CONDICIONS D’ÚS
Termes i Condicions de GremiReformes
A continuació s'estableixen les “Condicions Generals” que regulen l'ús dels serveis de gremiReformes
en la seva versió web. Aquestes Condicions Generals constitueixen un acord vinculant entre qualsevol
usuari i el Gremi de Reformes d’Interiors, cuines i banys, de Catalunya, i es consideraran acceptats per
la seva banda cada vegada que vostè accedeixi a qualsevol al portal web. Pel que, cada usuari ha de
llegir atentament aquestes Condicions Generals i si no les entén, o no les accepta, no podrà utilitzar els
serveis.
En acceptar aquestes Condicions Generals vostè manifesta que és major d'edat, que té plena capacitat
d'obrar, que ha llegit i comprès les Condicions d'ús que a continuació es desenvolupen i altres termes
legals com la política de privadesa o la política decookies:
1. Titularitat del servei
El present portal web, és propietat de Gremi de Reformes d’Interiors,cuines i banys, de Catalunya,
domiciliada en c/ Diputació 238 1er 1a), de Barcelona, amb C.I.F. B-58209958 (d'ara endavant
“Gremi”).
Qualsevol usuari podrà contactar amb l'empresa bé al seu domicili social, bé a través del nostre correu
electrònic gremireformes@cuinescat.es o en el telèfon 934517446
2. Condicions d'ús dels serveis
Els serveis es podran prestar des de la pàgina web, perquè (i) els clients demandants de serveis
anunciïn les seves necessitats i puguin rebre els pressupostos pertinents. (d'ara endavant “El Client”) i
perquè (*ii) els prestadors de serveis accedeixin a les peticions dels clients i puguin oferir els seus
serveis contactant amb els clients i/o enviant els pertinents pressupostos perquè sigui el client qui
prengui la decisió de contractar (d'ara endavant “El professional”). Encara que al llarg dels present
termes ens referirem a tots dos rols de forma conjunta com a “Usuaris”.
Per tant, la finalitat de Gremireformes és proporcionar un lloc perquè els individus creuen contactes
amb finalitats de prestar o demandar serveis. El que implica que la relació contractual serà entre el
Client i el Professional. Gremireformes no assumeix cap obligació d'aquesta relació contractual donat
que simplement la seva funció és posar en contacte a ambdues parts perquè negociïn tant el servei a
prestar com el preu a abonar. Per tant, Gremireformes no està involucrat en la transacció, ni
recomana Professionals. El Client reconeix expressament que és de la seva exclusiva responsabilitat
seleccionar un Professional de serveis i negociar amb ell els termes relatius a la realització de qualsevol
servei o col·laboració. Gremireformes no garanteix que un Professional sigui el més apropiat per
realitzar el servei sol·licitat pel Client. Gremireformes no dóna garanties sobre la qualitat o la
naturalesa dels serveis i/o col·laboracions realitzats, ni qualsevol altra garantia. Qualsevol compromís,
declaració o garantia en aquest sentit seran facilitades únicament pel Professional sota els termes
acordats amb el Client.
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Per això, la informació continguda en el portal web és facilitada pels Clients i els Professionals, per la
qual cosa Gremireformes no té control sobre l'exactitud, fiabilitat, la veracitat de les ofertes
publicades o dels Continguts generats ni pels Clients ni pels Professionals.
Per l'exposat, Gremireformes no es fa responsable dels Continguts dels diferents rols d'usuari, de la
qualitat, seguretat o legalitat dels serveis o dades professionals publicades, de la veracitat o precisió
dels llistats de professionals, la capacitat dels clients de serveis per oferir oportunitats de col·laboració
o prestació de serveis als professionals.
En canvi, si Gremireformes detecta que qualsevol contingut, o perfil d'usuari, ja sigui Client o
Professional, que contravé les presents condicions d'ús, o realitza qualsevol acte il·legal, esborrarà o
modificarà aquells continguts o perfils en un termini raonable des que tingui coneixement d'això.
No obstant això, i fetes les excepcions anteriors, s'adverteix que el Contingut de Gremireformes
generat per qualsevol usuari pot contenir inexactituds o errors tipogràfics. Pel que Gremireformes no
garanteix l'exactitud, fiabilitat, i veracitat d'aquests Continguts.
