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S’apropa època de canvis en relació a la tributació d’im-
postos, a partir de l’1 de gener de 2018, relacionats amb
l’exercici de la nostra activitat comercial. És per això que
el Gremi de Fruiters posarà en marxa una campanya infor-
mativa dirigida als agremiats que explicarà els principals
canvis de la modificació de la normativa i aquells aspec-
tes que més afecten al col·lectiu de fruiters. En la mateixa
línia, el Gremi va iniciar fa uns mesos una campanya infor-
mativa en relació al compliment de prevenció de riscos
laborals.

Aquestes dues campanyes són exemples de tasques que
duu a terme el Gremi de Fruiters directament relacionades
amb el desenvolupament de la professió de fruiter.

Una vegada més recordar que un Gremi de Fruiters fort
amb el suport del major nombre d’agremiats és un Gremi
amb major capacitat davant dels diferents organismes ofi-
cials, sia per posar en marxa nous projectes i iniciatives o
per afrontar tots aquells reptes que ens planteja la nostra
activitat. Per això, animem a tots els fruiters que s’apropin
al Gremi i formin part de la nostra entitat perquè tots hi
sumem. 

En un altre àmbit de tasques, destacar el Facebook del
Gremi, amb l’etiqueta Catalunya Fruiters, amb prop de
2.000 seguidors des de la seva activació. La presència en
aquesta xarxa social es tradueix en més i millor visibilitat
pública del Gremi de Fruiters.

D’altra banda, també voldria remarcar la tasca que estem
fent des del Gremi de Fruiters per promoure i potenciar el
nostre producte, fruita i hortalissa, a través del servei de
promoció. De fet, és una línia de treball que el Gremi duu
a terme des de fa anys amb experiències molt positives i
continuades amb diferents marques que ara tenen més
visibilitat ●
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Mercabarna va presentar el 12 de
juliol el Campus d’Estiu per a nens
amb risc d’exclusió social: ‘Refrescat
amb 5 al dia’. En aquest campus, que
abasta tot el mes de juliol i les dues
primeres setmanes d’agost, hi parti-
cipen 563 infants provinents d’enti-
tats d’acció social de Barcelona i d’al-
guns municipis de la seva àrea
metropolitana.
Segons la regidora de Comerç i

Mercats de l’Ajuntament de Barcelona
i presidenta de Mercabarna,
Montserrat Ballarín, “volem que
aquests nens puguin gaudir de
noves experiències, que descobrei-
xin Mercabarna a través de visites i
activitats que fomentin l’alimentació
saludable, així com els valors de l’a-
mistat i el treball en equip”.
Els infants d’edats compreses

entre els 3 i 17 anys visiten
Mercabarna en grups de 25.
L’aventura comença quan l’autocar
els va a buscar al casal i els porta a
descobrir el món de les fruites i hor-
talisses a l’engròs. Un cop a
Mercabarna, i després d’un esmor-
zar acompanyat de sucs de fruites
naturals, se’ls explica perquè el cam-
pus d’estiu de Mercabarna s’anome-
na ‘Refrescat amb 5 al dia’. Se’ls hi
diu que metges i dietistes d’arreu del
món recomanen que s’ha de menjar
5 racions diàries entre fruites i hor-
talisses per mantenir-se sa, un mis-
satge que s’anirà repetint en les dife-
rents activitats de la jornada.
“Mercabarna –diu Ballarín- té voca-

ció de servei al ciutadà, per això
organitza i finança amb 18.000
euros aquest campus d’estiu, perquè
els fills de les famílies amb risc d’ex-
clusió social puguin gaudir d’un
campus d’estiu de màxima qualitat”.

ELS NENS DESCOBREIXEN NOUS ALIMENTS.
Després, visiten el Mercat Central de
Fruites i Hortalisses, on descobriran
els productes de temporada, les her-
bes que s’usen per fer el caldo i, fins
i tot, fruites i hortalisses que mai
han vist. Dintre del Mercat els nens
fan el taller de tast ‘Esbrina la fruita’

Mercabarna obre un campus d’estiu per a nens en situació de

vulnerabilitat

Al campus d’estiu hi participen més de 550 nens que aprenen a menjar sa i a no
malbaratar aliments.

on en grups de dos i amb els ulls
tancats, han d’identificar els sabors i
les fruites que van tastant.” 
Posteriorment aniran a visitar un

gran magatzem de patates, on
podran observar com es netegen,
classifiquen per tamanys i s’envasen
quilos i quilos de diferents tipus de
tubercles. A l’hora de dinar, els nens
aniran a l’aula ‘5 al dia’ i de postres
tastaran tota mena de fruites de
temporada.

