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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
Benvolguts i benvolgudes,
No hem d’amagar que el 2011 ha estat un any complicat, i que molts sectors productius hem patit dificultats.
El nostre col·lectiu hem topat amb una retallada severa, que ha comportat la disminució pressupostària de
nombroses línies d’ajut i de recursos destinats a la indústria cooperativa i que, en ocasions, no ha reflectit la
consideració d’activitat estratègica que tenen l’agricultura i l’alimentació en el nostre país.
També hem comptat, però, amb diverses bones iniciatives. Destaquem la pròrroga de les mesures
agroambientals a diferents sectors, l’establiment de les bases per a la discussió d’un posicionament amb
relació a les propostes legislatives sobre el futur de la PAC i la intenció de simplificar la gestió administrativa
des de diferents òptiques. En aquest punt, vull subratllar l’important avenç que suposa facilitar la legalització
ambiental d’una part de l’agroindústria, una mesura que hem impulsat des de les cooperatives agràries i que
implicarà que molts establiments puguin deixar d’estar al règim de llicència ambiental i passin al de
comunicació.
Menció a part mereixen les nostres seccions de crèdit. El model de cooperativa agrària amb secció de crèdit
resulta insubstituïble per al sector agrari, tant pel finançament que aporta com pels serveis que ofereix als
seus socis. Un model que no podem tolerar veure en entredit només pel fet que es puguin donar casos
puntuals de mala gestió, i que naturalment es poden produir també en qualsevol societat mercantil.
En aquest context, des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya hem intensificat la nostra
funció de representació i defensa dels interessos de les nostres sòcies i hem dut a terme múltiples gestions,
tant davant els diferents departaments del Govern de la Generalitat amb capacitat d’influència sobre el
nostre sector com front els grups parlamentaris. Demanem criteri, eines i pressupost que ens permetin
reforçar el model cooperatiu, tant de les seccions productives com d’altres seccions (seccions de crèdit,
agrobotigues, subministraments, etc.) que resulten imprescindibles en l’àmbit rural en l’actual entorn
econòmic.
Tanquem aquesta memòria social donant pas a l’Any Internacional de les Cooperatives. Les cooperatives
operem a tots els sectors de l’economia, comptem amb més de 800 milions de socis arreu del món i
mantenim 100 milions de llocs de treball. Som una realitat consolidada i una indústria present a gairebé 300
municipis catalans, a on tenim un important paper econòmic perquè sovint esdevenim la principal font de
riquesa, creant llocs de treball i comercialitzant la producció dels socis.
I més enllà d’aquesta funció de transformar i comercialitzar la producció pròpia, les cooperatives agràries
diversifiquem l’activitat per participar de noves fonts d’ingressos i també per cobrir totes les necessitats no
satisfetes dels associats i de les comunitats a on estem ubicades. No en va, som empreses arrelades al
nostre territori i amb vocació de continuïtat, i un nodrit grup de cooperatives catalanes ja han celebrat el
centenari.
Per donar resposta a les necessitats d’aquest sector que resulta bàsic tant per a l’agroindústria com per al
món rural, des de la Federació hem iniciat un procés de reestructuració interna i treballem en la definició del
Pla estratègic de l’entitat, que ha de contemplar els grans eixos de treball a curt i mitjà termini.
Comptem amb la vostra confiança i, un any més, us encoratgem a confiar les vostres necessitats en el
nostre equip que, per descomptat, és també el vostre.
Josep Pere Colat i Clua
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LA FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA
Cooperativisme agrari
El Cooperativisme Agrari a Catalunya neix, a final del segle XIX, com a resposta econòmica i
social dels pagesos a la progressiva penetració de l’economia de mercat, amb la finalitat de poder
continuar essent empresaris d’ells mateixos.
Aquesta forma d’integració econòmica, inspirada en els Principis Cooperatius i que té com a
finalitat satisfer les necessitats socioeconòmiques dels seus components i millorar el seu entorn
comunitari, ha permès als pagesos -per una part- assumir de manera col·lectiva activitats
econòmiques que individualment els hauria estat impossible de realitzar. Per una altra part,
mitjançant l’acció col·lectiva estructurada dels seus components, el cooperativisme agrari ha
esdevingut el principal moviment social reformador i transformador del camp català d’aquests
darrers cent anys.
La socialització, al llarg de tota la seva existència, d’una part important dels excedents de les
cooperatives, ha assegurat la pervivència al món rural d’unes estructures empresarials que han
resistit el pas del temps i han superat conjuntures econòmiques tremendament difícils. Aquesta
experiència no pot ser predicada per cap altre sector de la nostra economia.
El Cooperativisme Agrari és un moviment econòmic i social ben gestionat i, alhora com a model
associatiu, és un model que respon a les necessitats dels pagesos i dels ciutadans del món rural.
Sortosament la nostra societat civil, cada vegada més, coneix el valor afegit de l’empresa
cooperativa i en concret l’agrària: valors democràtics, de solidaritat, de convivència social,
cohesió territorial, manteniment i cura del territori, dinamització econòmica de la zona i el valor
d’una contribució desinteressada al desenvolupament rural.
Cal tenir en compte que l’agroindústria, de la qual en formen una part important les cooperatives
agràries, és la principal indústria generadora de riquesa i ocupació a moltes zones rurals, es
tracta d’estructures empresarials modernes i tecnològicament innovadores que cada vegada més
controlen els processos de producció, transformació i comercialització dels productes assegurant
la seva traçabilitat, la qualitat i seguretat alimentària dels seus productes i possibilitant que el
valor afegit recaigui en el propi pagès i/o ramader.

