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EDITORIAL

De tothom és sabut que en tots els oficis existeix una entitat creada pels mateixos professionals que vetlla pels interessos i
necessitats dels seus components. Els gremis són tan antics com les mateixes professions que representen, i la seva pervivència
a través dels temps ha estat possible, en moltes ocasions, a la constància dels seus membres per mantenir-los vius.
Els gremis representen l´esperit comunitari, la col·lectivitat professional en la seva màxima expressió, i els esforços i èxits
assolits són de tots i reverteixen en el benefici comú.
És cert que sovint es crea la falsa impressió que els Gremis han perdut la rellevància social i política d´altres temps on la lluita
pels drets comuns era tan aferrissada, però no oblidem que el reconeixement dels drets del treballador autònom són una realitat recent que s´ha promocionat i aconseguit des dels gremis, tot i que encara queda molt per fer.
Per citar fites més recents, parlem de la Reforma de la Llei de la Morositat, que s´ha impulsat des de diverses institucions, entre
les quals ha destacat FECOCAT, la Federació que acull els Gremis de Catalunya relacionats amb la Construcció, i de la qual el
nostre gremi forma part. El problema de la morositat no s´ha resolt del tot, però entre tots els gremis hem aconseguit que es
revisi la llei i continuarem vetllant perquè es compleixi.
Aquest camí, però, mai s´ha fet en solitari. Entre tots els pintors, com és el nostres cas, formem un col·lectiu, i de nosaltres
depèn com se’ns consideri dins el món laboral. D´aquesta gran veritat es desprèn que per aconseguir els nostres objectius hem
d´estar units, ja que els gremis són molt importants i els socis són la seva única força per mantenir-los actius. Si tenim en
compte que els gremis són el referent més representatiu de les professions, som els propis professionals els que ens hem de
cuidar de preservar-los per romandre nosaltres mateixos com a sector. És necessari que els membres dels gremis, siguin els
que siguin, col·laborin, participin i gaudeixin d´alló que els hi ofereixen les seves associacions , per tal que els gremis es facin
forts i representatius. Aquí no s’hi val pensar en singular, ni obeir a motivacions personals. Tal com ens ensenya la història, els
treballadors, -empresaris o assalariats- , tots ho som, hem de marxar a l´hora en les nostres reivindicacions i en la conservació
dels nostres oficis. El millor instrument al nostre abast és la unió entre nosaltres. Fins i tot quan hi hagi disparitat d´opinions
la unitat com a associats a d´estar per sobre les diferències de criteri, que tots sabem són inherents a la vida mateixa. Només
amb una actitud positiva i de sana col·laboració podem donar vida a les nostres associacions per tal que continuïn la seva
permanència per molts anys. En un món on cada vegada impera més l´impersonalisme, l´anonimat i la insolidaritat, als gremis,
paradigmes de la unió i la fraternitat, potser els hi queda molt per fer. Posem tots el nostre gra de sorra, doncs, per conservar
el que amb tants esforços i lluita ens vàrem llegar les generacions precedents.

Antoni Peña
President
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Aprendre a conscienciar-nos de les nostres limitacions
ens ajuda a construir el futur de manera segura

Amb formació construïm
un sector segur
Fundación Laboral
de la Construcción
Cursos gratuïts

932 213 353 www.fundacionlaboral.org
C/ Joan d’Austria, 39 - 47, 5º A. 08005 - Barcelona

Accions formatives finançades en el marc del
Reial Decret 395/2007, de 23 de març, amb el
cofinançament del Fons Social Europeu.

SOCIETAT

Los trabajadores autónomos del sector ya pueden
solicitar la Tarjeta Profesional de la Construcción
(TPC)
Para su obtención también tendrán que haber recibido, como mínimo,
la formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales

Los trabajadores autónomos del sector de construcción podrán solicitar la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), que será de carácter voluntario para este colectivo, mientras que para los trabajadores que
se enmarcan en el ámbito de aplicación del vigente convenio será obligatoria a partir del 1 de enero de 2012, tal como
establece el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (2007-2011).
La TPC es un documento mediante el cual se acreditan, entre otros datos, la formación recibida por el trabajador del
sector en materia de prevención de riesgos laborales, así como sus periodos de ocupación en las distintas empresas en
las que haya ejercido su actividad laboral, su categoría profesional y su experiencia en el sector de la construcción. A
modo de currículo, con la tarjeta se demuestra tanto la cualificación como la experiencia profesional del trabajador en el
sector de la construcción.
Uno de los requisitos para obtener la TPC es acreditar la formación en prevención de riesgos laborales. El Aula Permanente
de Prevención es la formación inicial de ocho horas en materia de prevención de riesgos laborales obligatoria en el sector
de la construcción y establecida en el IV CGSC y que supone, además, la formación mínima exigida para obtener la TPC.
En lo que va de 2010, la Fundación Laboral de la Construcción de Catalunya ha formado ya a más de 18.000 trabajadores
del sector en Aula Permanente de Prevención.
Así, tal y como lo aprobó el Patronato de la Fundación Laboral de la Construcción el pasado 23 de junio, los trabajadores
autónomos del sector de la construcción, tanto los acogidos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA),
como los profesionales colegiados afiliados a las Mutualidades de Previsión Social, podrán ser titulares de la TPC a partir
de ahora.
En los reglamentos aprobados al efecto, y de igual manera que para el resto de trabajadores de la construcción, será
requisito imprescindible para la obtención de la tarjeta haber recibido, como mínimo, la formación inicial en materia de
prevención de riesgos laborales (Aula Permanente de Prevención), de ocho horas de duración, de acuerdo con lo previsto
en el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
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SOCIETAT

Solicitud
La tarjeta podrá solicitarse por el beneficiario en cualquier
centro de la Fundación Laboral de la Construcción, así
como en los puntos de tramitación establecidos.
A la solicitud que hay que presentar, también deberá
acompañarse, obligatoriamente, los siguientes documentos, en el caso de los trabajadores acogidos al RETA:
a) Una fotografía tamaño carné.
b) Una fotocopia del DNI o de la tarjeta de residencia del solicitante.
c) Informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, dentro de
los 60 días inmediatamente anteriores a la fecha
de solicitud.

En el caso de los profesionales colegiados acogidos
a Mutualidades de Previsión Social, el punto c) y e)
anteriormente citados no serían necesarios. En cambio
habrá que aportar un “Certificado acreditativo de
hallarse al corriente en el pago de las cuotas emitido
por su correspondiente Mutualidad, dentro de los
sesenta días inmediatamente anteriores a la fecha
de solicitud”.
De cualquier manera, ambos colectivos, es decir,
tanto los trabajadores acogidos al RETA como los
colegiados, deberán aportar también, con carácter
obligatorio, el original o una fotocopia compulsada del diploma o certificado que acredite que ha
recibido, al menos, la formación inicial en materia de
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo
previsto en el Convenio Colectivo General del Sector

De dreta a esquerra el
Sr. Joan Santaularia i
Segura i Emilio Gómez
Villardón, President i
Gerent respectivament
de la Fundación Laboral de la Construcción
de Catalunya

d) Certificación comprensiva, expedida por la Administración Tributaria que en cada caso corresponda
– dentro de los 60 días inmediatamente anteriores
a la fecha de solicitud-, de estar dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Económicas.
e) Certificado acreditativo de hallarse al corriente
del pago de las cotizaciones sociales emitido por
la Tesorería General de la Seguridad Social, dentro
de los 60 días inmediatamente anteriores a la fecha
de solicitud.

de la Construcción, expedido por la Fundación Laboral
de la Construcción o por una entidad homologada,
según lo establecido en dicho convenio.

Más de 24.000 trabajadores catalanes de la
construcción ya han solicitado la TPC.Un total
de 24.900 trabajadores del sector de la construcción
de Cataluña ya ha solicitado la Tarjeta Profesional de
la Construcción (TPC).

Más información en www.trabajoenconstruccion.com
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INFORME TÈCNIC

SOLUCIONES HEMPEL
Hempel ofrece varios sistemas para el cuidado y conservación de la madera. Tanto los productos al disolvente como al
agua ofrecen óptimas prestaciones que protegen y embellecen la madera en la construcción y la decoración.
Su línea de productos abarca una amplia gama de soluciones para la protección de elementos de madera en el exterior
tales como barandillas, contraventanas, porches, complementos de jardín etc.
Para las maderas de teca se recomienda HEMPEL’S TEAK SEALER cuando se desee un acabado incoloro o HEMPEL’S TEAK
FINISH para realzar el color de la madera.
Además Hempel ofrece sistemas de lasures al disolvente y al agua disponibles en seis colores estándar: pino, teca, castaño,
palisandro, caoba, nogal y roble, así como una infinidad de colores obtenidos con el Sistema Tintométrico Multi-Tint.
Para las maderas con bajo contenido en aceites se recomienda los barnices peliculantes en sistemas formados por una
imprimación y un acabado que puede ser brillante o satinado.
Dichos sistemas pueden aplicarse también en interiores y además Hempel ofrece productos para la protección de suelos
de madera.
Los esmaltes al agua para las maderas de bajo contenido en aceite se suministran en una amplia gama de colores dentro
del sistema Tintométrico Multi-Tint y en tres acabados diferentes: brillante, satinado y mate.

Esquemas de pintado HEMPEL
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MIQUEL BARROBES
pintor d´aigua i llum

Ja en plena maduresa i del tot autodidacta, un
dia en Miquel Barrobés va trapassar el límit de
la simple afició com a dibuixant per capturar
l´esperit de la llum a través de la pintura.

