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Projecte d’Assistència tècnica per a la millora de la 
comercialització de la fruita dolça mitjançant la 

cooperació empresarial

Dilluns, 21 de Juliol del 2014

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” i amb finançament del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu”

Resum de les principals entrevistes amb canal



Fitxes dels entrevistats
FRUTAS NIEVES

• Empresa familiar amb 33 anys al mercat que ha evolucionat de majorista al mercat a retailer.

• Actualment compten amb 60 botigues de les quals 12 són pròpies i la resta funcionen amb model 
franquiciat.

• Funcionen com a proveïdors de:

– BOTIGUES PRÒPIES

– FRANQUICIATS

– ALTRES BOTIGUES DE GALICIA (45% del volum que mouen)

• Els principals FACTORS DE COMPRA per a ells són:

– Qualitat homogènia de la producció

– Flexibilitat logística del proveïdor

– Proveïdors d’una certa dimensió, per cobrir aspectes de volum i temporada

• Treballen a preu obert i sobretot a l’inici de la temporada tenen fortes variacions de preus subjectes 
a que el 90% de la mercaderia que reben prové del destriatge de la exportació. 

• Mouen un volum total de fruita d’entre 16M kg i 18M kg, dels quals la fruita d’òs en representa un 
30%.

• Funcionen tenint un proveïdor a cada una de les zones productores:

– MURCIA (1)

– SEVILLA (2)

– BADAJOZ (2)

– LLEIDA/TARRAGONA (1 o 2), abans Lleida representava el 85% de la fruita però ara és més aviat 15%.

(*) Font: Nielsen a través de l’article d’Alimarket “Frutas y Hortalizas la distribución vuelve al origen”



Fitxes dels entrevistats
SUPERMERCADOS FROIZ

• Empresa familiar amb prop de 45 anys al mercat que té una facturació anual de 530M€ i compta amb 
208 botigues pròpies i 30 de franquiciades. 

• Abans subministraven a d’altres supermercats de major dimensió (com Gadisa o Vegalsa) però poc a 
poc han anat perdent aquest paper.

• Per a ells és molt rellevant que els seus proveïdors:

– Estableixin relacions estables i a llarg plaç, que els permeti cobrir la temporada.

– Necessiten tenir un subministrament continuo per tal de poder satisfer als seus clients

– La minimització del seu stock és també molt clau per tant, els seus proveïdors han de tenir les 
capacitats logístiques necessàries per poder-los servir. 

– Per a ells la qualitat és clau, la posen per davant del preu (“somos quisquillosos!”)

• Centren part del seu èxit com a empresa en la eficiència logística, tenen una fota pròpia, treballen 
amb stock cero i necessiten un proveïdor acostumat a treballar amb aquests aspectes.

• Mouen aproximadament uns 1,5M de kg de fruita de pinyol en general (sobretot surt molt la 
nectarina groga) i 400 mil kg de cirera per temporada.

• S’estan plantejant noves obertures fora de Galícia per cobrir la zona centre concretament; Castella i 
Lleó, Madrid (objectiu específic de 30/20 botigues), Castella la Manxa i fins i tot Lisboa

(*) Font: Nielsen a través de l’article d’Alimarket “Frutas y Hortalizas la distribución vuelve al origen”



Fitxes dels entrevistats
AHORRAMAS

• Supermercat amb expansió localitzada a la zona de Madrid i de Castella la Manxa que compta amb 
més de 235 botigues (de despatx tradicional o lliure servei).

• Les seves oficines de compra de fruita estan situades a MercaMadrid perquè segueixen una 
estratègia de 90% - 10%, és a dir; 

– el 90% el compren directament als proveïdors

– El 10% el compren a MercaMadrid

• Els criteris clau per Ahorramas a l’hora de treballar amb un proveïdor són:

– El primer criteri és la qualitat, per sobre tot (però preus de venda de 1€ a ppi de temporada al super)

– Establir una relació a llarg termini amb el proveïdor que s’estiri entre temporades i que els 
permeti entre d’altres acordar preus per tota la temporada

– La logística és clau; treballen amb stock 0.

• A nivell de volum de fruita que mouen anualment, estem parlant de;

– 500 mil kg de cirera (sobretot del Jerte i de calibres entre el 26 i el 30)

– 1,5M de kg de préssec groc

– 500 mil kg de nectarina

– XXX mil kg de paraguaio

• Treballen amb 2/3 proveïdors per zona geogràfica (Murcia, Badajoz, Lleida, Osca, Mequinenza, etc.)

(*) Font: Nielsen a través de l’article d’Alimarket “Frutas y Hortalizas la distribución vuelve al origen”



Fitxes dels entrevistats
GRUPO EL ÁRBOL

• Empresa que té més de 425 botigues repartides per la zona centre-nord i que factura uns 50M€ en 
fruita de manera exclusiva.

• Al Juliol del 2014 es formalitza la seva adquisició per part del grup DIA

• Compten amb 5 plataformes logístiques pròpies a; (les tres primeres són les major dimensió)

– Oviedo

– Valladolid

– Aragó

– Almería

– Zafra

• Compten amb només 3 proveïdors de fruita de pinyol (per zona¿?)

• Mouen uns 6 o 7 M de kg de fruita de pinyol.

(*) Font: Nielsen a través de l’article d’Alimarket “Frutas y Hortalizas la distribución vuelve al origen”



Fitxes dels entrevistats
UNIDALCO

• Cadena de supermercats que cobreix la zona del País Basc amb 210 supermercats sota el nom de 
“BM”, disposen de dues plataformes logístiques una a Araso i una altra a Castro Urbiales.

• Mouen un volum de fruita de pinyol de 1 Mkg setmanals en temporada

• El els últims anys han fet 8 adquisicions de cadenes locals i n’hi ha més previstes per al 2015

• Tenen els supermercats classificats en 3 grans categories que segons dimensió defineixen el surtit;

– BM COMPLET (hypermercat)

– BM URBAN (supermercat)

– Super Amara (posicionament alt)

• Factors de compra: (sesgats cap al model de Mercadona, donat que el cap de compres prové d’allí)

– Volen reduir al mínim indispensable el número de proveïdors, com a màxim un per zona si pot 
ser menys

– Volen producte fresc del dia, el que obliga als proveïdors a tenir un sistema logístic molt 
eficient.

– Busquen producte de proximitat

– Exigeixen, “que em facin el que demano” tant pel que fa al calibre com al color [ sempre 
busquem dos calibres diferenciats]

– Un preu acorde amb el mercat

– Relació a llarg plaç amb el proveïdor

(*) Font: Nielsen a través de l’article d’Alimarket “Frutas y Hortalizas la distribución vuelve al origen”



Fitxes dels entrevistats
FRUTAS DIONI

• Havíen arribat a tenir fins a 20 botigues però la crisi els ha afectat de plè i ara es mouen amb 10 en 
les que tenen un model de franquiciat amb autònoms.

• Mouen uns 25 palets de fruita d’òs a la setmana

• S’han establert com a distribuïdor a Mercabugatti i també vénen a tercers i no només per abastir les 
seves pròpies botigues. Alguns dels seus clients;

– Hosteleria

– Comerç independent

– Cadenes de Supermercats de 3rs;

• Todo Todo (10 botigues)

• Super Amara (10 botigues)

• Issu

– Low cost; venda ambulant i client paquistanès  és la clientela amb major creixement dins de la seva 
cartera de clients. 

• Treballen amb un màxim de 6 proveïdors,  1 o 2 per zona de producció

(*) Font: Nielsen a través de l’article d’Alimarket “Frutas y Hortalizas la distribución vuelve al origen”