MENJAR SA I NO MALBARATAR ALIMENTS. A la
tarda, en grups, fan el taller ‘Màgia
al plat’ en què elaboren divertides
broquetes a base de múltiples frui-
tes i motllos amb formes diferents. A
més, amb les restes de fruita fan
sucs multifruites. Aquesta activitat
té com a objectiu promoure el con-
sum de fruita (postres i berenars
sans i divertits), així com la lluita
contra el malbaratament alimentari
(tot s’aprofita).
Després de 6 hores a Mercabarna

realitzant moltes activitats que pro-
mouen els hàbits d’alimentació salu-
dable a través dels jocs, tots els
nens reben el diploma de ‘Xef salu-
dable’, packs de fruita i verdura fres-
ca i les bosses ‘5 al dia’, amb més
jocs per continuar descobrint a casa

que menjar sa i equilibrat pot ser bo
i divertit.
En el campus ‘Refrescat amb 5 al

dia’ han col·laborat l’Associació
Gremial d’Empresaris Majoristes de
Fruites i Hortalisses de Barcelona i
Província (AGEM), aportant els sucs
pels esmorzars dels infants, i les
empreses de tubercles ubicades a
Mercabarna, Torribas i Patatas Bonet
que han aportat les bosses de pata-
tes que els nens s’emporten de regal.

LA CAMPANYA “5 AL DIA”. Aquest campus
d’estiu s’inspira en la campanya ‘5 al
dia’, que Mercabarna realitza conjun-
tament amb l’AGEM des de 1998.
Aquesta campanya es porta a terme
al llarg del període escolar i acull
anualment al voltant de 6.000 nens,
d’entre 8 i 10 anys, d’escoles d’arreu
de Catalunya. La iniciativa té com a
principal objectiu promoure hàbits
d’alimentació saludables i donar a
conèixer els beneficis de la dieta
mediterrània entre els infants, així
com entre les seves famílies. Al llarg
d’aquests 19 anys han participat a ‘5
al dia’ uns 100.000 escolars.

Informació facilitada per Mercabarna

Els infants d’edats compreses entre els 3 i
17 anys visiten el Mercat Central de Fruites
i Hortalisses de Mercabarna on descobri-
ran els productes de temporada, les her-
bes que s’usen per fer el caldo i, fins i tot,
fruites i hortalisses que mai han vist.







El Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses és en aquesta xarxa social
amb l’etiqueta Catalunya Fruiters.

Des del passat mes de març el Gremi de Fruiters ja està
present a la xarxa social Facebook amb l’etiqueta
Catalunya Fruiters i amb prop de 2000 seguidors.

OBJECTIU. L’objectiu final de participar a Facebook és uti-
litzar el ressò i difusió d’aquesta xarxa social per incre-
mentar el consum de fruita i hortalissa a l’àmbit de
Catalunya.
Per això, hi trobareu tot tipus d’informació relacionada
amb la fruita i hortalisses com, per exemple, receptes,
característiques del producte, productes de tempora-
da...

INFORMACIÓ. En el web www.gremifruiters.com, la
revista Catalunya Fruiters que publiquem cada 3
mesos, Facebook, i fins i tot a l’aplicació fruitsaldia,
des del Gremi de Fruiters es vol facilitar l’accés a la
informació del sector al fruiter, en particular, i a la resta
d’agents del sector, en general ●

El Gremi de Fruiters està immers en la preparació d’una
nova edició de la càpsula de formació d’iniciació a la
micologia.
El curs es durà a terme a l’últim trimestre de l’any en

data i lloc per confirmar en funció del nombre de parti-
cipants. Aquest curs està programat per una sola sessió
de tarda de 3.30h de durada. 
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat personal a

cada participant i una acreditació de l’establiment
comercial per poder exhibir-lo.

OBJECTIU. L’objectiu d’aquest curs de formació és que el
fruiter compleixi el Reial decret 30/2009, que afecta la
comercialització de tota mena de bolets comestibles
–inclosos els bolets de cultiu (xampinyó, gírgola...)–, en
totes les seves formes de comercialització: frescos, secs,
conservats, congelats, etc.

CURS GRATUÏT. Aquest curs és totalment gratuït per als
socis del Gremi de Fruiters i hi poden assistir 2 per-
sones per agremiat (treballadors i familiars).
També és gratuït per a les empreses majoristes

adherides al sistema de pagament TPG (Targeta
Pagament Gremi).
Les persones interessades no agremiades poden cur-

sar aquesta formació contactant amb el Gremi de
Fruiters:
Pavelló G, 3a planta, 5è despatx  
Tel: 93 335 53 37
gremifruiters@gremifruiters.com ●�

Aquest curs de formació és totalment
gratuït per al soci del Gremi de Fruiters i
hi poden assistir 2 persones per agremiat.
També és gratuït per a l’empreses
majoristes del Mercat Central de Fruites i
Hortalisses de Mercabarna adherides al
sistema se pagament TPG.