EL PINTOR I LA SEVA OBRA

“ Las representaciones que el pintor Miguel Barrobés da a la
realidad pertenecen a un lenguaje objetivo ganado por la luz.
Tanta es que parece en los paisajes, marinas y temas urbanos de
Venecia, de Girona, así como de otras geografías, la sombra no
exista. Una paleta clara y limpia ofrece el color a una descripción
dibujada con obediencia realista.
Su panorámica de Girona es un dechado de perfección: el reflejo
de los edificios en el agua cobra una interpretación que contrasta, con los modelos que la proyectan, por su sugerencia y fino
colorido.”
Francesc Galí
Revista GALART, nº 109
Abril 1993

Miquel Barrobés es declara d´entrada, autodidacta, i no s´adscriu a cap corrent pictòric, ja que ell pinta alló que li atreu
i el que creu que el seu pinzell capta millor; paisatges plens d´aigua i llum són la constant de la seva temàtica.
Tot i que prové de família de pintors decoratius –el seu pare en tenia taller-, Miquel Barrobés va exercir l´advocacia
fins al 1968. Aquell any, a ran de la mort sobtada del pare decidí posar-se al capdavant del negoci patern. Aquesta
circumstància portà en Barrobés a donar un gir definitiu a la seva vida professional i es va dedicar, fins a la jubilació, a
la pintura decorativa.
Durant aquest temps doncs, on era la vocació amagada del nostre pintor? En realitat en Barrobés havia mostrat sempre
una inclinació natural pel dibuix, però sempre ho havia considerat com una acció innata, un hobbie que li era molt
gratificant.
L´única base formativa d´en Barrobés com a pintor va consistir a seguir les directrius bàsiques del llibre que ell mateix
es va procurar vora el 1979 “ Cómo pintar al óleo”. Quan va fer la primera prova i va considerar que el resultat era
acceptable va deixar el llibre de banda i començà a pintar.
Pels primers quadres es va inspirar en el seu poble natal, Gandesa, i allà va fer també la primera de les nombroses
exposicions que es succeirien regularment.
Des d´aleshores, en Barrobés ha presentat quinze exposicions individuals i ha participat en diverses mostres col·lectives,
com les del Col·legi d´Advocats de Barcelona.
A Barcelona, la sala d´art “Roger” va acollir la major part de les exposicions individuals d´en Barrobés. A les últimes
exposicions s´ha sumat com amfitriona de la seva obra la sala “És art Galeria”.
Al llarg de la seva breu però intensa dedicació professional a la pintura artística -començà el 1979-, el nostre soci ha
produït una considerable quantitat de quadres, dels quals ha venut una bona part.
Malgrat l´èxit dels seus quadres dins el circuit comercial, en Barrobés mai va abandonar la seva ocupació professional
per dedicar-se exclusivament a la pintura ni va ser el seu modus vivendi. És més, l´any 1981 va ser nomenat President
del Gremi d´Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, després d´una activa participació dins la Junta Directiva
d´aquesta casa en anys precedents, i va compaginar la seva feina com a empresari amb les obligacions que comportava
el nou càrrec fins el 1990.
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EL PINTOR I LA SEVA OBRA

Els temes per excel·lència en l´obra d´en Barrobés
són la lluminositat de l´aire i les aigües càlides del
Mediterrani. De tots els seus viatges, el lloc que l´ha
captivat més profundament com a pintor ha estat
la ciutat de Venècia, escenari perfecte al seu parer
per atrapar els colors que es desprenen d´aquest
maridatge de llum i aigua.
Seduït per la ciutat dels canals , va idear una exposició
monotemàtica, per la qual cosa creà trenta quadres
a partir de les fotografies que ell mateix va prendre
durant una de le seves estades el 1989.
L´exposició, anomenada “L´encís i la màgia de Venècia“ va tenir lloc a la Galeria d´art “Aribau”, del 18
al 31 de maig de 1989.

Fotografia superior, oli de “ l´Illa de Saint Giulio”, al
llac d´Orta, al nord d´Itàlia.
Fotografies central i inferior. Dues noves imatges de
“Venècia» a l´oli, pertanyents a l´ultima serie sobre
la ciutat, pintats el 2007.

12

EL PINTOR I LA SEVA OBRA
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EL PINTOR I LA SEVA OBRA

A la pàgina anterior, “L´Ametlla de Mar” i
“l´Escala” respectivament, on podem apreciar de
nou l´efectista tractament de la llum i el seu reflex sobre les aigües sovint tranquil·les d´aquesta
zona.
A la esquerra, el “Cervino des d´Itàlia i el llac
blau“, que en Barrobés pinta com a mirall del
paisatge que l´envolta.

Sobre l´estil de la seva pintura, que defineix com a figuratiu, diu que cada vegada s´ha apropat més al realisme, tal com
li agrada anomenar-lo.
Els seus temes ja esmentats són Cadaqués, el port de Barcelona, Venècia, qualsevol estampa marina... Amb el pas del
temps els motius han variat, muntanyes, carrers portxats... Però hi ha un denominador comú en tots el olis; sempre ens
trobem amb paisatges, «retrats» del món exterior.
Quan en Miquel Barrobés reflexiona sobre la seva evolució com a pintor ho fa sense endinsar-se en disquisicions massa
erudites. Sempre ha pintat el que li venia de gust sense aspirar a assolir fites predeterminades, raó per la qual ha pintat
amb llibertat i sense cap mena de condicionament.
Hi ha un aspecte, però, en el qual sí ha observat, amb grat, la seva pròpia evolució; “Els primers colors eren molt aspres,
utilitzava molts foscos i amb el temps m´he suavitzat”.
El seu quadre predilecte, “Bruges“ – portada d’aquest article i de la Revista Pintores nº 252- , és descrit per ell mateix com
una barreja de nombrosos colors que formen, gràcies a aquesta miscel·lània cromàtica, un conjunt de gran lluminositat.
Quan a les crítiques, en les que no hi creu massa si es que no estan lliures de cap interès, solen destacar la composició
del quadre, el dibuix i la llum.
Malgrat la diversitat dels seus temes, el que més li han demanat des de la Sala Roger, fidel expositora dels seus treballs,
són les marines, que d´entre els seus quadres han estat els més valorats per la crítica.
En Miquel Barrobés no és pintor de retrats, probablement com ell diu, degut a la manca d´una formació més rigorosa,
però sí és un bon retratista amb la seva eina primera, el
llapis, amb el qual ha dibuixat diversos membres de la
família.
Malauradament, en aquest article no hem pogut disposar
de fotografies que mostrin el seu talent com a dibuixant
o exemples dels seus primers treballs, però esperem que
amb la mostra que presentem el lector es faci una idea
de la dimensió que com artista ha assolit el nostre amic
i soci Miquel Barrobés.
“Wuana», la gosa del seu fill. Ens trobem davant d´un dels escasos quadres on en Barrobés
treballa la figura, en aquest cas d´un gos.
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La red más grande de tiendas
de pintura y decoración de Barcelona
El pintor profesional debe contar con soluciones decorativas
completas, pintura y productos de calidad y el asesoramiento
más profesional. Barnasik da este servicio con la ventaja de
tener 7 puntos de venta en toda la provincia de Barcelona.
¿Nuestra mejor garantía? 35 años de experiencia y conocimiento
de las necesidades del pintor.
Servicios:
Estudios cromáticos, Prescripciones técnicas,
Herramientas del color, Reparto gratuito,
Financiación, Cursos y presentaciones.

Venga a visitarnos. ¡Estamos muy cerca!

Productos:
Pinturas y revestimientos, Efectos decorativos,
Maquinaria y Herramientas, Anexos y
complementos, Protección Laboral, Suelos
parquets y puertas, Decoración.

Distribuidores de:

Centros Procolor Barnasik:
c/ Frares, 5 · 08970 Sant Joan Despí · Tel. 93 373 54 85 · sjdespi@barnasik.es
c/ Pujades, 19 · 08018 Barcelona · Tel. 93 486 95 98 · pujades@barnasik.es
ac/ Eusebio Millán, 18 · 08800 Vilanova i la Geltrú · Tel 93 814 88 72 · vilanova@barnasik.es
av. Tarragona, 87 · 08720 Vilafranca del Penedès · Tel 93 890 59 14 · vilafranca@barnasik.es
c/ Ample, 6 · 08191 Rubí · Tel 93 697 72 98 · rubi@barnasik.es
Ronda Industria, 8 · 08210 Barberà del Vallès · Tel 93 718 94 96 · barbera@barnasik.es
Rbla. de Fondo, 2-6 08922 Sta. Coloma de Gramenet · Tel 93 468 48 34 st.coloma@barnasik.es

ACTUALITAT

CARBOXILICATS METÀLICS O ASSECANTS
Coneixent l´origen, propietats i comportament dels components que conformen una pintura
es pot millorar el criteri de selecció del producte a escollir per a una determinada aplicació.
L´encert en decantar-se per un o altre producte determinará la qualitat i durabilitat del treball realitzat.

Un assecant és un additiu sòlid o líquid que accelera l´assecat dels olis presents en les pintures o recobriments. Una definició més tècnica ho descriuria com un cos que s´afegeix per catalitzar o accelerar l´oxidació o polimerització, disminuint
el temps d´assecat.
Els assecants són també coneguts amb el nom de sabons metàl·lics, assecants metàl·lics o carboxilicats metàl·lics.
L´assecant redueix per absorció d´oxígen el temps d´assecat dels olis de les pintures, vernissos i tints.
Químicament, l´assecant és el resultat de la reacció de sals metàl·liques i àcids orgànics, que acceleren la captació d´
oxígen i la propagació de radicals lliures.
El grau d´acceleració d´assecat del recobriment depèn de l´activitat catalítica del carboxilicat que s´empri en la composició
del recobriment.
Una bona selecció de l´assecant permetrà,

❏ Un assecat més ràpid i uniforme de la
pel·lícula en relació amb la seva espessor.
❏ Reduir la insaturació de les molècules de
resina, la qual cosa dificultarà la formació de clivelles i allargarà la vida de la
pel·lícula.
❏ No agrumollar els colors metàl·lics.
❏ Millorar l´estabilitat dels producte final
durant el seu magatzematge, sense formar
cap mena de sediment.

