar el seu disseny i funcionalitats, s’ha treballat en el llançament 
d’una nova pàgina web corporativa, accessible a l’adreça https://upm.org/. 
La nova pàgina, en procés de millora permanent, compleix les exigències de 
la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), amb l’assessorament extern 
de Conversia.

L’actualització dels continguts i de la programació dels cursos de formació 
i jornades informatives que recull la pàgina es gestiona íntegrament per 
personal propi d’UPM.

El Departament d’Informàtica –ja externalitzat– ofereix suport 
intern a totes les funcions i tasques que realitza UPM i que 
requereixen d’eines informàtiques relacionades amb la gestió i 
manteniment del núvol. 

Departament d’Informàtica

La nova pàgina web 
incorpora informació 
actualitzada sobre la 
programació dels cursos 
de formació i les jornades 
informatives convocades 
per UPM.
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6. Personal d’UPM



DEPARTAMENTS 81



82    UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA

Personal d’UPM
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Campanera Raduà, Josep Mª  

RESPONSABLE DE PROMOCIÓ INTERNACIONAL. PRESÈNCIA PARCIAL, COM A PART DE LA 

DEDICACIÓ DE PLAMETALL, COMPARTIT AMB LA UEM (TERRASSA), EL CM (SABADELL) I LA UPM

Domingo Baltá, Mariano 
DIRECCIÓ GENERAL

Franco Castillejo, Magda  
SECRETARIA DE PRESIDÈNCIA I DE DIRECCIÓ GENERAL. SUPORT DEL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

Grau Torredeflot, Magda  

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT FORMACIÓ

Manteca Cluet, José Manuel 

DEPARTAMENT ADMINISTRATIU, FISCAL I COMPTABLE

Morales de Cano, Marisol 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT JURÍDIC-LABORAL

Zabala López, Mª Carmen  

DEPARTAMENT JURÍDIC-LABORAL I SUPORT GENERAL. SUPORT DEL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

Puntualment es contracten professors en nòmina a projectes de formació (per obra o servei). També 
puntualment es contracten estudiants en pràctiques com a recolzament de les tasques de gestió en 
l’àrea de formació subvencionada.
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Barcelona, juliol 2020

upm.org