Curs de formació d’iniciació a la micologia
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El Gremi de Fruiters a Facebook
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El Gremi de Fruiters comença a preparar la próxima Trobada
2017, engunay serà la cuarta edició. La idea és que aquesta
trobada mantingui el format de la última edició (vegeu imatges
en aquest article) amb tres grans apartats: tècnic, lúdic i sopar.
Tindrà un format àgil, interactiu i obert, donant veu a tota per-
sona que vulgui intervenir.
Es preveu celebrar la Trobada 2017 pels volts de novembre en
sessió de tarda i entre setmana, com en les tres edicions ante-
riors.
A banda dels corresponents actes de presentació i de cloen-
da, hi haurà un tema central a l’apartat tècnic, encara per
determinar, que funcionarà d’eix vertebrador de les diferents
taules rodones. Aquestes taules rodones comptaran amb la
participació de ponents i experts en la matèria escollida.

Com les darrerres edicions,
a la Trobada 2017 hi haurà
tres grans apartats: tècnic,
lúdic i sopar. Al tècnic hi
haurà un tema central que
funcionarà d’eix vertebrador
de les diferents taules
rodones

També hi haurà un espai perquè els responsables del Gremi
de Fruiters comentin les últimes iniciatives posades en marxa
i els projectes que s’estiguin duent a terme en clau de futur on
també aquelles persones que ho desitgin podran expressar la
seva opinió i donar idees envers les activitats del Gremi.
I després de les taules rodones i l’espai propi del Gremi, entra-
rem a l’apartat lúdic, on el divertiment i la rauxa seran prota-
gonistes de la mà d’un personatge que de ben segur sabrà fer
passar una estona simpàtica i desenfadada a tos els assis-
tents.
I per finalitzar la Trobada que millor que un sopar informal on
tots els assistents podran intercanviar opinions, comentaris i
experiències. En aquest sopar, com no podria ser d’una altra
manera, les fruites i hortalisses seran protagonistes ●

>>Preparatius per a la Trobada 2017 del Gremi de Fruiters
La Trobada 2017 del Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona
continuarà el mateix format que la passada edició.
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El sorteig de la promoció de la TPG
“Gaudeix menjant amb la TPG”, del
Gremi de Fruiters, es va dur a terme
a finals del mes de juliol.

OBJECTIU. L’objectiu d’aquesta promo-
ció va ser donar a conèixer la
Targeta Pagament Gremi (TPG) i
potenciar el seu ús entre els compra-
dors i els clients del Mercat Central
de Fruites i Hortalisses de
Mercabarna.
Aquesta campanya promocional

del Gremi de Fruiters s’emmarca din-
tre de les accions i iniciatives per
aconseguir el repte de 2 milions
d’euros de facturació de la TPG
durant l’exercici 2017. 

Guanyadors de la promoció “Gaudeix menjant amb la TPG”

Cal recordar que és condició indis-
pensable ser soci del Gremi de
Fruiters per disposar i fer ús de la
TPG.

MAIG I JUNY. El fruiter agremiat que va
pagar amb la TPG les compres realit-
zades a les empreses majoristes del
Mercat Central adherides a la TPG -
actualment sumen gairebé vuitanta
parades- durant els mesos de maig i
juny, va participar en el sorteig de
cinc degustacions per a 2 persones
al Restaurant Barceloneta.
Durant aquests mesos es va repar-

tir entre tots els compradors del
Mercat Central un díptic explicant la
promoció ●

Amb aquest tipus de campanyes, el Gremi Provincial de Detallistes de Fruites
i Hortalisses de Barcelona pretén potenciar l’ús de la Targeta Pagament Gremi (TPG).

Els guanyadors

>>Alfonso Beltrán Albert
>>Manuel Moreno Llamas
>>Jorge Lamata Urruchi
>>José García Castro
>>Francisco Fernández Alonso

Els guanyadors de la
promoció poden fruir d’una
exclusiva degustació per a
2 persones al Restaurant
Barceloneta