Cada Usuari farà ús del portal web, depenent del rol que exerceixi, ben sent Client, ben sent
Professional sota el seu compte i risc. Pel que Gremireformes no pot garantir ni promet resultats
específics en usar el portal web.
3. Obligacions per a tots els usuaris de Gremireformes
Els usuaris que utilitzin el portal web accepten les presents Condicions Generals de manera que
s'asseguri el compliment de totes les lleis i normatives aplicables. En particular, tant els Clients com els
Professionals no usaran el portal web per exhibir, transmetre, distribuir o vincular qualsevol material
que (i) Sigui fals o enganyós. (*ii) Sigui discriminatori, difamatori, ofensiu o obscè o que pugui incitar a
discriminació, odi o violència contra una persona o grup de persones a causa del seu origen o la seva
pertinença a un grup ètnic, país, raça o religió específica, o a causa del seu gènere, orientació sexual o
incapacitat. (*iii) Afecti a la intimitat o l'ordre públic. (*iv) o que, de qualsevol forma, resulti il·lícit,
infringeixi la legalitat vigent o perjudiqui a tercers.
D'altra banda, els usuaris es comprometen a no usar ni intentar usar, i farà que cada part sota el seu
control no usi ni intenti usar cap motor, programari, eina, agent o un altre sistema o mecanisme
(inclosos, sense limitació, navegadors, ‘spiders’, ‘avatars’, o agents intel·ligents) per navegar o fer
cerques en el Lloc web, excepte el motor de cerca i els agents de cerca que estan disponibles en el Lloc
web. Els usuaris es comprometen a no usar el Lloc web, o els serveis posats a la seva disposició de
manera que el Lloc web, o aquests serveis siguin interromputs, perjudicats, minorar la seva eficiència o
menyscabats de qualsevol forma.
Així mateix, es comprometen a assumir la responsabilitat total per l'ús del Lloc web fet per l'usuari
(incloent els seus subcontractistes, agents, col·laboradors, associats, depenents o, en qualsevol altra
forma, tinguin relació amb ell) i, conseqüentment, accepta la responsabilitat conforme a les presents
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Condicions Generals respecte a l'ús del Lloc web per tercers que siguin autoritzats per l'usuari i que
incompleixin aquestes Condicions Generals.
Els usuaris es compromet a no usar el Lloc web per obtenir accés o tractar d'accedir sense autorització
a altres sistemes informàtics.
4. Obligacions per a tots els usuaris considerats Clients
De forma particular els Clients es comprometen a (i) publicar o demandar serveis reals i no inventats;
(*ii) revisar la veracitat de totes les informacions o documents presentats pel Professional abans
d'acceptar qualsevol dels serveis oferts; (*iii) abonar els honoraris proposats pels professionals.
5. Obligacions per a tots els usuaris considerats Professionals
Per la seva banda els Professionals es comprometen a (i) complir amb totes les obligacions legals per al
desenvolupament de la seva activitat; (*ii) prestar els serveis de forma diligent i amb les màximes
garanties; (*iii) prestar el servei conforme a les especificacions marcades pel Client; (*iv) oferir les
garanties legals oportunes al Client pels serveis prestats.
6. Serveis de subscripció
Gremireformes ofereix als Professionals agremiats diferents modalitats de gestió i pagament.
Les condicions per poder accedir a formar part de la llista de Professionals són:
- Pertanyer al Gremi de Reformes d’Interiors, cuines i banys de Catalunya i estar al corrent de
pagament de les quotes gremials. Si no s’acompleix aquesta condició, la teva empresa serà donada de
baixa immediatament del sistema.
- Tenir el IAE o Llicència Fiscal.
- Tenir en vigor tots els permisos i dels treballadors.
- Assegurança de Responsabilitat Civil en vigor
- Contactar amb el particular en un termini màxim de 48 hores laborables.
- Mantenir una relació qualitat / preu d'acord amb el mercat.
- Oferir la garantia legal als clients, dels treballs realitzats per la seva empresa.
- Enviar al Gremi el document d’acceptació signat.
Els professionals agremiats que acompleixin totes aquestes condicions, podran formar part de la llista
de professionals sense cap cost.
El Gremi de Reformes d’interiors, cuines i banys, es reserva la potestat de que aquest servei passi a ser
de pagament, segons acord de la Junta Directiva i posterior ratificació de l’Assemblea del Gremi. En
aquest cas, es comunicarà als integrants de la llista les quotes i/o modalitats a satisfer.
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