Segons sigui l´ió metàl·lic addicionat a l´assecant i la seva incidència en el procés d´assecat, podem classificar els carboxilicats en ; Assecants primaris, secundaris i auxiliars.
Els sistemes assecants que s´utilitzen en la formulació d´un recobriment estan constituïts, generalment, per diversos
carboxilicats metàl·lics, combinant un assecant primari amb 1 o 2 de secundaris.
No tots els estudis classifiquen els assecants en les mateixes categories, divergint unes d´altres sobre si un mateix carboxilicat
es considera primari o secundari. No obstant, i salvant les diferències, ens podríem acollir a la següent classificació.

PRIMARIS
Cobalt
Manganès
Plom
•
•

SECUNDARIS
Calci
Zinc
Bari
Zirconi

AUXILIARS
Ferro
Coure

Depenent de l´autor, considerat Primari o Secundari.
Depenent de l´autor, considerat Secundari o Auxiliar.

Els assecants secundaris no mostren activitat catalítica per si mateixos, però tampoc els Primaris aconsegueixen el grau
òptim d´assecat sense la complementació d´un secundari.
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A continuació descriurem el funcionament i ús idoni dels diferents assecants metàl·lics,

ASSECANT
COBALT

PROPIETATS

INDICACIONS

INCONVENIENTS

És el més important i usat.
Generalment s´utilitza combinat amb assecants secundaris .

No decolora les pintures blanques. Se sap que el color blau
violat del cobalt contraresta
el groc dels olis i resines, fent
que pugi més la blancor de les
pintures, raó per la que s´usa
sempre com assecant en recobriments blancs.

Per si mateix, i degut a la seva
gran activitat, pot provocar
un assecat superficial de la
pel·lícula massa ràpid provocant problemes d´arrugues i
manca d´homogeneïtat a la
pel·lícula.

MANGANÈS

D´activiat mitjana, és alhora
oxidant i promotor de la
polimerització, té les dues
propietats d´assecat.

Utilitzat per si sol s´obté una
pel.lícula dura , forta i duradora. Combinat amb plom
s´empra per a esmalts, pintura per a exterior i acabats
d´interior i exterior, pintures
contra fums.

Degut al seu color fosc no
es recomana per acabats
blancs o brillants.

PLOM

Ha estat l´assecant més utlilitzat fins fa no gaire temps.
Funciona com a promotor de
la polimerització.

És un excel·lent assecant en
profunditat i millora les propietats del film, com la flexibilitat,
duresa i duració. És, a més,
resistent a la humitat i la salinitat. Indicat en recobriments
per prevenir la corrosió. Es
recomana usar-lo combinat
amb d´altres metalls.

El seu us ha minvat per
causa de la seva toxicitat i
el seu impacte ambiental.

CALCI

Molt usat actualment.

En vehicles que tenen poca tolerància al plom és un molt bo
substitut i manté l´eficiència de
l´assecat. Addicionat a la combinació Cobalt- ManganèsPlom, pot reduir el temps total
d´assecat de 3 dies a 16 hores.
És un bon agent humectant i
dispersant, i ajuda a millorar
4 i la brillantor. També
la duresa
preveu el velat i els canvis de
color.

Té una acció assecant molt
dèbil , però és molt útil
combinat amb d´altres assecants.

2
1

3
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ASSECANT

PROPIETATS

INDICACIONS

INCONVENIENTS

ZINC

Depenent de l´autor, es considera secundari o auxiliar.

És un assecant especial, ja que
actua retardant l´assecat superficial mantenint la pel·lícula
oberta al pas de l´oxígen per
millorar l´assecat en profunditat. Especialment indicat per
els sistemes que s´apliquen en
espessors molt elevades, on
l´assecat té una especial importància. Molt recomanable
en pel·lícules que contenen
cobalt i en esmalts de forn.
Molt bon agent dispersant i
humectant.

BARI

Assecant secundari utilitzat
com a substitut del plom.

Molt apropiat per a l´assecat
en profunditat i en condicions
d´humitat i temperatures adverses.

Molt nociu per a la salut i
el medi ambient.

ZIRCONI

És l´assecant secundari més
usat com a substitut del
plom. Generalment s´empra
en combinació amb assecants de cobalt, manganés
i calci.

Proporciona un bon assecat
en profunditat, i presenta
també bones propietats de
color, amb poca tendència
a l´esgrogueïment. S´obtenen
iguals resultats que amb el
plom, però utilitzant molta menys quantitat, en una
proporció de 2 a 10 vegades
menor.

És un agent pobre com a dispersant i humectant, per la
qual cosa es recomana combinar-lo amb calci ó zinc.
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Existeixen infinitat de productes assecants al mercat i les seves combinacions són moltes, però els més utilitzats pels
fabricants de pintura són el cobalt, el calci i el zirconi.
L´activitat d´aquests productes està molt controlada dins els sistemes tradicionals, però no quant a nous sistemes, com
les resines alquídiques i resines acríliques modificades amb resines insaturades.
Però, quin és el mecanisme d´actuació d´un assecant?
Una polimerització és una reacció química per la que 2 o més molècules petites – manòmers – es convinen per formar
molècules més grans – polímers - .
Dins el procés de la polimerització oxidativa intervenen , com a mínim, 3 components;
¾ Resina insaturada.
¾ Oxígen de l´aire.
¾ Assecants.
La captació inicial de l´oxígen s´accelera amb la presència dels assecants, i consegüentment, el procés d´oxidació
també és més ràpid. El
cicle d´oxidació – reducció
es repeteix fins a la descomposició total dels peròxids,
substàncies que presenten
un enllaç molecular oxígenoxígen que contenen més
quantitat d´oxígen que un
òxid normal, i que es comporten com a substàncies
oxidants.
El mecanisme d´actuació
dels assecants secundaris
no és encara molt conegut,
però està comprovat que
mantenen els metalls principals – assecants primaris– en
el seu estat de valència
més actiu i creen un camp
electrostàtic diferencial que
incrementa l´activitat de
l´oxígen. A més, milloren
l´efectivitat física i mecànica
de la composició final aportant una millor solubilitat, mobilitat i homogeneïtat al metall primari o principal.
Fonts: www.quiminet.com
www.biblioteca.universia.net/html
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INFORME TÈCNIC
(V VDELGR TXH FLHUWDV SLH]DV GH PDGHUD VLQ HVWDELOLGDG GLPHQVLRQDO  QR WLHQHQ XQD
EXHQDGXUDELOLGDGFXDQGRVHEDUQL]DQ\H[SRQHQDOH[WHULRU
(QHVWRVFDVRVHVSUHIHULEOHSURWHJHUODPDGHUDFRQXQSURWHFWRUDGHFXDGR$GOHU/DFNH
FXHQWDFRQXQDH[SHULHQFLDHQHOGLVHxRGHHVWHWLSRGHSURWHFWRUHV\HVXQDUHIHUHQFLD
HQ(XURSDHQODSURWHFFLyQGHPDGHUDDOH[WHULRU$GOHUGLVSRQHGHODERUDWRULRVSURSLRV
GH PLFURELRORJtD \ FDPSRV GH HQVD\R HQ GLYHUVRV HPSOD]DPLHQWRV DGHPiV GH
LQVWUXPHQWDOSDUDUHDOL]DUHQVD\RVGHHQYHMHFLPLHQWRDFHOHUDGR
$GOHUSURSRQHHOVLVWHPDGHSURWHFFLyQ/,*129,7XQVLVWHPDGHSURGXFWRV)RQGR
SURWHFWRU \ DFDEDGR GHFRUDWLYR GLVSRQLEOH HQ FRORUHV GH WRQRV PDGHUD \ WDPELpQ HQ
DFDEDGRVRSDFRV SLJPHQWDGRV 


/,*129,7 HV GH EDVH KLGURVROXEOH \ VH FDUDFWHUL]D SRU XQD H[FHOHQWH IDFLOLGDG GH
DSOLFDFLyQ SRU GLYHUVRV PpWRGRV LQFOX\HQGR VLVWHPDV 9DFXPDW H LQPHUVLyQ \ SRU
VXSXHVWRORVVLVWHPDVWUDGLFLRQDOHVGHDSOLFDFLyQHQREUDEURFKDURGLOORFRQVLJXLHQGR
HQWRGRVHOORVXQDH[FHOHQWHLJXDODFLyQGHFRORU
$'/(5SLRQHURHQODSURWHFFLyQ\GHFRUDFLyQDOH[WHULRUSUHVHQWDXQDSULPLFLDHQ
OD SURWHFFLyQ DO H[WHULRU GH PDGHUD /,*129,7 3/$7,1 HO SULPHU SURWHFWRU GH
PDGHUDGHDVSHFWRPHWDOL]DGR \FRPRWRGDOD JDPD /LJQRYLWUHVSHWXRVR FRQHOPHGLR
DPELHQWH \HQFRQVRQDQFLDFRQODVGLUHFWLYDVHXURSHDVGHOLPLWDFLyQGH92& 9RODWLO
2UJDQLF&RPSRQHQWV 


&RQVXOWHHQQXHVWUDZHEZZZSLQWXUDVWUDYHFRP
3,1785$675$9e6/7HO
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C/ Carme 89, estudi 8
08001 Barcelona
www.gabinetedelcolor.com

Joan Casadevall:

Planificació cromàtica i recuperació del paisatge urbà
Abans que arquitecte, en Joan Casadevall ja era artesà d´ofici. Degut a la professió familiar, estucadors de tota la vida
amb el nom d´Estucs Casadevall, en Joan va adquirir des de ben jove una visió plàstica de l´arquitectura que esdevindria
el complement perfecte per a una carrera tècnica com la seva.
De manera natural, en Casadevall sempre ha fusionat ambdues ocupacions en els treballs que ha dut a terme. Recent
acabada la carrera d’arquitectura va ser reconegut amb el 1er Premi Ciutat de Barcelona a la millor obra de restauració
de la Casa dels Velers, on ell mateix va participar en la recuperació de la façana com un treballador més del taller familiar
i alhora com arquitecte.
En Casadevall ha estat sempre
de la conservació dels oficis i de la
dera que aquest és l´hereu natuguixaire, activitats que en els últims
dins el sector de la pintura decomaterials per a la construcció, des
alarmant aquest col·lectiu, fins el
desaparèixer també fa molts anys.
pel manteniment de l´ofici és una
d´en Joan.

molt conscient de la importància
formació del pintor, ja que consiral d´oficis com el d´estucador o
anys han anat quedant absorbides
rativa. La implantació de nous
de fa dècades, ha reduït de manera
punt que el Gremi d´estucadors va
Aquesta consciència i preocupació
constant en l´ideari professional

A més de tenir el títol de Mestrede Treball de la Generalitat de Cal´Escola Taller del Laberint d´Horta
es van arribar a impartir fins a 12
durada de 3 anys. Durant aquest
Gremi de Pintors Barcelona va ser
d´alumnes per part del Gremi,
preparació professional com a

artesà estucador pel Departament
talunya, va ser sots-director de
entre el 1986 i el 1989. A l´Escola
especialitats i els cursos tenien una
temps la relació entre l´Escola i el
molt estreta degut a la demanda
que s´incorporaven així amb una
treballadors del sector.