>>L’app fruitsaldia. Aquesta app és una iniciativa del
Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de
Barcelona, amb la col·laboració de la firma Reset Control en
la part tecnològica, dirigida exclusivament als venedors i als
compradors del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de
Mercabarna.
Aquesta app per a telèfons mòbils intel·ligents i tauletes tàc-
tils pretén ser un plafó virtual de publicació diària i en temps

real d’ofertes de fruites i hortalisses, a través d’aquests dispo-
sitius, de les empreses majoristes del Mercat Central de
Fruites i Hortalisses de Mercabarna, dirigides al col·lectiu de
fruiters.
La finalitat del desenvolupament de l’app frutsaldia és crear
una eina útil per als majoristes i per als detallistes de fruites i
hortalisses; en definitiva, una font més de noves possibilitats
de negoci ●
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Al tancament del segon trimestre de
l’any 2017 segueix la línia ascen-
dent de l’ús de la Targeta
Pagament Gremi de Fruiters
(TPG) entre els compradors del
Mercat Central de Fruites i
Hortalisses de Mercabarna que es
reflecteix en un increment del nom-
bre de targetes en circulació i també
del nombre d’operacions.
En l’actualitat, la TPG s’ha consoli-

dat con un sistema de pagament de
liquidacions de les compres dels
clients de les empreses majoristes
del Mercat Central després de supe-
rar l’any passat el milió d’euros de
facturació.

DOS MILIONS D’EUROS, REPTE 2017. Cal
recordar que enguany el repte fixat
pel Gremi de Fruiters és arribar a la
xifra de dos milions d’euros de fac-
turació de la TPG.
La tasca constant de promoció i

informació del Gremi de Fruiters
entre compradors i majoristes del
Mercat Central de Fruites i
Hortalisses de Mercabarna i també
la pròpia dinàmica d’ús de la TPG
són factors que ajuden a dibuixar
aquesta línia ascendent de la TPG.
També ajuden les diferents cam-

panyes promocionals que el Gremi
de Fruiters duu a terme per poten-
ciar la TPG entre els compradors i
els majoristes del Mercat Central de
Mercabarna. En aquest sentit,
durant el mesos de maig i juny, es
va posar en marxa una promoció
sota l’eslògan “Gaudeix menjant
amb la TPG”, que fou un èxit.
D’altra banda, des del Gremi de

Fruiters hi ha diverses converses
amb empreses majoristes del Mercat
Central per incrementar el llistat
d’empreses majoristes adherides a
la TPG (vegeu quadre adjunt).

La TPG continua una clara línia ascendent el primer
semestre d’aquest any

EMPRESA

Ribera-Piqué

Capella Fruits 

Frutas y Verduras Flores 

Hnos. González Pastoret

Frutas Diego Martínez e Hijos

Fruits Ràfols

Churry

Deltabarna

Fruites i Hort. Gavà

Visa Fruits

Plátanos Ruiz

Fruites Artés

A. Martín Solà

Maleubre-Cano

Fruites i Verdures Ardiaca

Laumont

Fruits Figueres

Prats Fruits

Montse Fruites i Verdures 

Fruites Llonch

PAVELLÓ   NÚMERO

A 1033 - 1034

A 1038 - 1040

A 1060 - 1062 i 1029 - 1030

B 2001 - 2003

B 2006 - 2010 i 2033 - 2035
F 6005 - 6011

B 2030
G 7029 - 7031

C 3034 - 3036

C 3041 - 3044

C 3057 - 3060

D 4022 - 4025 i 4028 - 4031

D 4038
E 5010

E 5001 - 5002

E 5005 - 5006

F 6015 - 6018

F 6023 - 6024

F 6029 - 6030

F 6037 - 6039

F 6047 - 6050

G 7011 - 7014

G 7034 - 7037

Empreses majoristes del Mercat Central de Fruites i
Hortalisses de Mercabarna adherides a la TPG

>>Actualment hi ha un total de 20 empreses majoristes del Mercat Central de
Fruites i Hortalisses de Mercabarna, associades a l’AGEM, adherides al sistema de
pagament a través de la TPG.
Totes aquestes empreses sumen unes 80 de parades repartides entre els set pave-
llons del Mercat Central on el soci del Gremi de Fruiters pot pagar còmodament les
seves compres amb la TPG.

El Gremi Provincial de
Detallistes de Fruites i
Hortalisses de Barcelona
impulsa i promou el sistema
de pagament TPG entre els
fruiters i les empreses
majoristes
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CARACTERÍSTIQUES. La TPG és un siste-
ma de pagament impulsat i promo-
gut per al Gremi Provincial de
Detallistes de Fruites i Hortalisses de
Barcelona, i compta amb la col·labo-
ració de l’Associació Gremial
d’Empresaris Majoristes de Fruites i
Hortalisses de Barcelona i Província
(AGEM), amb el suport logístic de
Banc Sabadell i amb l’assistència tèc-
nica de Reset Control.
La TPG és un exemple més dels

projectes i iniciatives que dur a
terme el Gremi de Fruiters en bene-
fici de tot el col·lectiu. Cal recordar
que aquesta iniciativa va comptar
amb un treball previ bastant impor-
tant, complexe i laboriós fins a arri-
bar a la confecció d’aquesta targeta i
al seu llançament a l´últim trimestre
del 2014.

SER SOCI DEL GREMI. Remarcar que és
condició indispensable ser soci del
Gremi de Fruiters per disposar i fer
ús de la TPG.