La FCAC
A l’empara de la Llei 4/1983, de 9 de març, de cooperatives de Catalunya, l’any 1983 es va
constituir la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), com entitat representativa
de les cooperatives agràries catalanes i dels seus associats.
A l’article 132.2 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol de cooperatives, es referma aquesta idea i
estableix com a funcions de la FCAC:
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Art. 132.2 de la Llei 18/2002 de cooperatives de Catalunya
a) ”La representació pública, pel que fa a llur sector d’activitat o branca, de la cooperació, de manera
que pot exercir les accions legals pertinents, i també la representació i la defensa dels interessos
generals de les cooperatives i dels associats respectius davant l’Administració pública i qualsevol altra
persona física o jurídica. Especialment, estan legitimades per a defensar els interessos del món
cooperatiu i el respecte a la legislació cooperativa davant qualsevol instància jurisdiccional”
b) “La participació en la difusió dels principis cooperatius i l’estímul de l’educació i la formació
cooperatives”
c) “La promoció, l’organització, l’orientació i la formació cooperatives dels socis, de llurs membres de
base i , si s’escau, del públic en general”

Essent una de les principals funcions de la FCAC la representació i defensa dels interessos
generals de les cooperatives agràries i dels seus associats, exerceix al màxim la seva
representativitat i capacitat d’influència pel bé de l’agricultura catalana en general i de les
cooperatives agràries en particular.
Aquesta capacitat d’influència i participació en determinats òrgans li ve atorgada per la pròpia Llei
18/2002, de cooperatives, en el seu article 141 i pels Decrets 373/2000, 374/2000 i 375/2000 per
mitjà dels quals es creen respectivament la Taula de Foment i Modernització Agrària i Rural, la
Taula de Concertació Agrària i les taules sectorials i se’n regulen les respectives composicions i
funcions.
Alhora la FCAC ha realitzat una important tasca per detectar i ostentar representació en tots
aquells espais en què el cooperativisme agrari hauria de tenir una presència significativa.
Destaquem que actualment la FCAC ostenta la vicepresidència de Cooperativas Agroalimentarias (CA-A) i la vicepresidència de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i té una
àmplia representació a diferents consells, comissions i òrgans creats pels diferents departaments
i entitats vinculades al cooperativisme agrari i a l’agroindústria.
En aquest sentit més de 70 representants de cooperatives agràries defensen els interessos de les
nostres empreses arreu del territori.
La FCAC mitjançant la seva estructura de serveis ha assolit uns nivells importants
d’especialització en tots aquells temes que afecten al sector agrari, rural i cooperatiu i que són
conseqüència d’una demanda que té l’obligació i la voluntat de satisfer. La FCAC té un paper
destacat en l’assessorament i en la diversificació d’activitats en les cooperatives, potenciant els
serveis que aquestes donen als seus socis i al seu entorn rural.
La nostra entitat té, en la seva seu central a Barcelona i a la delegació a Lleida, personal
especialitzat que ofereix a les cooperatives tots els serveis necessaris per al seu
desenvolupament empresarial.
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Llistat de serveis oferts:

 Assessorament Tècnic als Sectors de Producció, Medi Ambient i Desenvolupament
Rural

 Assessorament Empresarial





Serveis jurídics
Servei de nòmines i gestió laboral
Servei econòmic i fiscal
Servei de prevenció de riscos laborals

 Assessorament Integral en Intercooperació
 Elaboració i implantació de plans estratègics
 Gestió d’Ajuts i Projectes










Informació i assessorament
Gestió d’expedients d’ajuts i subvencions per a cooperatives o altres entitats associatives
agràries
Servei d’assessorament agrari
Servei DUN
Projectes d’enginyeria i llicències ambientals
Projectes de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i innovació (R+D+i)
Implantació de sistemes de traçabilitat i qualitat
Actualització o noves sol·licituds RIAAC, REIC i RSIPAC
Servei de posada en marxa i millora d’agrobotigues

 Recursos Humans i Formació



Serveis de formació
Assessorament en recursos humans – formació

 Assessorament a les Seccions de Crèdit
 Comunicació i premsa



Servei de premsa
Elaboració de la revista Agroactivitat
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L’entitat, instrument de representació
 ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I GOVERN
Consell Rector
President
Josep Pere Colat i Clua

Agrícola de Corbera d’Ebre, SCCL

Vi

Vicepresident Primer
Joan Segura i Segura

Camp Foment Maialenc i Secció de Crèdit, SCCL

Oli d’oliva

Vicepresident Segon
Jesús Ricou

Arbequina i Secció de Crèdit, SCCL

Conreus Herbacis i Farratges

Secretari
Lluís Roig

Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL

Seccions de crèdit

Tresorer
Ferran Sabater

Corma, SCCL

Flor i planta ornamental

Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit, SCCL
Almenar Fruits, SCCL
Càmara Arrossera del Montsià i Secció de
Crèdit, SCCL
Del Camp d’Ivars d’Urgell i Secció de Crèdit,
SCCL
Unió Corporació Alimentària, SCCL
Actel, SCCL
Lletera Campllong, SCCL
Camp de Cervià de les Garrigues i Secció de
Crèdit, SCCL
Agrícola i Secció de Crèdit de Sant Isidre de
Vilabella, SCCL
Centre Vinícola del Penedès, SCCL - Cevipe

Pinsos
Fruita i horta

Vocals
Josep Erra
Ramon Sarroca
Josep Miquel Fàbregas
Ramon Armengol
Roger Palau
Josep Lluís Escuer
Xavier Tubert
Enric Dalmau
Francesc Xavier Pié
Josep Lluís Grogués

Arròs
Ramaderia
Fruita Seca
Subministraments
Llet
Formació
Desenvolupament Rural
Vi

Suplents
Jordi Casanova
Lluís Dalmau
Damià Rodríguez
Ramon Estrada
Josep Ma. Codina
Jordi Pallarès
Jaume Salat
Santiago Berenguer
Josep Lluís Grogués
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Arrossaires del Delta de l’Ebre i Secció de
Crèdit, SCCL
Ramaders de Juncosa, SCCL
Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de la
Galera, SCCL
Agrícola de Vilassar de Mar, SCCL
Agrària i Secció de Crèdit Sant Roc d’Albesa
Cadí, SCCL
Fruits Secs de les Garrigues, SCCL
Agropecuària Coperal i Secció de Crèdit, SCCL
Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vilarodona, SCCL

Arròs
Ramaderia
Oli d’oliva
Flor i planta ornamental
Fruita i Horta
Llet
Fruita Seca
Seccions de Crèdit
Desenvolupament Rural
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Interventors de Comptes
Titulars
Josep Daroca
Josep Lluís Cardona
Josep Via

Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit de la
Selva del Camp-COSELVA, SCCL
Agrícola del Camp i Secció de Crèdit Santa
Bàrbara, SCCL
Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit la
Granada, SCCL

Suplent
Maria Morató

Agrícola i Secció de Crèdit de Cabra del Camp,
SCCL

(*) Òrgans de representació i govern a 31 de desembre de 2011

Amb l’objectiu de reforçar la presència política de la FCAC en el territori i en els diferents àmbits
en què treballa, s’han designat responsabilitats territorials quant als temes transversals a
determinats membres de Consell Rector, que se sumen a la representació sectorial que ja es
venia exercint.

