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CAMPANYA RENDA 2018   Dipòsit Legal B-43949-95 

 
 
La campanya de la Renda 2018 es va iniciar el passat dia 2 d’abril i finalitzarà l’1 de juliol de 2019 per presentar les 
declaracions de Renda i Patrimoni 2018. 
 
Des de GremiCarn, com cada any, oferim la possibilitat de fer les seves declaracions a les nostres oficines, per 
fer-ho caldrà demanar dia i hora de visita des del dia 29 d’abril i fins el dia 21 de juny, en horari de dilluns a dijous 
de 9 a 13h. i de 15 a 18 h. 
 
La documentació necessària per fer la declaració és: 
 

 Certificats de prestacions de la Seguretat Social de baixa de malaltia (autònoms), maternitat, atur... 
 Certificats d'interessos i retencions de Caixes i Bancs. 
 Certificats de sous i retencions per treball personal. 
 Els pagaments d'hipoteques i interessos. 
 Rebuts de contribució urbana (IBI). 
 Certificats de Fons de Pensions. 
 Escriptures de compra-venda d'immobles. 

 
 
Podeu sol·licitar dia i hora a través del telèfon de GremiCarn 93 424 10 58 o mitjançant els correus electrònics 
adminsitracio@gremicarn.cat i info@gremicarn.cat 
 
És important demanar dia i hora de visita per evitar esperes innecessàries. Volem atendre’ls en les millors 
condicions. 
 

Renda 2018 
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Ja s’han fet públiques les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en l’àmbit de comerç, serveis, l’artesania i la moda, per 
l’any 2019, us informem que ha sortit una primera convocatòria de 
presentació de sol·licituds, que serà des del 23 d’abril fins al 23 de 
maig. 
 
Accedint al web de GremiCarn podeu consultar les línies generals 
dels tres programes als quals podeu accedir com a empreses de comerç, la publicació oficial de les bases 
complertes i la primera convocatòria que està destinada a les línies 1 i 2: Suport a les activitats firals i 
Digitalització del Comerç.  http://www.gremicarn.cat/20190417/concessio-subvencions-ccam-2019.aspx  
 
Pel que fa a la convocatòria de Suport a la implantació i millora comercial dels establiments, de moment  
queda en suspens, doncs els Consorci de Comerç no disposa de pressupost per tirar endavant aquesta línia. 
 
Recordeu que quan parla d’artesania no està inclosa l’artesania alimentària. Així mateix, estan incloses totes les 
activitats subvencionables compreses entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 
 
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. 
 
 
MOLT IMPORTANT: Tal com venim anunciant des de fa temps, no es podrà demanar cap sol·licitud de 
subvenció sense el certificat digital 
 
 
 
 
Certificats signatura digital 
 
Cada vegada amb més freqüència ens trobem que les diferents administracions públiques estan apostant per potenciar 
els sistemes telemàtics de gestió de tràmits simplificant de manera significativa moltes gestions. 
 
És per això que aconsellem que aquelles persones o empreses que no tinguin el certificat digital el tramitin. 
 
Des del Departament Fiscal i Laboral de GremiCarn ens posem a la vostra disposició per a fer els tràmits 
corresponents per a obtenir el certificat digital. 
 
Podeu ampliar la informació i sol·licitar dia i hora a través del telèfon 93 424 10 58 o mitjançant els correus electrònics 
administracio@gremicarn.cat i info@gremicarn.cat 

Subvencions Consorci de Comerç 
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Els additius a la carnisseria i la xarcuteria. Normativa vigent i condicions d’utilització 
Dia: Dimarts 14 de maig de 16 a 20h. 
Professor: Josep Dolcet 
Sessió teòrica monogràfica dedicada a l’actualització normativa en matèria d’utilització dels additius alimentaris. 
 
Mousses i patés per untar 
Dia: Dilluns 20 de maig de 16 a 20h.  
Professors: Francesc Reina i Josep Dolcet 
Sessió específica dirigida als petits establiments de xarcuteria. Elaboració de patés i mousses de carns, peix i vegetals. 
 
Xarcuteria vegetal 
Dia: Dilluns 3 de juny de 16 a 20h. 
Professor: Francesc Reina 
Elaboració de diferents tipus de preparats i presentacions a base de, llegums, hortalisses, bolets, fruites i tofu. Elaboració de 
patés vegetals amb base de patata i altres tubercles. Presentació i consells de cocció i consum dels productes. 
 
Informació al consumidor i Etiquetatge de la carn i els productes de xarcuteria 
Dia: Dimarts 11 de juny de 16 a 20h. 
Professor: Josep Dolcet 
De forma molt senzilla es traslladarà als assistents els elements bàsics de com elaborar una etiqueta dels productes, envasats 
o no, que s’expedeixen o elaboren al seu establiment. 
 
Podeu consultar el programa complert de cadascun dels cursos i realitzar les reserves de  plaça a través del web de l’Escola 
de la Fundació Oficis de la Carn: http://escolaoficisdelacarn.cat 
 
 
 

 
 
L’empresa Rational farà una demostració a les instal·lacions del Gremi, sobre els 
seus productes de cuina (especialistes en forns). La optimització del temps i el 
rendiment de la línia de freds són un dels principals triomfs d’aquesta empresa 
germana. Així doncs no deixeu passar l’oportunitat de conèixer aquests forns 
innovadors  i assistiu a una demostració que us deixarà sense paraules.  
 
Dimecres 12 de juny de 10 a 12h. 
* Recordeu que caldrà fer inscripció per assistir a les sessions demostratives a través 
del c/e. a.vives@rational-online.com o bé al Tel. 667 776 517 
 

Cursos Escola Oficis de la Carn 

Demostracions comercials 
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El proper dia 28 de maig és el Dia de l’hamburguesa. 
 
Des de GremiCarn us proposem una campanya per celebrar aquest dia i recolzar 
la venda d’aquest producte tan conegut. 
 
Aprofitem a recomanar-vos un article que trobareu a la propera edició de la 
revista Gras i Magre parlant precisament de la diferència entre hamburguesa i 
burguer meat. Estem segurs que el trobareu molt interessant. 
 
Properament en el web de GremiCarn, trobareu el material gràfic de 
recolzament a la campanya del Dia de l’hamburguesa. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dia de l’hamburguesa 

Apunta’t al 660723052 