A dalt, projecte cromàtic per a una plaça histórica
(Olot). Foto central: Joan Casadevall Serra,(dreta)
amb el seu pare i el seu fill a la restauració dels
esgrafiats de l´església de Sant Celoni l´any
2003.

Transcorreguts aquests 3 anys i per raons pressupostàries, l´oferta docent de l´Escola va quedar lamentablement reduïda
i en Casadevall es va centrar en fer el “Pla del Color de Barcelona” creant un equip pluridisciplinar que donaria lloc al
“Gabinete del Color” (www.gabinetedelcolor.com) , empresa que, des d’aleshores, continúa actualment en la tasca de
la recuperació i rehabilitació del patrimoni arquitectònic.
Va ser l´anomenat “Pla del Color” el projecte amb que en Casadevall va posar en pràctica la seva particular filosofia de
treball, una filosofia que va més enllà de l´estricta restauració dels edificis o dels cascs antics de les ciutats. L´any 1989
presentà a l´Ajuntament de Barcelona la 1ª metodologia científica i documentada per restaurar façanes d´una manera
històrica i rigorosa.
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Les anàlisis permeten que els
estudis de colors siguin respectuosos amb les façanes
històriques, i són una garantia
per a les Administracions i Comunitats de veïns.

El projecte va ocupar 2 anys d´estudis previs amb la intervenció d´arquitectes, historiadors, estucadors, restauradors, arqueòlegs... Per la vinculació d´en Casadevall
amb artesans i fabricants, l´equip va arribar a investigar
fins i tot quins materials s´havien aplicat en arquitectura
i decoració des del segle XVIII fins al XX.
La metodologia establerta permetia recuperar els colors i
composició dels materials emprats, i també reconèixer les
possibles patologies dels edificis a través de l´anàlisi dels
materials -en Casadevall guarda al seu despatx, degudament classificades, totes les mostres de revestiments de
façanes assessorades per ell i el seu equip de “Gabinete
del Color”-.

És ben clar l´objectiu del “Gabinete del Color” amb aquest projecte. La idea és de respectar el que hi ha, recuperant-lo
no solament des del punt de vista estètic, sinó també històricament. I, a més, el plantejament d´en Joan implica la recuperació de l´ofici artesà del pintor o estucador. Aquesta és la contribució d´en Casadevall a la conciliació entre els oficis
tradicionals, -aquells que pertanyen al món de la construcció- i l´evolució que ha sofert el sector en els últims anys.
Quedava doncs, patent, la intenció de recuperació del patrimoni arquitectònic per part del “Gabinete del Color”, però
en Joan Casadevall volia donar continuïtat al projecte, evitar que el treball enllestit quedés arxivat. Per tal d´evitar-ho,
va crear un mètode de gestió i seguiment del Pla del Color com són els “Estudis Cromàtics de Restauració de Façanes”,
estudis realitzats a la mida de cada intervenció on es defineixen els processos a seguir, materials i colors recomanats
il·lustrant-ho amb una simulació de l’efecte final esperat. Des d´aleshores, el seu equip ha assesorat més de 10.000
façanes a Barcelona conjugant tradició i tecnologia, rescatant-les de la degradació, aplicant les noves tecnologies que
faciliten i milloren en molts casos els resultats, i permetent investigar el passat científicament i documentar-lo per a un
futur. Aquests “Estudis Cromàtics” són una eina de gran ajuda tant per als aplicadors com pels administradors de finques ja que troben una proposta estudiada de la intervenció a realitzar a la finca, evitant decisions arbitràries i facilitant
l’adjudicació de llicències d’obres i evitant les discucions entre veïns.
Foto esquerra.
Ciutats com Girona han
fet de les cartes de color
el seu referent.
Fotos dreta.
Estudi del Color aplicat a
La Bisbal d´Empordà.

A l´exemple de Barcelona s´han sumat una trentena de ciutats que han volgut recuperar el seu patrimoni disposant d’un
Pla del Color el·laborat per en Casadevall; Lleida, Melilla, Màlaga, Girona, Vic, Manlleu, Toledo, el Prat de Llobregat
(apostant per la sostenibilitat inclús en polígons no històrics), Olot (proposant la recuperació de l´antiga tècnica dels
estucs volcànics), Mataró (bressol d’importants pintors i estucadors), Figueres (recuperant el cromatisme de la pedra
local), Granollers, i més...
Potser l´originalitat del treball d´en Casadevall rau en l’afortunada dualitat tècnic-artesà, que li ha proporcionat una
mirada més perceptiva, un sentiment de pertinença i d´arrelament als oficis i un desig de conservar-los com a patrimoni
cultural de la societat.
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Aquesta conscienciació i especial vinculació a la feina feta
ha propiciat que se’l considerés pioner en aquesta tasca del
Planejament Cromàtic del Paisatge Urbà, rebent premis tant
a nivell nacional (Premio Real Fundación de Toledo) com
internacionals (Premi de Bones Pràctiques Urbanes a Dubait).
Però lluny dels reconeixements o publicacions fetes sobre la
matèria, el seu principal repte és aplicar criteris objectius en
la restauració de l’arquitectura. Ha demostrat que amb tècniques analítiques i coneixements dels “secrets de taller” es pot
conèixer i valorar millor el passat dels nostres edificis, i que amb
bona predisposició i diàleg entre els tècnics i els aplicadors es
poden consensuar criteris i obtenir un resultat més respectuós,
sostenible i equilibrat.
Façana esgrafiada del Gremi de Velers,

«El que no val és improvisar i, excusant-se en la man- Premi Ciutat de Barcelona l´any 1986.
ca d’artesans, en el cost econòmic o en el desconeixement del que hi havia, fer una falsa restauració que
A «Gabinete del
alteri i perjudiqui el valor real dels oficis artesanals
Color» s´inventarien
presents en l’arquitectura històrica. Si fem projectes
i guarden les mostres de tots els ini pressupostos justificats i validats en estudis especiaformes fets.
litzats (cromàtics, històrics, petrogràfics, etc) el client
valorarà millor la feina prevista, i el valor afegit del
treball artesanal i del restaurador es veuran recompensats com es mereixen. Però, per això cal seguir
insistint en la formació artesanal, la investigació i
la compatibilització dels productes actuals amb els
materials i posada en obra tradicionals.
Esperem que amb aquestes paraules els mestres pintors i les seves “receptes” amb ofici se segueixin
reconeixent enfront de l’instrusisme professional. Ara sabem quelcom més sobre els Plans del Color
dels Municipis, els Estudis Cromàtics i les Cartes de Colors, on tots hi hem de veure reflectits els
coneixements del passat aplicables a un futur més atent als professionals capacitats i sensibles vers
la seva tradició. Conservant el record del passat permetrem que es valori en un futur, i que poguem
seguir estant orgullosos de transmetre el nostre ofici als nostres fills, operaris o clients i tècnics que el
vulguin valorar. En uns moments difícils en que les Administracions hauran de reduïr les inversions,
la construcció deixarà de crèixer, però el nostre patrimoni s’haurà de seguir mantenint perquè no
el trasmetem devaluat a les properes generacions. Treballs i trajectòries com aquesta ens poden
servir d’al·licient. Com més gent es preocupi de l’estètica urbana de manera seriosa, més feina hi
haurà pels que vulguin aprendre o recuperar oficis artesanals. Una ciutat que vetlli pel seu centre
històric vetllarà també per la qualitat de vida dels seus ciutadans. Les bones cartes de colors són un
petit exemple d’aquesta preocupació de les administracions locals, però la seriositat i apreci per la
feina ben feta és un valor més general i que cal revaloritzar per part de tothom. En temps que es
parla d’I+D+I, noves tecnologies, globalització, ecologia, etc., les feines manuals i els oficis artesans
hi tenen molt a dir i un gran futur si els sabem difondre i conservar «. JOAN CASADEVALL

Pla del Color de Barcelona,
pioner en la recerca i gestió
del color a nivell municipal.