QUÈ ÉS LA TPG? La TPG és una targeta
de crèdit totalment gratuïta, sense
cap cost de manteniment i persona-
litzada amb la imatge del Gremi de
Fruiters de Barcelona.
Aquesta targeta és una alternativa

de liquidació al comptat de les com-
pres efectuades a les empreses
majoristes del Mercat Central de
Fruites i Hortalisses de Mercabarna
associades a l’AGEM que s’adherei-
xin de forma voluntària a aquest sis-
tema de pagament.

AVANTATGES PER AL FRUITER. La TPG té
com a principal al·licient per als
detallistes un interessant descompte
d’un 2% cada 3 mesos de totes les
compres efectuades a través d’a-
questa targeta.
Altres avantatges són que amb la

TPG el fruiter paga al comptat, sense
necessitat de tràmits en metàl·lic ni
xecs bancaris, i que amb la TPG pot
gestionar millor les seves compres i
es facilita el pagament a les empre-
ses majoristes del Mercat de
Mercabarna.

AVANTATGES PER AL MAJORISTA. El princi-
pal benefici per als majoristes és
que podran veure alleugerir-se les
pòlisses de crèdit que demanen als
bancs i, així, podran estalviar inte-

Remarcar que és condició
indispensable i necessària
ser soci del Gremi de
Fruiters per disposar i fer ús
de la TPG

Durant el primer semestre
de l’any, la TPG continua el
seu camí ascendent en
nombre d’operacions i en
volum de facturació

L’objectiu del Gremi de
Fruiters és arribar als
2 milions d’euros de
facturació de la TPG al final
de l’exercici 2017

Amb la targeta TPG,
l’empresa majorista cobra
al comptat, no a crèdit, i es
facilita així immediatesa en
el cobrament de les factures

ressos en el volum de pòlisses de
crèdit.
Altres avantatges són que, amb la

TPG, l’empresa majorista cobra al
comptat, no a crèdit, i es facilita així
immediatesa en el cobrament de les
factures, a través dels TPV de Banc
Sabadell, i s’elimina el risc d’impaga-
ment ●�

>>Web. A www.gremifruiters.com es pot descarregar el díptic informatiu sobreque
és i com funciona la Targeta Pagament Gremi de Fruiters (TPG).



Fuji Primer® es produeix principal-
ment a la vall de la Garona, França,
per la seva sorprenent precocitat. La
vall de la Garona, gràcies al seu
clima, reuneix tots els requisits per-
què aquesta varietat es desenvolupi
en les millors condicions.
Blue Whale és l'única empresa

que ha construït una marca i un
màrqueting al voltant de la Fuji pri-
merenca. És probablement la millor
Fuji de la temporada, amb un alt
nivell de sucre, més de 14° Brix. És
una bicolor entre rosa i groc, crui-
xent, poc àcida i sucosa. La seva
precocitat i les seves característi-
ques són del gust del consumidor
espanyol.

ORIGINAL EMBALATGE DE COLOR BLAU. La
poma Fuji Primer® es troba de
setembre a finals d'octubre. La seva
comercialització només dura 5 set-
manes. La collita es preveu per a la
primera setmana de setembre. El
potencial segueix creixent cada any
i hauria d'arribar a unes 3.000 tones
contra les 2.800 tones de l'any pas-
sat.
Aquesta varietat es reconeix fàcil-

ment amb el seu original embalatge
de color blau. S’acompanyarà de
publicitat en el punt de venda, dirigi-
da directament als clients i tindrà
més de 200 activitats promocionals i
de degustació. Una marca dinàmica
que convé tant a les mestresses de
casa com als joves espanyols.
Just després de la Fuji Primer® ofe-

rirem la Fuji Premium (ratllada) i
Liliblue (llisa), que es collirà a l'octu-
bre.

ELS COMPROMISOS DE BLUE WHALE. Blue
Whale, que agrupa uns 300 fructicul-
tors implantats en diferents regions
franceses (Sud-oest, Sud-est, Alps i
País del Loira), l’han convertit en el
primer exportador de pomes del
país veí, servint a més de 70 països
d'arreu del món.
Blue Whale, amb el seu caracterís-

tic logotip en el qual apareix una
balena blava, es va constituir el

1950. Els seus fructicultors mem-
bres realitzen una agricultura racio-
nalitzada, garantint la qualitat d'una
producció artesanal i el compromís
responsable amb el medi ambient ●

Per tercer any consecutiu, Blue Whale es prepara per al llançament de la seva Fuji
Primer® en el mercat espanyol.