Representants territorials
Barcelona

Ferran Sabater

Corma, SCCL

Girona

Xavier Tubert

Lletera Campllong, SCCL

Lleida

Joan Segura

Camp Foment Maialenc i Secció de Crèdit, SCCL

Tarragona

Josep Lluís Grogués

Centre Vinícola del Penedès, SCCL - Cevipe

Terres de l’Ebre

Miquel Fàbregas

Càmara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL

Representants per temàtiques horitzontals
Parlament i partits polítics

President i vicepresidents

Relació amb les OPA

Cap de branca corresponent, segons temàtica

Internacionalització

Josep Pere Colat

Comerç

Ramon Sarroca

Medi ambient

Joan Segura

Economia i fiscalitat

Lluís Roig

Laboral - temporers - Seguretat Social

Ramon Sarroca

Serveis a les cooperatives

Joan Segura
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 Representació a institucions públiques i privades
Confederacions

Representant

Cooperativas Agro-Alimentarias (CA-A)

J.P. Colat

Confederació de Cooperatives de Catalunya

J. Segura, J.P. Colat

Economia Cooperativa, Social i Treball

Representant

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

J. Segura

Consell Superior de la Cooperació

J.P. Colat, J. Segura

Fundació Catalana de Cooperació

J. Ricou, E. Dalmau

Consell de Redacció revista Cooperació Catalana

E. Dalmau

Comisión Empleo y Formación CEPES

M. Pascual

Comissió Mixta de Seguiment del Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya

S. Ferrer, O. Ferré

Agricultura, Ramaderia i Indústria Agroalimentària

Representant

Taula de Concertació Agrària

J.P.Colat, J. Vives

Taula de Foment i Modernització Agrària i Rural

X. Pié

Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA)

J.P. Colat, LL. Roig

Comissió Tècnica del Pla de Formació dels Professionals Agraris

E. Dalmau, E. Aguirre,
M. Pascual

Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)

R. Sarroca, J. Ricou

Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (CENTA)

J. Erra

Comissió Assessora IRTA

R. Sarroca

Grup de Treball d’Assegurances Agràries (CA-A)

D. Casadevall, A. Clivillé

Comissió Territorial d’Assegurances Agràries de Catalunya

D. Casadevall

Comissió Coordinadora d’Assessorament Agrari de Catalunya

J. Vives

Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica

E. Dalmau

Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya

J.P.Colat, J. Segura, J. Vives

Junta d’Arbitratge i Mediació dels contractes de conreu i dels contractes
d’integració de Catalunya. Secció d’Arbitratge i Mediació de Contractes
de Conreu

X. Pié, J. Ricou

Consell Català de la Producció Integrada

J. Segura, J. M. Codina,
S. Gòdia, E. Muní

Comissió Catalana de la Marca Q de Qualitat

J. Ll. Grogués

Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya

X. Pié

Comissió Manual Bones Pràctiques Comercials

R. Sarroca

Agricultura Ecològica
Taula Sectorial de l’Agricultura Ecològica (DAAM)

Josep M. Gamissans

Observatori alimentació i agricultura ecològiques de Catalunya

J. Oliveras

Grup de Treball d’Agricultura Ecològica (CA-A)

J. Oliveras
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Arròs
Taula Sectorial Agrària de l’Arròs (DAAM)

M. Fàbregas, J. Casanova

Consell Sectorial de l’Arròs (CA-A)

M. Fàbregas, J. Ll. Bosque

Conreus herbacis i farratges
Taula Sectorial Agrària dels Cereals-Herbacis (DAAM)

J. Ricou, J. Gras

Consell Sectorial dels Conreus Herbacis (cereals i oleaginoses) (CA-A)

J. Ricou, À. Casanovas

Grup de Treball de Farratges dessecats (CA-A)

J. Gras, À. Casanovas

Flor i Planta Ornamental
Taula Sectorial Agrària de la Flor i la Planta Ornamental (DAAM)

F. Sabater

Consell Sectorial de Flor i Planta Ornamental (CA-A)

F. Sabater, D. Casadevall

Grup de Treball de Programació de la Formació

J. Ribó, M. Pascual

Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC)

F. Sabater

Fruita i Horta
Taula Sectorial Agrària de la Fruita Dolça (DAAM)

R. Sarroca, J. M. Codina

Taula Sectorial Agrària de l’Horta (DAAM)