Carta de Colors de Mataró

En Joan Casadevall, a través dels seus
“Estudis Cromàtics”, és com un mediador
entre les comunitats de propietaris, els
aplicadors i l’Administració que atorga
les llicències i subvencions. Aquests documents resumeixen i mostren com hauran de quedar les façanes, cosa que és
de gran ajut per a pintors i comunitats.
Però els seus estudis també s’amplien a
pintures i decoracions d’interiors, Plans
del Color de Municipis, disseny de Cartes de Colors per a fabricants, anàlisis
de materials antics per a la restauració
monumental o propostes de materials i
color per a la integració paisatgística de
l’arquitectura d’obra nova.
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Almogàvers, 60 - 08018 Barcelona
M. 625.69.87.95 - entrecolor@gmail.com
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TARGETER D’EMPRESES ASSOCIADES

Aguades - Papers pintats - Arrancat d’estucats
Allisat de parets - Colocaci cornises
Maresme, 202 7º 3ª 08020 BCN
93 314 34 85 - 629 15 49 38
gilibetsifills@gmail.com

z ESPECIALISTES EN DECORACIÓ I INTERIORISME: XALETS, CASES, PISOS,
OFICINES,...
z CONSERVACIÓ INDUSTRIAL: FÀBRIQUES, INSTAL.LACIONS, PAVIMENTS...
z RESTAURACIÓ D'EXTERIORS: INTEGRAL EDIFICIS.
z OBRA NOVA: TOT TIPUS DE TRACTAMENTS, RECOBRIMENTS,...
z ESPECIALISTES EN APLICACIÓ DE PINTURES ECOLÒGIQUES I SANITARIES HOMOLOGADES
PER A COL.LEGIS, HOSPITALS, PARVULARIS, FÀBRIQUES D'ALIMENTACIÓ,...

DISPOSEM DE SOLUCIONS I ASSESSORAMENT AMB ESPECIALISTES
PROFESSIONALS PER A QUALSEVOL TIPUS DE PROBLEMA.
Av. Valéncia, 6-8 - Tel. 93 668 73 54 - 08750 Molins de Rei
www.parserveisdepintura.com

C/. Palaudàries nº 29-31, local 1 - 08004 BARCELONA

Tel. i Fax. 93-3295165

E-mail: evamurtra@hotmail.com
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A. ROCA I CASAS
PINTOR - DECORADOR

COPÉRNIC, 35 - TEL. 93 201 80 63 - 08021 BARCELONA

PINTEC, S.L.
Trilla, 4 z 08012 BARCELONA
Tel. 93 218 38 37 z Fax 93 415 83 07
E-mail:pintec@pintec.e.telefonica.net
www.pintec.es
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ESCOLA-TALLER

CURS DE RISCOS LABORALS
ESPECIALITAT EN PINTURA. 20H.
Entre els dies 19 i 27 de juliol s´ha impartit, per primer cop al Gremi, el Curs de Riscos Laborals Especialitzat en Pintura, subvencionat per la Fundación Laboral de la Construcción.
El Curs, de 20 hores lectives i obligatori segons el 4rt Conveni General del Sector de la Construcció 2007 – 2011 al seu
Art. 153, té com a objectiu oferir nocions prou complertes sobre,
•
•
•
•
•
•

Definició dels treballs,
Tècniques preventives específiques,
Mitjans auxiliars, equipaments i eines,
Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn,
Interferències entre activitats,
Drets i obligacions.

Les diferents matèries han estat impartides pels nostres ja ben coneguts professors Montanera i Gutierrez a les instal.
lacions del Gremi.
A les fotografies, els socis
assistents al curs dut a
terme a la sala d´actes del
Gremi, i el President, Sr.
Peña i el professor Sr. Montanera amb els alumnes un
cop acabat el curs.

CURS PER A L´OBTENCIO DE LA TPC. 8H.
Amb el curs de Formació de Prevenció de Riscos Laborals del 27 de setembre, tanquem per aquest any la sèrie de Cursos
de 8h, dirigits a autònoms i treballadors, per a l´obtenció de la Targeta Professional de la Construcció (TPC).
Els cursos TPC han estat subvencionats per La Fundación Laboral de La Construcción, i durant el 2010 ens han estat
assignades un total de 4 sessions formatives.
Esperem, durant l´any vinent, incloure-ls al nostre programa docent, del qual rebreu el calendari de classes tan bon punt
tinguem confirmació de les dates.
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CURS D´ESTUC A LA CALÇ
EN FRED I EN CALENT

Un any més , ja com un clàssic de l´Escola- Taller del Gremi, s´ha impartit el Curs d´estuc a la calç, en fred i en calent, del
13 de setembre al 7 d´octubre.
El curs ha estat impartit per en Joan Campreciós, reconegut estucador d´ofici, que segueix la professió familiar, començada ja fa quaranta anys.
El temari del curs pretén ser una mostra de les diferents tècniques, nocions bàsiques per a no iniciats i realització de
pràctiques, amb les quals els alumnes han aplicat els coneixements adquirits i la seva creativitat als treballs resultants.
Així doncs, un cop assimilada la part teòrica – Teoria de la calç i aplicació pràctica de la calç i de la pedra-, els asssistents
han conegut com dur a terme;
¾
¾
¾
¾
¾

Extensió de cornises, construcció d´arestes, racons, pedres de cornises i imitació de pedra antiga.
Allisats, imitació de maó en les seves variants.
Estuc al foc.
Imitació a marbre.
Marcat de greques amb raspa, plantilla de zinc.

A més de completar els continguts del curs amb l´aplicació i coneixement dels materials emprats, les classes han acabat
amb un repàs de totes les tècniques apreses.

Aquest és un curs sempre molt ben rebut pels nostres socis, ja que l´ofici d´estucador s´ha vist restringit durant les darreres
dècades a un petit nombre de professionals què avui dia veuen sortida en la restauració d´edificis. Aquesta circumstància,
que a primer cop d´ull pot semblar negativa té, però , una altra lectura. Afortunadament, el patrimoni arquitectònic de
les nostres ciutats és molt ric quant a edificis modernistes i d´altres estils que feien ús de l´ornamentació tradicional. En un
moment o un altre, aquestes obres necessiten recuperar la seva imatge original. És llavors quan el domini de la tècnica de
l´estucat esdevé un valor afegit per al professional avesat en aquesta tècnica. Al mateix temps, per al pintor, la capacitat
d´escometre els oficis tradicionals serà, cada vegada més, el tret essencial que el distingirà del no professional intrusista
tan abundós, malauradament , al nostre sector.
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L´estuc es prepara amb una barreja molt fina de calç, guix i oli de lli
o cola. Aquest revestiment de parets proporciona una superfície llisa
i lluent que, a més, es pot rentar. L´estuc espés s´aplica per decorar
parets, fer motllures i altres treballs ja esmentats en la pàgina anterior.
Generalment, aquesta mescla s´aplica en obres interiors o arrecerades
de la intempèrie. Per a revestiments exteriors es fa amb pols de rajola
cuita.
Per aplicar l´estuc la paret ha d´estar prèviament arrebossada i eixuta.
A continuació s´estenen capes successives d´estuc amb l´arremolinador,
i la darrera i més fina que la resta s´aplica amb la paleta de polir o de
lliscar pressionant fort.
L´estucat en fred es bruny amb la mateixa paleta de polir. L´estucat
en calent s´aplica quan la pasta de la darrera capa està ja una mica
eixuta, i s´enllustra passant-hi repetides vegades la planxa d´estucar
ben calenta.
A les fotografies poden apreciar els treballs d´estuc fets pels assistents
al curs.
Els resultats van des de la clàssica imitació de maó a través, belga, espanyol, anglès, la imitació a marbre, fins a temes lliures confeccionats
amb plantilla o dibuixats.

Tots els estucats
d´aquestes pàgines
s´han confeccionat
durant el curs, a
l´Escola-Taller.
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Durant els últims anys han aparegut nous materials que s´empren per a l´estucat, però la major part tenen una caducitat
d´uns 10 anys, moment en que poden començar a degradar-se. Al contrari, els materials naturals donen un excel·lent
resultat: Permeten la transpiració de la paret i són bons aïllants. Una altra característica , i molt important a tenir en
consideració, és que amb els materials naturals la humitat no rebentarà l´acabat de l´estuc, cosa que sí pot succeir si es
treballa amb pintura plàstica.
Testimonis de la longevitat dels materials no sintètics són les nombroses restes d´estucat que es conserven a les piràmides egípcies, decorades amb calç tenyida. Així mateix, els grecs varen decorar els seus edificis amb la tècnica de l´estucat,
ja més evolucionada.
Segons les opinions dels nostres socis més experimentats en aquesta tècnica, els pigments naturals són també la millor
opció per aconseguir un acabat exclusiu i de llarga durada.
Tal com comentava el professor Joan Campreciós en cursos anteriors, “ Amb l´estuc antic no hi han límits, es poden fer
frescs, esgrafiats i imitacions de tot allò que es vulgui”

Altres mostres
de temes
lluires fetes
durant el curs.

Entrega de Diplomes i foto de grup.
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TENDA NATURA A BERLIN
Antoni Piernagorda
Aquest és l´últim treball que ens presenta el nostre soci
Antoni Piernagorda per a Ambitdeco, empresa amb la qual
ha acondicionat diverses tendes Natura arreu d´Europa.
Les fotografies mostren la tenda del Centre Cial. Arkade,
a la Postdammer Platz de Berlín.
Foto superior
dreta. L´Antoni
treballant les
aigües amb
la tècnica de
l´esponjat en
un dels panells
d´accessoris.

La decoració segueix la mateixa línia de sostre marró
fosc i parets grises satinades. No obstant s´han introduït
noves notes de color, com les columnes pintades en or i
els mobles tractats amb pintura sense dissolvents i amb
efecte d´aigües.

Resta d´imatges. Detalls de la decoració on destaquen les columnes daurades, el racó en vermell
que aporta lluminositat a l´espai,
i vista de la feina acabada.