Per a Blue Whale, Espanya
és un mercat històric de
Fuji, un mercat que ha
sabut apreciar i valorar la
varietat

Avui, Blue Whale proposa
un producte únic per la seva
època de comercialització,
el seu posicionament
i el seu sabor

La poma Fuji Primer® de Blue Whale protagonitza el llançament

de la temporada

>>De setembre a finals d’octubre. Fuji Primer® es troba de setembre a finals
d'octubre. La seva comercialització només dura 5 setmanes. La collita es preveu per
a la primera setmana de setembre. El potencial segueix creixent cada any i hauria
d'arribar a unes 3.000 tones contra les 2.800 tones de l'any passat.
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El Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses
de Barcelona posarà en marxa el proper mes de setem-
bre una campanya d’informació dirigida a tots els agre-
miats sobre la reforma fiscal de l’IRPF (Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques), aprovada per l’adminis-
tració central, que entrarà en vigor a partir de l’1 de
gener de l’any 2018.

REFORMA FISCAL. Segons aquesta reforma fiscal de l’IRPF
aprovada, a partir de l’1 de gener de l’any 2018, els autò-
noms i els professionals que declarin per sobre de
150.000 € anuals de facturació estaran obligats a can-
viar el sistema de tributació i a passar obligatòriament
del règim d’estimació objectiva de l’IRPF, popularment
conegut com a mòduls, al règim d’estimació directa sim-
plificat, és a dir, a tributar per diferència entre els ingres-
sos i les despeses.
Al voltant del 90% d’agremiats es troben en aquest per-

fil d’autònoms i professionals.
Aquest canvi de fiscalitat suposa un canvi en la comp-

tabilitat del negoci amb llibre d’ingressos, llibre de des-

L’objectiu d’aquesta campanya és informar a cadascun dels agremiats del Gremi de
Fruiters dels canvis que comporta aquesta reforma fiscal..

Campanya informativa sobre la reforma fiscal de l’IRPF

A partir de l’1 de gener de 2018, els
autònoms i els professionals que declarin
per sobre de 150.000 euros anuals de
facturació estaran obligats a tributar pel
règim d’estimació directa simplificat

peses i llibre d’inversions; tot plegat suposa un incre-
ment de les despeses de gestió.

CAMPANYA PERSONALITZADA. Aquest canvi s’ha de sol·licitar a
Hisenda amb 30 dies d’antelació. Per aquesta raó, tan
bon punt acabi l’estiu el Gremi de Fruiters posarà en
marxa la campanya informativa de forma personalitzada
a cada agremiat ●

El Gremi de Fruiters fa mesos que ha posat en marxa el
Carnet d’agremiat. Aquest carnet és de caràcter perso-
nal i intransferible i compleix una funció identificativa
que posa en valor la figura del professional del comerç
al detall de fruita i hortalissa.

AVANTATGES. El Carnet d’agremiat neix amb la idea d’oferir
un conjunt de descomptes a l’agremiat en tota una sèrie
de serveis i productes relacionats amb el desenvolupa-
ment de la mateixa activitat comercial i relacionats amb
l’esfera personal.
Aquest carnet és una vella reivindicació de fa temps

que, per fi, s’ha convertit en una realitat amb la finalitat
de ser una eina útil per a tots els socis del Gremi de
Fruiters ●

Carnet d’agremiat del Gremi de Fruiters

El Carnet d’agremiat neix amb la idea de ser una eina útil per al fruiter.

El Carnet d’agremiat posa en valor la figura del professional fruiter.

>>Residus. El Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i
Hortalisses de Barcelona està ultimant la confecció d’una
campanya informativa de recordatori dirigida al col·lectiu de
detallistes sobre el reciclatge de residus a l’interior del recin-
te de la unitat alimentària de Mercabarna. Està programada
posar-la en marxa a la tardor.
L’objectiu principal d’aquesta campanya és recordar i cons-
cienciar encara més al fruiter de la necessitat de separar els
residus resultants de l’exercici de la seva activitat comercial.
És a dir, que el fruiter separi d’una manera correcta els resi-

dus que genera: matèria orgànica, cartró, plàstic, fusta,
porexpan...
En aquest sentit, cal remarcar la bona tasca iniciada anys
enrere pel Gremi de Fruiters com a entitat signant de l’Acord
cívic l’any 2002 per una Mercabarna neta i sostenible, enca-
ra vigent.
Des de llavors la tasca dels fruiters de reciclar els residus ha
dibuixat una línia ascendent que es demostra, en els darrers
anys,  en la presa de consciència gradual del conjunt dels
fruiters ●
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En el marc de facilitar l’activitat comercial de fruiter, el Gremi Provincial de Detallistes de
Fruites i Hortalisses de Barcelona posa a disposició dels socis la possibilitat d’adquirir dos
elements ideals per al punt de venda, ja sigui parada de mercat o botiga de carrer: una
màquina per tallar fruita de gran volum i caixes expositores.