C. Matas, R. Ribot

Taula Sectorial Agrària dels Cítrics (DAAM)

F. Tarazona

Consell Sectorial de Fruita i Horta (CA-A)

R. Sarroca, Ò. Tolsà

Grup de Treball de Fruita de Llavor i Fruita d’Os (CA-A)

R. Sarroca

Organización Interprofesional Agroalimentaria del sector de la Naranja
y el grupo Mandarinas (INTERCITRUS)

F. Tarazona

Observatori de la Fruita Fresca

R. Sarroca

Comité de expertos de manzana y pera (CA-A Brussel·les)

J.L. Trilla

Fruita Seca
Taula Sectorial Agrària de la Fruita Seca (DAAM)

R. Palau, Jaume Salat

Consell Sectorial de Fruita Seca (CA-A)

R. Palau, F. Huguet

Llet
Taula Sectorial Agrària de la Llet (DAAM)

J. Fàbrega, J. Pallarès

Consell Sectorial Llet i Productes Lactis (CA-A)

X. Tubert, J. Fàbrega

Junta Directiva Associació Lletera Interprofessional de Catalunya
(ALLIC)

X. Tubert

Assemblea General ALLIC

X. Tubert, J. Pijoan, J. Riembau

Observatori de la llet

M. Espona

Agència Catalana de Seguretat Alimentària - Grup de Treball Llet

Ll. Batllosera

INLAC

X. Tubert, J. Fàbrega

Oli d’Oliva
Taula Sectorial Agrària de l’Oli d’Oliva (DAAM)
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Consell Sectorial de l’Oli d’Oliva (CA-A)

E. Dalmau, D. Rodríguez

Organització interprofessional de l’Oli d’Oliva (OIAO)

J. Segura

Ramaderia
Taula Sectorial Agrària de la Mel (DAAM)

R. Múria

Consell Sectorial Apícola (CA-A)

R. Múria

Taula Sectorial Agrària de l’Aviram i els Ous (DAAM)

R. Armengol, J. Coll

Taula Sectorial Agrària del Vacum de Carn (DAAM)

Ll. Dalmau, J. Potrony

Taula Sectorial Agrària del Porcí (DAAM)

R. Armengol, J. Potrony

Grup de Treball Gestió de Cadàvers

R. Armengol

Consell Sectorial Porcí (CA-A)

R. Armengol

Grup de Treball de porcí del COPA-COGECA

R. Armengol

Comitè Consultiu del Porcí de la Comissió Europea

R. Armengol

Junta d’Arbitratge i Mediació dels contractes de conreu i dels contractes
d’integració de Catalunya. Secció d’Arbitratge i Mediació de Contractes
d’Integració

J. Serra, R. Armengol

Provedella

Ll. Dalmau

Comissió Gestora del Sistema de Pesatge, Classificació i Marcatge de
Canals Porcines (SIPCAP)

R. Armengol

Junta Directiva INTERPORC

R. Armengol

Agència Catalana de Seguretat Alimentària - Grup de Treball Aviram

J. M. Carrelé

Consell Sectorial Boví de Carn (CA-A)

LL. Dalmau, A. Casanovas

Observatori Porcí (DAAM)

C. Alonso

Comissió de seguiment de la seguretat del porcí

R. Armengol

Pinsos
Consell Sectorial de Pinsos (CA-A)

J. Erra

Subministraments
Consell Sectorial de Subministraments (CA-A)

J. L. Escuer

Comissió d’Aplicació del Reglament de Comercialització de productes
fitosanitaris i de la Directiva d’Ús Sostenible de Productes Fitosanitaris

J. L Bosque

Vi
Taula Sectorial Agrària de la Vinya i el Vi (DAAM)

J. Ll. Grogués

Consell Sectorial del Vi (CA-A)

J. Ll. Grogués

Consell Regulador del Cava

P. Albà, J. Respall, M. Vidal,
J. Ràfols

Consell Assessor INCAVI

J. Ll. Grogués

Observatori de la vinya, el vi i el cava a Catalunya

J. Ll. Grogués

Taula Interprofessional del Cava i Vi Blanc

P. Urgell, J. Ll. Grogués,
P. Albà, J. Torné, M. Vidal,
J. Respall
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Desenvolupament Rural

