
MEMORIA D’ACTIVITATS 2019



QUI SOM ?? 

• L’ACE  és una entitat sense ànim de lucre, constituïda a la fi dels anys 70, amb l’objectiu de 
representar i  defensar els interessos professionals del sector del comerç 
d’electrodomèstics, davant de l’administració, d’organismes empresarials i d’entitats 
públiques o privades. 

• L’ACE com a entitat, esta disposada a intervenir en defensa dels interessos generals del 
sector, i a emparar els drets dels comerciants d’electrodomèstics, tant davant de 
l’Administració Estatal, com l’Autonòmica i/o la Local, com ja s’ha assenyalat anteriorment. 

• L’ACE, a través de l’enviament de circulars, ofereix una informació constant i puntual de 
totes les lleis i disposicions legals o notícies d’interès per al sector, així com de les activitats 
de la mateixa entitat. (32 en total durant l’any) 

• Tots els associats d’ACE poden sol·licitar informació,   telefònicament  o per email, de 
documentació de qualsevol tema relacionat amb el sector.



QUE FEM ??

• Estableix acords de col·laboració, per coordinar accions que ens afecten. 
AGENCIA CATALANA DE RESIDUS, AJUNTAMENT DE BARCELONA, GENERALITAT 
DE CATALUNYA, INSTITUT CATALA D’ENERGIA, CONSORCI COMERÇ ARTESANIA I 
MODA. CCAM 

• Negocia acords de col·laboració beneficiosos pel sector, SANTANDERCONSUMER 
FINANCE, FUNDACION ECOLEC i BARCELONA SOSTENIBLE. . Durant l’any 2019, 
un total de  268 empreses han rebut compensacions d’Ecolec. S’han fet 823 
transferències per un import total de 425.516,88€. 

• Presencia a Foros i Jornades on es tracten temes d’interès per el sector, 
traslladant-t’ho desprès a tots els components del Gremi. 

• Defensa del mercat i de la lleial competència, a traves de denuncies d’ 
irregularitats. (1) 

• Participa a Audiències de l’Ajuntament de Barcelona com a àrbitre d’empresaris, 
en defensa dels nostres associats. Durant l’any 2018 em participat a 3, el resultat 
de totes elles ha estat favorable a la botiga.



• Col·labora amb LOTERIA DE CATALUNYA.  
      Es reparteixen entre els sortejos de LA GROSSA DE SANT JORDI, SANT JOAN 

i LA DE CAP D’ANY un total de 384 talonaris, i s’han repartit uns 6.000€ 
aproximadament en premis. 

• El 100 % dels beneficis de les Loteries de Catalunya van destinats al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya. L’objectiu és desenvolupar accions i programes socials per als 
col·lectius més desfavorits de la societat catalana. 



• Assisteix a totes les reunions de FECE , i CONSELL DE GREMIS. 
• Convoca Jornades Informatives  de interès pels nostres socis.



JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva, d’acord amb el mandat estatutari, té l’obligació de reunir-se una vegada al 
mes, per debatre i analitzar el sector, i engegar pràctiques i actuacions per millorar-lo. 

Actualment l’ACE està present a les següents entitats com a membre de la Junta Directiva: 
Consell de Gremis (CG), Federació de Comerciants d’Electrodomèstics (FECE) d’Espanya. 

• PRESIDENT -  Joan Carles Calbet    (Electrodomestics Calbet) 
• VICEPRESIDENT 1er -Joan Antoni Bartra  (Sacse – Milar) 
• VICEPRESIDENT 2on - Mario Marquez    (Activa Electrodomestics) 
• TRESORER - Angel Castro    (Candelsa) 
• VOCALS 
       Angel Gustà (ABE)  

Javier Soler (Master Cadena) 
Jordi Sala (Grup Carrera) 
Josep Sampons (Activa) 
Lluis India (Unebsa) 
Pau Chaves  (Candelsa) 
Robert Sendra   (Sacse Milar) 

• GERENT 
Gonzalo Morales Molina 

• SECRETARIA GENERAL 
Margarita Martí



ACE,  engloba  tot el territori de Catalunya, i a traves de les seves Centrals i/o Grups de compra , més  associats 
independents,  representa a unes 465 botigues. 

Actualment les Centrals associades  son: 



       A l’ACE, oferim una amplia gama de serveis gratuïts per el nostres associats, i 
d’altres serveis mes complexes que oferim amb un cost molt reduït. Aquests 
son els serveis que oferim als nostres associats: 

       ASSESSORAMENT I RESOLUCIÓ DE CONSULTES EN L’ÀMBIT LABORAL I DE LA 
SEGURETAT SOCIAL 

  
• Alta d’empreses a la seguretat social i de nous números patronals. 
• Alta mútua patronal. 
• Llibres d’inspecció de treball. 
• Alta, variacions i baixes de treballadors a la seguretat social. 
• Contractes de treball.  
• Rebuts de salaris, nomines i liquidacions de la seguretat social.   
• Realització de cartes de preavís i càlcul de quitances. 
• Subvencions i bonificacions de contractes de treball. 
• Documentació  d’altes i baixes de la IT i de comunicats d’accidents de treball  
• Comptabilitats s/volum negoci  
• Enquadernació i registre de llibres al Registre Mercantil.  
• Impost de societats.  
• Dipòsit de comptes. 



        ASSESSORAMENT I RESOLUCIÓ DE CONSULTES EN L’ÀMBIT FISCAL 
  
•  Assessorament fiscal permanent i resolució de totes les consultes. 
• Contestació de requeriments i interposició de recursos.  
• Assistència i representació a les inspeccions fiscals. 
• Declaracions de Renda  
• Règim de mòduls  
• Estimació directa simplificada  
• Estimació directa normal 
• Aprofitant tots els avantatges fiscals mitjançant un seguiment constant 
• Comptabilitats s/volum negoci  
• Enquadernació i registre de llibres al Registre Mercantil.  
• Impost de societats.  
• Dipòsit de comptes.  
• Realització i gestió fiscal de totes les declaracions:  

– Impost sobre la Renda Mod. 130  
– Declaracions d’IVA  
– Operacions intracomunitàries  
– Alta  d’IAE  
– Declaracions de retencions de capital, treball i lloguer  
– Altes, modificacions i baixes del cens  
– Sol·licitud d’etiquetes  
– Sol·licitud de certificats d’Hisenda, etc



• El Gremi  de Comerciants d’Electrodomèstics 
s’ha adherit al programa Barcelona Comerç + 
Sostenible mitjançant la signatura del 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

• La nostra participació en aquest programa,  
consisteix en elaborar un PLA D’ACCIÓ anual 
per millorar la sostenibilitat del nostre sector, 
 amb una proposta d’actuacions que us 
impliquin i acompanyar-vos en l’execució.. 

•  Els comerços adherits al Pla d’Acció  que 
hem elaborat per aquest any  2019, es 
podran beneficiar del 10% de reducció en el 
preu públic del servei municipal de recollida 
de residus comercials del 2020 



Gràcies per formar part 
d’ACE 

Barcelona, 14 de setembre 2020