RESTAURACIÓ D´UNA ESCALA MODERNISTA
Edgar Palomeque
En aquest treball de restauració en una finca de Barcelona, el soci Edgar Palomeque ha recuperat la decoració original
d´estuc a la calç. Els paraments s´han preparat amb una primera capa de sorra de marbre i calç amarada, i una segona amb
pols de marbre i calç amarada novament. Una vegada eixut, s´ha aplicat el color
amb terres minerals i s´ha fet l´esponjat difuminat amb una brotxa per aconseguir
l´efecte de petites pinzellades. L´acabat final, prèvia aplicació d´una última capa
de sabó de glicerina i calç, s´ha dut a terme amb la planxa calenta, amb la qual
s´ha obtingut un acabat brillant i completament llis.
Quant als elements florals d´escaiola, s´han restaurat totes les flors clivellades i
trencades reconstruïnt les parts afectades. Posteriorment es van pintar segons
l´estudi cromàtic realitzat per a aquesta restauració. Segons l´opinió del nostre soci, la
quasi total absència de resines sintètiques
dels estucs confereixen als treballs uns
acabats excepcionals; brillantor i resistència
a la degradació i a la humitat.
A més , l´estuc a la calç és un revestiment
totalment ecològic i sense dissolvents.
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EN MEMÒRIA de

JOAN
SIRVENT I
DOMINGO
El dia 4 d´ agost d´ enguany, ens deixava el nostre benvolgut
consoci, President que fou de l´ Associació de Mestres Pintors
de Barcelona durant el període 1973-1977, En Joan Sirvent i
Domingo (A.C.S.)
En Joan Sirvent era fill de l´ antic Vice-president de l´ Entitat, Sr.
Antoni Sirvent i Santandreu, també recordat consoci nostre.
L´ Empresa Sirvent fou una de les grans dedicades a la obra
blanca, que al llarg de molts anys va realitzar importants i significades obres en tota la província de Barcelona i fou coneguda
en els àmbits català i de tot l´ estat espanyol.
Dins la nostra Associació, el Sr. Joan Sirvent serà recordat, per
damunt de tot, com el President del XXV Aniversari del Gremi
Provincial d´ Empreses de Pintura de Barcelona i el LXXV Aniversari de l´ Associació, l´ extens programa d´ actes del qual i la
seva repercussió a nivell ciutadà, nacional i internacional, seran
sempre recordats. És de destacar que aquest Aniversari coincidí amb el Congrés 1975 de l´ UNIEP a Barcelona, del qual fou
doncs l´ amfitrió.
Havent coincidit la seva Presidència amb la fundació d´ ANSPI,
Federació Nacional d´ Empresaris Pintors, representà al Gremi i brindà tot el seu recolzament a la fundació dels Gremis
germans de Catalunya i a d´altres que es constituïren en molt
diverses províncies.

GLOSSARI: EINES
*ESTERGIDOR.
Monyeca o petita bosseta de roba que
conté polsina de color i que serveix per
estergir.
*MOLA.
Pedra viva, dura i plana i ben llisa, de forma
quadrada, sobre la qual, amb el moló, els
pintors molen manualment els colors per fer
pintura quan la preparen ells mateixos.
* MOLINET.
Maquineta, moguda a mà, que els pintors
empren per moldre els colors que es preparen ells mateixos.
*PINTA.
Eina de pintor que consisteix en una petita
làmina d´acer de forma rectangular de 5 o
10 cm. d´amplària per 9 cm. de llargària i
mig mil·límetre de gruix, proveïda per tot
un costat d´una espècie de pues paral·leles i
planes i més o menys espaiades, que serveix
per imitar les vetes o brins de la fusta fent-la
passar per damunt una superfície pintada
de fresc.

Ens resulta certament impossible, per la seva quantitat i importància, i per manca de l´ espai necessari, destacar les moltes realitzacions que es dugueren a terme en el seu fructífer mandat, durant
el qual el Gremi assolí el seu més elevat nombre de socis: 1.563.

*PICADOR.
Espècie d´espalmador de forma quadrada o
rectangular amb un mànec un poc inclinat
a un costat, que empren els pintors per a
picar la pintura que s´acaba d´estendre damunt les superfícies, per obtenir un acabat
granulat i fi.

Al llarg de molts anys hem pogut comptar encara amb la seva
grata presència a les trobades de socis jubilats de la nostra Entitat, junt amb el Sr. Miquel Barrobés, ambdós els únics antics
Presidents que estaven encara entre nosaltres, dels vint insignes
consocis que han ostentat la Presidència de la nostra Associació.

*TREPA O MOTLLE.
Làmina de cartró, prim, de zinc etc.., amb un
dibuix vogit que serveix, aplicant-la sobre
una superfície, per estergir el dibuix passanthi per damunt un pinzell mullat de pintura.

Descansi en pau el nostre apreciat consoci, a la família del
qual expressem el nostre sentit condol.
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SANT LLUC 2010
Prova irrebatible que el temps passa volant
és que , de nou, hem celebrat el nostre Sant
Lluc; aquest cop en unes circumstàncies
econòmiques poc favorables, és cert, però
des de l´organització d´aquesta casa hem
pogut constatar l´excel.lent predisposició
dels socis a conservar les bones tradicions
i a gaudir de la festa amb els companys de
professió. De fet, hem tingut la satisfacció de
compartir la vetllada amb un bon nombre de
nous socis que esperem tenir entre nosaltres
durant molt de temps.
Enguany, el sopar ha tingut lloc a l´hotel
NH Pòdium de Barcelona, on els assistents
s´han dirigit les primeres salutacions durant
l´aperitiu que inaugurava la festa. A continuació, l´acte ha transcorregut amb l´habitual
protocol: Discurs de benvinguda per part
del President del Gremi, Sr. Antoni Peña,
presentació de les personalitats concurrents
i, sense més preàmbuls, sopar, el tradicional
sorteig, i ball per acabar la nit.
El Gremi vol expressar el seu agraïment,
molt sincer, a tots aquells que amb la seva
presència el passat 15 d´octubre, no tan
sols han gaudit d´una vetllada agradable,
sinó que aporten sentit i empenta a una
associació que encamina els seus esforços
a millorar tots els aspectes relatius a la
professió de pintor.
Una vegada més, gràcies per venir. Esperem
que tot hagi estat del vostre grat, nosaltres
hem treballat amb la il·lusió de sempre
per deixar-vos d´aquesta nit un record ben
entranyable.

Les fotografies transmeten l’excelent
ambient que es respirava al llarg de la
vetllada.
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Taula Presidencial. De esquerra
a dreta, Sra. Peña, Sr. Peña,
President del Gremi d´Empreses
de Pintura de Barcelona i Comarques, Sra. Josefa Borrull,
Sra. Ana López, Sr. Joan Carles
Sebastià, Sr. Roger Pallarols, Regidor de Comerç i de Petita i Mitjana Empresa del´Ajuntament
de Barcelona, Sr. Alejandro
Goñi, President de PIMEC Comerç i Jordi Balagué, President
de l´Institut Gaudí de la Construcció.

Foto superior esquerra, el President
del Gremi durant el discurs de benvinguda. Foto inferior, el Sr. Peña amb
els membres de la Junta Directiva
moments abans de tallar el pastís
commemoratiu.

Dues instantànies del sopar i posterior sorteig
d´obsequis cedits per empreses de pintura i
d´altres.

Vista general del Saló abans de començar el sopar.
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DESEMPLEO PARA LOS AUTÓNOMOS
El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad el dictamen del
proyecto de ley que regula la prestación por cese de actividad de los
trabajadores autónomos, es decir, que
los autónomos podrán cobrar paro si
cesa su actividad y tendrá una vigencia
de entre 6 y 12 meses.
La ley sigue su trámite en el Senado, y se ratificará nuevamente en el congreso y 1 año después de que comiencen
a cotizar los autónomos para la prestación de desempleo,
podran cobrar el paro si cesan su actividad.
Ante esta nueva Ley que está ya aprobada por el Congreso
de los Diputados, y que será ratificada por el Senado, el
trabajador autónomo debe saber en qué condiciones puede
optar a la prestación por desempleo si cesa en su actividad,
para ello las exponemos a continuación:
¿Es obligatorio para los autónomos cotizar para la prestación?
El sistema adoptado es de carácter mixto, entre voluntario
y obligatorio. Tendrán derecho a la protección por cese de
actividad los trabajadores autónomos que tengan protegida
la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Según la normativa, hay dos tipos de colectivos
afectados:
1 - Los trabajadores autónomos que obligatoriamente
tienen que cotizar por accidentes de trabajo y enfermedad
profesional, que son los trabajadores autónomos económicamente dependientes, y los trabajadores autónomos que
estén en actividades profesionales con un mayor riesgo de
siniestralidad. En este grupo hay aproximadamente 1 millón
de trabajadores.
2 - Los trabajadores autónomos que voluntariamente opten por cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. En la actualidad hay 539.338 trabajadores
autónomos que cotizan por esta cobertura.
¿Cuánto dura la prestación?
La duración de la protección está en función de periodo
cotizado en los 36 meses anteriores a la situación legal de

cese de actividad, de los que, al menos 12 meses deben
de ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha
situación:
Periodo de
cotización

Período de
protección

Trabajadores
de 60 a 64 años

2 a 17 meses

2 meses

2 meses

18 a 23 meses

3 meses

4 meses

24 a 29 meses

4 meses

6 meses

30 a 35 meses

5 meses

8 meses

36 a 42 meses

6 meses

10 meses

43 a 47 meses

8 meses

12 meses

¿Cuál es la cuantía del subsidio?
La cuantía del subsidio será el 70% de la base por la que
se viene cotizando durante los últimos 12 meses anteriores a la situación de cese. Los límites de prestación será
entre 589,26€ a 1.397,84€ en el caso de tener 2 o más
hijos.
¿Cuál es el coste para los autónomos?
El tipo de cotización para los trabajadores autónomos es
del 2,2% de la base de cotización, lo que supondrá un
mínimo de 19€ mensuales. Eso sí, el primer año tiene
una reducción del 0,5%, lo que significa 18,5€ mensuales.
Sin embargo este coste será mayor para los autónomos
que no tenían que cotizar por los accidentes de trabajo,
que supone otros 15€ a 60€ mensuales.

Dpt. Fiscal-Laboral del Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques
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RECIENTES MODIFICACIONES DE LA LEY DE MOROSIDAD
Concepto

COMPARATIVA DE REDACTADOS
Hasta el 06-07-2010
A partir del 07-07-2010

Objeto de la Ley

Combatir la morosidad en el pago y el abuso por
parte del deudor al fijar los plazos de pago (protección de los derechos de las PYMES).

