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III CONCURS NACIONAL DE LLONGANISSA TRADICIONAL   Dipòsit Legal B-43949-95 

 
 
 
Des de GremiCarn us animem a participar al III Concurs Nacional per escollir la millor Llonganissa Tradicional de 
Catalunya.  
 
El concurs, un any més, està convocat per la Confraria del Gras i el Magre i la Fundació Oficis de la Carn i està 
emmarcat dins els actes de la Festa del Porc i la Cervesa de Manlleu.  
 
És obert a la participació de totes les empreses de Catalunya, degudament autoritzades per a l’elaboració de 
productes carnis, i caldrà inscriure’s prèviament abans del 27 de setembre, enviant els formularis d’inscripció del 
concurs que es troben al web http://concursllonganissa.gremicarn.cat mitjançant correu electrònic a 
fundacio@gremicarn.cat, fax 93 423 60 92 o bé per correu postal a la seu de la Fundació. 
 
Les llonganisses s’hauran de presentar a la seu de la Fundació Oficis de la Carn (carrer Consell de Cent, 80 de 
Barcelona) durant els dies 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre de 2019 en horari de 9:00 a 14h. i de 15:00 a 18:00h., no 
admetent-se cap peça presentada fora d’aquest termini. 
 
Els resultats del concurs es faran públics en un acte que se celebrarà en la Fira iMeat diumenge 6 d’octubre. 
 
Podeu trobar les bases del concurs i tota la informació ampliada al web http://concursllonganissa.gremicarn.cat/ 
 
 

III Concurs Nacional de Llonganissa Tradicional 
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A partir del proper dia 8 de juliol i fins a esgotar el pressupost designat, 
es podran presentar les sol·licituds per optar als ajuts al Suport a la nova 
implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la 
instal·lació de sistemes de “Click & Collect”. 
 
Us fem un petit resum de les accions subvencionables així com dels 
principals requisits: 
 
Persones beneficiàries: Empreses de comerç i serveis, artesania i moda. Parades de mercats municipals sedentaris i 
no sedentaris. 
 
Accions subvencionables: 
Àmbit 1: recuperació dels locals buits 
- La compra, arrendament o concessió administrativa de locals. 
- L'ús d'aparadors de locals tancats. 
- La continuïtat de l'empresa comercial. 
- L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local. 
Àmbit 2: reforma d'establiments 
- La reforma de l'establiment en parades de mercats municipals sedentaris 
- L'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a 
mínim, els darrers 5 anys). 
- La reforma de l'establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant 
n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys). 
Àmbit 3: sistemes de “Click & Collect” 
- Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software 
corresponent). 
 
Requisits i exclusions: 
La inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.  
Les inversions no podran superar els 60.000,00 euros. 
Queden excloses les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals. 
No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari. 
El sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de 
la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau). 
 
 
Restem a la vostra disposició per resoldre els vostres dubtes o consultes al respecte, i recordem que des de GremiCarn 
us oferim el servei de tramitació de les sol·licituds de subvenció. 
 
Podeu ampliar la informació a través del web http://nova.gremicarn.cat o trucant a les oficines gremials Tel. 934241058 

Subvencions Consorci de Comerç 



INFOGREMICARN| NÚMERO 268 3

 

 

 

GremiCarn – Gremi de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters de Barcelona i Comarques 

C/ Consell de Cent, 80 – 08015 Barcelona – Tel. 93 424 10 58 – Fax. 93 424 18 61 – C/e. gremi@gremicarn.cat – www.gremicarn.cat  

 
 
 
Com cada any, recordem que les oficines gremials no tanquen per vacances, 
tot i que des del dia 29 de juliol i fins el dia 30 d’agost l’horari d’atenció al 
soci serà de 09:00 a 14:00h., excepte divendres 16 d’agost que les oficines 
romandran tancades. 
 
Recordem que durant el mes d’agost les assessories fiscal i jurídica no 
prestaran els seus serveis, començant el seu horari normalitzat la primera 
setmana de setembre. 
 
L’assessoria laboral no interromp el seu servei durant el mes d’agost. 
 
Gràcies a tots per la vostra col·laboració.   
 
 

 
 
No facis el numeret si després no trobes el teu numeret preferit! 
 
Amb aquest eslògan Loteries de Catalunya ha preparat els pòsters per promocionar La Grossa de Nadal que se 
celebrarà el dia 31 de desembre de 2019. 
 
A les nostres oficines ja disposem de talonaris de 15 bitllets a un preu per bitllet de 10,00€ 
 
Hi haurà 5 grans premis. La Grossa, primer premi, amb un import de 200.000 € per cada bitllet, (20.000 € per euro 
jugat). El segon premi, 65.000 € per bitllet; el tercer, 30.000 € per bitllet; els quarts, 10.000 € per bitllet (100 bitllets 
premiats);  i, finalment, els cinquens, 5.000 € per bitllet (150 bitllets premiats).  
 
Enguany disposem de pòsters i vinils adhesius pels vidres dels 
vostres establiments, demaneu-los al agafar els vostres 
números. 
 
 
 
Per reservar els vostres números podeu trucar a les oficines 
gremials al Tel. 93 424 10 58 o enviar un correu electrònic a 
info@gremicarn.cat o administracio@gremicarn.cat. 
 

Horari Oficines Gremials Estiu 2019 

La Grossa de Nadal 
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“La bossa, de roba”  

Com ja vàrem anunciar fa temps, GremiCarn dins del Pla de Barcelona + Sostenible que elabora 
cada any, i que intenta ajudar en la conscienciació de la població, en matèria de sensibilització 
ambiental, vàrem decidir la realització d’unes bosses de roba per oferir i/o regalar als vostres 
clients i fomentar encara més l’ús de bosses per anar a la compra que no siguin de plàstic. 

Aquesta és la primera acció que posem a la vostra disposició mitjançant el Servei de la Central 
de Negociació que GremiCarn ha posat en marxa. 

En breu rebreu al vostre domicili una bossa de mostra i la informació complerta  per tal que 
veieu la qualitat de la mateixa, preu, realització de comandes, així com la imatge que s’ha 
pensat per aquesta primera tirada. 

  
Desitgem que aquesta iniciativa sigui tot un èxit de participació i acceptació per part de tots!  

Campanya sensibilització ambiental 
 