La màquina per tallar fruita de gran format, que inclou
guants de protecció, està pensada per ser una eina útil,
àgil i fàcil d’utilitzar per part del fruiter al seu punt de
venda. A més, un aspecte que també cal tenir en comp-
te és que ocupa poc espai.
Amb aquesta màquina, tallar, per exemple, síndria, meló
i carbassa no és gens complicat i sí totalment segur.
D’aquesta manera, el fruiter pot incrementar el valor del
producte inventant noves, atractives i originals presenta-
cions de producte i, així, poder captar encara més l’aten-
ció del consumidor al mateix punt de venda.

Les caixes expositores estan pensades i ideades perquè
el producte guanyi protagonisme al punt d’exposició, a
més de tot el conjunt de la parada o botiga.
És un tipus de caixa que simula l’aparença d’una caixa de
fusta, elegant i neta que, per les seves dimensions, faci-
lita la tasca de muntar la zona d’exposició del punt de
venda.
També es caracteritza per ser plegable i apilable, a més
de ser fàcil de netejar, ja que el seu material de construc-
ció és plàstic.

>>Màquina per tallar

>>Caixa expositora

La màquina per tallar fruita de gran
format està pensada per ser una eina útil,
àgil i fàcil d’utilitzar per part del fruiter al
seu punt de venda

La caixa expositora està pensada i ideada
perquè el producte guanyi protagonisme al
punt d’exposició, a més de tot el conjunt de
la parada o botiga

Preu soci del Gremi:

99,00 € + 20,79 € (21% IVA) = 119,79 €

Preu soci del Gremi:

11,16 € + 2,34 € (21% IVA) = 13,50 €

Preu no soci del Gremi:
135,00 € + 28,35 € (21% IVA) = 163,25 €

Preu no soci del Gremi:
14,88 € + 3,12 € (21% IVA) = 18,00 €

18 Catalunya Fruiters GREMI





20 Catalunya Fruiters NOTES

www.gremifruiters.com

El proper dilluns 7 d’agost tindrà lloc la celebració de la
collita de la primera poma de la IGP (Indicació
Geogràfica Protegida) Poma de Girona. Aquesta edi-
ció anirà a càrrec de la mà de la cantant i compositora de
Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Cèlia Palli. L’acte tindrà
lloc a la Fundació Mas Badia, Tallada d'Empordà, al matí.

A més de la collita de la primera poma a peu de camp i
com ja és habitual, l’acte serà presentat pel president de la
IGP, Llorenç Frigola, i es comentarà les previsions de collita
per a aquesta temporada. El programa de l’acte es penjarà
al web i al Facebook de la  IGP Poma de Girona.

DIVERSIFICACIÓ DE VARIETATS. Amb la diversificació de varietats
la IGP Poma de Girona pot subministrar al mercat pomes de
diferents varietats amb característiques determinades. En
aquest sentit, la distribució actual de varietats de la IGP és:
Golden 44%, Gala 26%, Vermella 16% i Granny 14%. Fora
del Consell Regulador, les empreses de la IGP Poma de de
Girona (Fructícola Empordà, Girona Fruit i Giropoma Costa
Brava) també produeixen i comercialitzen Fuji i Pink Lady.

En clau comercial, cal remarcar que els equips comercials
de les tres empreses d’aquesta IGP fan un gran esforç per
obrir nous mercats d'exportació.

SOSTENIBILITAT. Davant d’altres pomes competidores, des d’a-
questa IGP apunten que la clau ha d’ésser la major diferen-
cació de Poma de Girona tant per les característiques orga-
nolètiques com per tota la tasca en matèria d’innovavió i sos-
tenibilitat que s’està duent a terme (a nivell mediambiental, i
econòmic i social). A nivell europeu, a excepció d’Espanya, hi
ha una tendència clara i constant cap al consum nacional, la
sobirania alimentària i econòmica. La IGP Poma de Girona
participa en campanyes de consum de productes de major
proximitat, adquirits directament dels productors, com alterna-
tiva a la importació, amb menys petjada de carboni i menys
despesa de transport, cosa que no altera el canvi climàtic,
millorant una major sostenibilitat dels nostres productes.