Combatir la morosidad en el pago y el abuso por parte del
deudor al fijar los plazos de pago (protección de los derechos
de las PYMES).

Se aplica a:

a) -Operaciones ciales. entre empresas
b) -Operaciones ciales. entre empresas y Admón.
c) -Operaciones ciales. entre contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas

a) -Operaciones ciales. entre empresas
b) -Operaciones ciales. entre empresas y Admón.
c) -Operaciones ciales. entre contratistas princi-pales y
sus proveedores y subcontratistas,que se deriven de
contratos celebrados con posterioridad al 07-07-2010.

No se aplica a:

a) -Operaciones ciales. con consumidores.
b) -Intereses relacionados con la Ley Cambiaria y
del Cheque e indemnizaciones por daños (incluidas las pagadas por cías de seguros).
c) -Deudas de empresas en concurso.

a) -Operaciones ciales. con consumidores.
b) -Intereses relacionados con la Ley Cambiaria y del
Cheque e indemnizaciones por daños (incluidas las
pagadas por cías de seguros).
c) -Deudas de empresas en concurso

Plazos de pago
a cumplir
obligatoriamente

a) -El pactado entre las partes dentro del marco
legal aplicable o, a falta de pacto,
b) -30 días desde la fecha de recepción de la
factura.

60 días naturales desde la fecha de recepción de
las mercancías o de la prestación del servicio No se
admite acuerdo entre las partes para ampliar el plazo
de 60 días. No se puede ampliar el plazo de 60 días aunque
dicho plazo abarque períodos considerados vacacionales.

Pormenores del
plazo de pago

a) -Aunque la factura se reciba con anterioridad a la
entrega de los bienes o a la prestación de los
servicios, el inicio del cómputo de los 30 días sigue siendo el momento de la entrega o prestación.
b) -Fecha de recepción de la factura confusa: si dicha
fecha se presta a duda, se computan 30 días desde la fecha de la recepción de las mercancías o de
la prestación del servicio.
c) -En caso de estar previsto un proceso para dar conformidad al bien o servicio y de recibir la factura
con anterioridad a la conformidad: el plazo de
pago es de 30 días desde la fecha de la conformidad.

a) -Aunque la factura se reciba con anterioridad a la
entrega de los bienes o a la prestación de los servicios, el inicio del cómputo de los 60 días sigue siendo el momento de la entrega o prestación.
b) -Fecha de recepción de la factura confusa: no se
contempla tras la reforma.
c) -En caso de estar previsto un proceso para dar conformidad al bien o servicio y de recibir la factura
con anterioridad al fin del período de conformidad:
el plazo de pago se sigue computando a partir la recepción de los bienes o servicios y no
podrá ser superior a 60 días desde esta fecha.

Plazo y forma de
entrega de las
facturas

No se contempla.

a) -Los proveedores deben hacer llegar la factura a sus
clientes antes de que transcurran 30 días desde la
fecha de recepción de las mercancías o de la prestación de los servicios.
b) -La recepción de la factura por medios electrónicos
produce los efectos de inicio del cómputo del plazo de pago (siempre que se encuentre garantizada
la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura y la recepción por el deudor).

Agrupación de
facturas y plazo
de pago (agrupación de

No se contempla.

a) -Plazo máximo de agrupación de facturas que
se permite: no puede ser superior a 15 días (no
necesariamente los primeros y últimos 15 días de
un mes).
b) -Sólo se permite la agrupación si se toma como inicio del cómputo del plazo de pago (de 60 días
como máximo) la fecha que corresponda a la mitad
del período de agrupación (período que como
máximo es de 15 días)

facturas: bien factura comprensiva de todas las entregas de
un período, bien agrupación
de facturas de un período en un
solo documento para facilitar la
gestión de su pago)
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Concepto

COMPARATIVA DE REDACTADOS
Hasta el 06-07-2010
A partir del 07-07-2010

Pago obligatorio de
intereses de demora
por incumplimiento
del plazo de pago

a) -El deudor debía pagar intereses de demora
bien por no pagar en el plazo de pago pactado (existía libertad de pacto de dicho plazo
hasta el 06-07-2010), bien por pagar después del plazo máximo de pago legalmente
establecido de 30 días si no se había pactado el
plazo de pago.
b) -El tipo de interés de demora a pagar será el
pactado en contrato o, en su defecto, el fijado
por esta Ley con carácter subsidiario.
c) -El pago de intereses de demora no requiere aviso
de vencimiento ni requerimiento alguno al deudor.

a) -El deudor deberá pagar intereses de demora bien
por no pagar en el plazo de pago pactado (que
deberá ser igual o inferior al máximo legalmente
establecido, de 85 días en la actualidad) bien por
pagar en el plazo de pago pactado pero sobrepasando éste el plazo máximo de pago legalmente
establecido (85 días actualmente).
b) -El tipo de interés de demora a pagar será el pactao en contrato o, en su defecto, el fijado por esta Ley
con carácter subsidiario.
c) -El pago de intereses de demora no requiere aviso
de vencimiento ni requerimiento alguno al deudor.

Requisitos para poder
exigir intereses de
demora

a) -Que el acreedor haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.
b) -Que el acreedor no haya recibido a tiempo la
cantidad debida, a menos que el deudor pueda
probar que no es responsable del retraso.

a) -Que el acreedor haya cumplido sus obligaciones
contractuales y legales.
b) -Que el acreedor no haya recibido a tiempo la cantidad debida, a menos que el deudor pueda probar
que no es responsable del retraso.

Tipo de interés de
demora aplicable

a) -Tipo de interés a pagar: el fijado en contrato o, en su defecto, el del apartado siguiente.
b) -Tipo de interés por defecto aplicable en
cada semestre natural: tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a
su más reciente operación de financiación
efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate, más 7
puntos porcentuales. El Ministerio de
Economía y Hacienda publicará en el BOE
el interés semestral resultante de las reglas
anteriores.

a) -Tipo de interés a pagar: el fijado en contrato o, en
su defecto, el del apartado siguiente.
b) -Tipo de interés por defecto aplicable en cada semestre natural: tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación de
financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate, más 7 puntos porcentuales. El Ministerio de Economía y Hacienda
publicará en el BOE el interés semestral resultante
de las reglas anteriores.

Posibilidad de
reclamar
indemnización por
costes de cobro

a) -En caso de incumplimiento del plazo de
pago, el acreedor tiene derecho a reclamar al deudor una indemnización por los
costes de cobro, debidamente acreditados,
que haya sufrido.
b) -Límite máximo de la indemnización: no puede
superar el 15% de la cuantía de la deuda,
excepto si la deuda no supera los 30.000 euros,
en cuyo caso el límite de la indemnización será
el importe de la deuda.

a) -En caso de incumplimiento del plazo de pago, el
acreedor tiene derecho a reclamar al deudor una
indemnización por los costes de cobro, debidamente acreditados, que haya sufrido.
b) -Límite máximo de la indemnización: no puede superar el 15% de la cuantía de la deuda, excepto si
la deuda no supera los 30.000 euros, en cuyo caso
el límite de la indemnización será el importe de la
deuda.

Cláusulas abusivas

Son nulas las cláusulas pactadas entre las partes
sobre plazo de pago, tipos de interés de demora
y requisitos para exigir intereses de demora que
difieran de los establecidos con carácter subsidiario en esta Ley cuando tengan un contenido
abusivo para el acreedor considerando naturaleza
del producto o servicio, la prestación de garantías
adicionales por el deudor y los usos habituales de
comercio.

Son nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre plazo
de pago, tipos de interés de demora y requisitos para exigir
intereses de demora que difieran de los establecidos con carácter subsidiario en esta Ley cuando tengan un contenido
abusivo para el acreedor considerando naturaleza del producto o servicio, la prestación de garantías adicionales por el
deudor y los usos habituales de comercio.

Cláusula de reserva
de dominio

Se permite dicha cláusula si se ha pactado antes
de la entrega de los bienes. El vendedor puede subrogar a un tercero en su derecho. El vendedor o el
tercero pueden retener la documentación acreditativa de la titularidad del bien.

Se permite dicha cláusula si se ha pactado antes de la entrega
de los bienes. El vendedor puede subrogar a un tercero en su
derecho. El vendedor o el tercero pueden retener la documentación acreditativa de la titularidad del bien.
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-4

Concepto

COMPARATIVA DE REDACTADOS
Hasta el 06-07-2010
A partir del 07-07-2010

Plazo de pago en los
contratos con el Sector Público (Ley de
Contratos del Sector
Público)

Sin cláusulas específicas.

Aplicación progresiva
futura de los plazos
máximos de pago

No aplicable.

Plazos de pago especiales para determinados productos,
sectores y períodos,
en operaciones comerciales

No aplicable.

Deber de información
en la memoria anual

No aplicable.

a) -Plazo máximo de pago: 30 días desde la fecha de

expedición de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
b) -Si existe demora sobre estos 30 días: la Administración deberá abonar al contratista los intereses
de demora y la indemnización por los costes de cobro previstos para las operaciones comerciales.
c) -Una vez transcurrido el plazo de pago de 30 días,
los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración el cumplimiento de la obligación de
pago y de los intereses de demora. Tras un mes sin
respuesta, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y se podrá formular recurso
contencioso-administrativo contra la inactividad
de la Administración. También se podrá solicitar
como medida cautelar el pago inmediato de la
deuda (que será concedido a menos que la Administración acredite que el pago no está justificado o
que la cuantía no corresponde a la exigible). Las
costas irán a cargo de la Administración si se estima total-mente la pretensión de cobro del contratista.
a) -Operaciones comerciales:

Del 07-07-2010 al 31-12-2011: 85 días.
Del 01-01-2012 al 31-12-2012: 75 días.
A partir del 01-01-2013: 60 días.
(como excepción al calendario anterior, a los productos agroalimentarios frescos y perecederos se
les aplica el plazo de pago de 30 días desde el
07-07-2010).
b) -Contratos con el Sector Público:
Del 07-07-2010 al 31-12-2010: 55 días.
Del 01-01-2011 al 31-12-2011: 50 días.
Del 01-01-2012 al 31-12-2012: 40 días.
A partir del 01-01-2013: 30 días.
a) -Productos agroalimentarios:

- Productos de alimentación frescos y perecederos:
el plazo de pago máximo es de 30 días a partir de
la fecha de entrega.
- Resto de productos de alimentación: el plazo de
pago máximo es de 60 días a partir de la fecha de
entrega.
b) -Sector de libros: el Gobierno podrá establecer un
régimen especial de pagos.
c) -Empresas constructoras de obra civil que mantengan
vivos contratos de obra con la Administración Pública, excepcionalmente durante el período 07-072010 a 07-07-2011, podrán acordar con sus proveedores y/o subcontratistas los siguientes plazos
máximos de pago:
Del 07-07-2010 al 31-12-2011: 120 días.
Del 01-01-2012 al 31-12-2012: 90 días.
A partir del 01-01-2013: 60 días.
En la memoria anual de 2010 y en las posteriores, las sociedades deberán incluir la información que determine el
ICAC sobre los plazos de pago a sus proveedores.