A nivell productiu la IGP està innovant en la intensificació,
la mecanització / robòtica i la reducció del consum com l'ai-
gua, ja que cada vegada hi ha més rius que flueixen cap a les
grans ciutats i menys cap a l'agricultura. La seva producció se
centra en una major "eficiència productiva i sostenibilitat" ●

Collita de la primera poma de la
IGP Poma de Girona

L'envàs agrícola UNIQ, dissenyat i avalat pel conjunt de
la indústria espanyola de cartró ondulat, respon a les
expectatives i demostra el seu compromís després de
completar el seu primer any al mercat, 2016, sense inci-
dències de qualitat.
La clau de l'èxit de UNIQ se centra en haver sabut

escoltar i oferir una solució a mida per fer arribar les frui-
tes i hortalisses fresques al consumidor final en perfecte
estat. Des del llançament de fa ja un any de la caixa agrí-
cola UNIQ de la mà d'AFCO (Associació Espanyola
d'Envasos i Embalatges de Cartró Ondulat), el nou
segell ha aconseguit afermar-se i multiplicar la seva pre-
sència, convertint-se en garantia per al transport horto-
fructícola.

AVANTATGES. Moltes marques de referència trien avui pro-
tegir i transportar en caixes UNIQ els seus productes
hortícoles. Els seus avantatges són molts: el seu compor-
tament és fiable, optimitza el transport, redueix minves
i costos, és fàcil de manipular, és higiènic en ser d'un sol
ús, és capaç d'allargar la vida útil dels peribles evitant el
malbaratament alimentari, i la seva capacitat d'impressió
converteix la caixa de cartró en una eficient eina de ven-
des, a més de ser sostenible. 

PROMOCIÓ A MERCABARNA. Durant el passat mes de juny,
UNIQ va regalar a cada empresa majorista dels mercats
centrals de fruites i hortalisses de Mercamadrid i
Mercabarna un obsequi per la seva fidelitat que va con-
sistir en una útil i pràctica motxilla.
També es va repartir un fullet a totes les empreses de

fruites i hortalisses d'aquestes unitats alimentàries que
sota l'eslògan "Fabriquem caixes, regalem somnis" infor-
men de les principals característiques del segell de qua-
litat agrícola UNIQ: les famílies de caixes, tres classes
d'embalatges i les mesures.
La tasca de UNIQ d'establir uns forts llaços d'unió entre

els valors de la marca i el col·lectiu majorista donen els
seus fruits. La majoria dels operadors hortofructícoles
dels principals mercats centrals del territori espanyol
associen valors positius a l'envàs agrícola UNIQ ●

UNIQ, zero incidències de qualitat

Aquest envàs agrícola completa el seu
primer any al mercat sense incidències de
qualitat.
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Servei de promoció del Gremi de Fruiters

El Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses
de Barcelona disposa d’un fulletó informatiu dirigit a
aquelles empreses que vulguin promoure les seves mar-
ques, productes o serveis entre el col·lectiu de fruiters
de la demarcació de Barcelona. Des de fa anys, el Gremi
de Fruiters duu a terme aquesta línia de treball, ara amb
més visibilitat.
En aquest sentit, el  fulletó informatiu està publicat en

català, en castellà i en anglès.
Fins ara les experiències han estat molt positives amb

diferents marques de fruita com, per exemple, kiwi
Zespri, meló Bruñó 5 estrelles, pinya F.lli Orsero i
alvocat Exótica Premium de Cultivar. 
El Gremi de Fruiters compta amb professionals titulats

i amb experiència en comunicació, màrqueting i publici-
tat per dur a terme aquesta tasca.

SERVEI INTEGRAL DE PROMOCIÓ. La gestió promocional del
Gremi de Fruiters abasta tot els aspectes necessaris per
dur a terme una campanya promocional des de la seva
idea primària fins a produir les diferents peces:
–Disseny de l’estratègia promocional amb selecció i pro-
gramació de mercats municipals.

–Definició de pressupost a mida per a cada promoció.
–Gestió de llicències i permisos. 
–Enquestes al consumidor final, al fruiter i també a l’ope-
rador majorista del Mercat Central de Fruites i
Hortalisses de Mercabarna.

–Coordinació i control de les diferents accions de la pro-
moció.

–Contractació de professionals especialitzats i de perso-
nal amb carnet de manipulador d’aliments.

–Disseny i producció del material promocional, com tau-
lells, cartells, bosses, marxandatge...

–Logística de la promoció.

ACCIONS DE SEGUIMENT. Aquest servei integral de promo-
cions també contempla accions de seguiment posteriors
com, per exemple, estudis de mercat per avaluar el ressò
de la promoció.
El Gremi de Fruiters també posa al servei de les promo-
cions les seves eines de comunicació:
–La revista Catalunya Fruiters per inserir-hi publicitat i
notes informatives.

–Enllaços al web del Gremi www.gremifruiters.com ●

El Gremi compta amb professionals titulats i experts en comunicació i màrqueting per dur
a terme qualsevol campanya promocional des de la idea fins a produir tot el material
necessari, a més de tenir en compte accions de seguiment i estudis de mercat.

El servei de promoció va dirigit a les
empreses que vulguin promoure les seves
marques i productes entre els fruiters de la
demarcació de Barcelona