Información facilitada por Blazquez & Planas Associats
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GREMI
DEPARTAMENT DE TREBALL DOGC num. 5639 31/5/2010
ORDRE TRE/309/2010, d’11 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2011. (Pàg. 41844

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995,
de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny. Vist
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya; escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides
Article 1 a) Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2011 les següent (Quadre central)
b) D’acord amb el que estableixen el
Decret 152/1997, de 25 de juny, i el
Decret 146/1998, de 23 de juny, pels
quals es modifica el Decret 177/1980,
de 3 d’octubre, sobre el calendari
de festes fixes i suplents al territori
d’Era Val d’Aran, la festa del dia 26
de desembre (Sant Esteve) queda
substituïda per la de 17 de juny, com
a festa d’Aran.
Article 2
A més de les festes esmentades es
fixaran, mitjançant una ordre d’aquest
Departament, dues festes lo-

1 de gener (Cap d’Any).
6 de gener (Reis).
22 d’abril (Divendres Sant).
25 d’abril (dilluns de Pasqua Florida).
13 de juny (dilluns de Pasqua Granada).
24 de juny (Sant Joan).
15 d’agost (l’Assumpció).
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
26 de desembre (Sant Esteve).

cals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments.
Article 3.
De conformitat amb el Decret 319/1993,
de 28 de desembre (DOGC de 3.1.1994), i
en relació amb el que disposa l’article 48.7
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, el calendari laboral anual
tindrà efectes com a calendari de dies
inhàbils pel que fa al còmput de terminis
administratius a Catalunya

A su servicio en:

933 990 800

comercial@pinturaspalacios.com
TRATAMIENTOS PARA MADERA.

Al servicio del Profesional desde 1965

ALTA DECORACION - PAPEL PINTADO
MAQUINARIA PARA PINTURA
METAL E INDUSTRIA

800 Mts. con más de 12.000 referencias
PINTURAS IGNIFUGAS E INTUMESCENTES
RECUBRIMIENTOS PARA SUELOS
DECORACION Y RESTAURACION DE FACHADAS
IMPERMEABILIZACION - HUMEDADES
HERRAMIENTAS Y PROTECCION LABORAL

Asesoramiento Tecnico Integral Personalizado
Ofertas personalizadas
Precios competitivos
rico
tomét DO
n
i
T
a
Sistem OR AVANZA
COL
MULTI

Pasaje Moixó, 9 (entre C/Guifré y C/Progres) P.I. Badalona Sud-BADALONA (BCN)

TRANSPORTE GRATUITO
(Consultar mínimos)

www.pinturaspalacios.com
(próximamente disponible)

GREMI

FIRES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A EUROPA - 2011
FIRA

LL0C

RECINTE

DATES

SECTOR

CONTRACTWORLD
www. contractworld.com

Hannover

Deutsche
Messe AG

15 al 18.1

Arquitectura i
interiorisme

BAU
www.bau.muenchen.com

Munich

Messe
Munchen

17 al 22.1

Arquitectura,
materials i sistemes

HAUS
www.baumese-haus.de/

Dresde

Messe
Dresde

24 al 27.2

Construcció i llar.

ECOBUILD
www.ecobuild.co.uk

Londres

Earls Court

1 al 3.3

Construcció sostenible i ecoconstrucció

ISH
www.ish.messefrankfurt.com

Frankfurt
Gmbh

Messe Frankfurt

15 al 19.3

Tecnologia,
construcció

SMOPYC

Saragossa

Fira
Saragossa

5 al 9.4

CONSTRUMAT
www.construmat.com

Barcelona

Fira de
Barcelona

16 al 21.5

Lisboa

Fira Int. Lisboa

17 al 21.5

Construcció i obres
públiques

HAUS & WOHEN
www.hausundwohnen-koeln.de

Colònia

Cologne
Exhibition Center

11 al 14.10.11

Millores de la llar.

CONSTRUMURCIA

Múrcia

Torre Pacheco

14 al 17.10

Construcció

Riga

Riga Int
Exibition center

14 al 17.10

Construcció, reformes d´interior i
disseny

Hannover

Messe AG

16 al 24.10

Solucions per a la
construcció de vivendes

ECOBAT
www.salon-ecobarmarseile.com/

Marsella

Saló de mostres de
Marsella

22 al 24.10

Construcció ecològica

SAIE 2010
www.saie.bolognafiere.it/

Bolònia

27 al 30.10

Fira Int. Construcció

TECTÒNICA

HOME APARTMENT
www.bt1.lv/bt1/mdz
BAUEN

Maquinaria per a
la construcció
Saló Int. de
la construcció.

París

París Expo de
Versailles

7 al 12.11

Saló Int. Construcció

HABITAT MENORCA

Menorca

Recinte Firal de
Menorca

12 al 14.11

Construcció i vivenda

FERIA CONSTRUYE

Sta. Cruz
de Tenerife

Centre Int.Fires i
Congresos

18 al 21.11

Construcció i
equipament

BATIMAT
www.batimat.com

ARTIBAT

Rennes

1 al 3.12
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PERSPECTIVAS DE LOS FABRICANTES DE PINTURAS Y BARNICES
Con ocasión de su Asamblea General celebrada el pasado 22 de abril en Zaragoza, ASEFAPI ha hecho públicas las cifras
del mercado de Pinturas y Barnices del 2009. El mercado ha experimentado un descenso del 18,8% en un año muy
complicado en el que la gran mayoría de las empresas se han esforzado para ajustarse a la situación y, en muchos casos,
también para apoyar a algunos clientes en dificultades. Por sectores, la fabricación de pintura industrial se vio más afectada con un descenso de ventas del –22,8%, mientras que la pintura para decoración y construcción perdió un –13%.
Con todo, la contención del precio de materias incitada por un petróleo que llegó a situarse en 43,2$ en febrero del 2009
mitigó la situación, si bien es verdad que desde entonces ha ido en crecimiento y la situación de marzo de este año era
de 78,8$, es decir, más del 82% de aumento. La relación euro-dólar es también preocupante en países como España
tan dependientes de mercados extranjeros. Actualmente esta situación se está trasladando a los precios de las materias
primas con el agravante de que algunos proveedores anuncian falta de disponibilidad para servir ciertas sustancias como
el bióxido de titanio a las resinas Epoxi.
Algunas sustancias han incrementado además su coste por encima del 75% como los pigmentos de zinc o el acrilato
de butilo.
La energía ha disparado también sus precios de producción durante el segundo semestre de 2009 y el primer trimestre
de 2010, hasta el punto de que hay una diferencia de 26,3% entre los precios de julio del año pasado y marzo de este
año.
Este año va a resultar por tanto muy difícil toda vez que los ajustes posibles internos fueron ya realizados en el 2009 y
que queda poco margen a los fabricantes para suplir la labor financiera de los bancos.
En la Asamblea General también se produjo la elección de D. Francisco Perelló, D. Luis Carbonero y D. Javier Bou como
Vicepresidentes de ASEFAPI.
Nota de prensa ASEFAPI, 2 de junio de 2010.
Información facilitada por ASEFAPI

ESTADISTICAS VENTAS DE PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR EN ESPAÑA 2008 - 2009

TONELADAS

2008
PINTURAS PARA LA INDUSTRIA

2009

EUROS (Miles)

% Incr.

2008

2009

% Incr.

294.436

217.757

-26,0

875.026

675.687

-22,8

AUTOMOVIL (PRIMER PINTADO + ACCESORIOS)

47.443

37.954

-20,0

153.702

122.962

-20,0

AUTOMOVIL (REPINTADO)

15.732

13.372

-15,0

167.378

153.988

-8,0

4.733

3.313

-30,0

16.193

11.335

-30,0

MADERA

69.572

48.701

-30,0

175.498

121.093

-31,0

MARINA

7.136

6.065

-15,0

28.360

25.666

-9,5

22.885

16.935

-26,0

57.014

41.620

-27,0

108.466

77.011

-29,0

211.801

148.261

-30,0

COIL COATINGS

METALGRAFICOS
INDUSTRIA GENERAL
PROTECTIVE COATINGS
PINTURA EN POLVO
PINTURAS PARA DECORACION Y CONSTRUCCION
PINTURAS AL AGUA
PINTURAS AL DISOLVENTE
TINTAS DE IMPRIMIR

TOTAL
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18.468

14.405

-22,0

65.080

50.762

-22,0

31.949

21.406

-33,0

106.090

71.081

-33,0

641.781

532.678

-17,0

881.474

766.883

-13,0

564.767

468.757

-17,0

564.144

490.805

-13,0

77.014

63.921

-17,0

317.331

276.078

-13,0

61.839

50.708

-18,0

179.701

145.558

-19,0

1.030.005

822.549

-20,1

2.042.292

1.659.208

-18,8