Representants

Comitè de Seguiment del PDR de Catalunya

X. Pié

Pla de Foment de Turístic Muntanyes de la Costa Daurada

J. M. Serrat

Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà

J. Torné

Grup de Treball de Desenvolupament Rural (CA-A)

X. Pié,

Comissió Seguiment Cursos Emprenedoria

E. Dalmau, M. Riera

Leader

Representants

Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia

J. Torné

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

J. Estrada

Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord

M. Sales Cuco

Consorci Leader Priorat – Baix Camp

F. Prats

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socieconòmiques

X. Borràs

Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell

J. Coll

Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori

E. Dalmau

Medi Ambient

Representant

Consell de Protecció de la Natura

M. Fàbregas

Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua

F. Sabater, Ò. Tolsà

Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre

M. Fàbregas, J. Casanova,
J. F. Falcó, H. Curto

Taula de l’Aigua

M. Fàbregas

Taula per al desenvolupament sostenible de Catalunya

J. Segura

Altres temàtiques

Representant

Agència Catalana de Seguretat Alimentària

J. Erra

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)

M. Mula

ECA, Comitè de Certificació

J. Vives

APPLUS, Comitè de Certificació

J. Vives

Consell Sectorial Seccions de Crèdit (CA-A)

Ll. Roig

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE)

J.P. Colat

(*) Estructura representativa a 31 de desembre de 2011
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 Estructura tècnica
Direcció

Jordi Vives

Suport a Presidència i Direcció

Raquel Callol
Sònia Pina
Olalla Infantes

Administració

Mar Balmaña
Gemma Riba
Patrícia Barbarà
Eva Arqué
Pilar Sanchís

Assessorament Jurídic,
Laboral i Prevenció de Riscos

Mar Garriga
Alfred Calvet
Meritxell Àlvarez (Intercoop Prev. Riscos)
Iban Mulet (prevenció riscos)
Marta Guerrero
Miquel Àngel Salas
Margarida Mora

Assessorament Econòmic i fiscal

Marian Mula
David Amorós
Elisenda Nadal

Assessorament Tècnic

Josep Lluís Bosque
Àngela Casanovas
David Casadevall
Òscar Tolsà
Sònia Pina
Gemma Rifer

Observatori i Foment

Josep-Ramon Sànchez

Formació i Desenvolupament Rural

Marc Riera
Mercè Pascual
Sílvia Ferrer
Olga Ferré
Ester Aguirre
Violant Fortuny
M. Rosa Serra
Verónica Redondo
Manuela Molina

Gestió d’Ajuts i Projectes

Teresa Masjuan
Noèlia Altabella
Anna Farrús
Núria Rodríguez
Esther Aldomà
Alfred Pinyol
Iban Mulet
Gema Medina
Cristina Yarza
Anna Galvan
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Comunicació i Premsa

Maria Corral
Anna Perelló
Esmeralda Pérez

Qualitat

Mar Balmaña

Seccions de Crèdit – ASC, SCCL

Àngel Balagué
Josep Parcerisa
Margarida Mora

(*) Estructura tècnica a 31 de desembre de 2011

FETS MÉS DESTACATS EN EL 2011


Reunions d’alt nivell institucional amb les conselleries d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Empresa i Ocupació, Territori i Sostenibilitat i Economia i
Coneixement per a traslladar els reptes i inquietuds de les cooperatives agràries.



Intenses negociacions a nivell parlamentari per incidir en normatives que afecten al nostre
sector. Important intercanvi d’informació a nivell de grups parlamentaris. S’ha aconseguit
una resolució de suport al Pla Marc del Cooperativisme.



Participació activa i posicionament vers la reforma de la PAC.



Defensa del model de les seccions de crèdit de les cooperatives.



Modificació de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats per passar la
indústria agroalimentària transformadora de matèria primera vegetal i animal de l’annex II
a l’annex III (règim de llicència a comunicació). D’aquesta manera s’aconsegueix disminuir
la càrrega burocràtica i econòmica de les cooperatives quant a la seva legalització
ambiental.



Participació activa en la modificació de la Llei de Cooperatives de Catalunya, Llei
Òmnibus, per a la contractació de treballadors per part de les cooperatives per a realitzar
tasques agràries a les terres dels socis.



Difusió i assessorament a les cooperatives sobre la modificació de la Llei de Cooperatives
en relació amb la creació d’una nova forma d’aportació de capital que el Consell Rector pot
refusar el seu retorn en cas de baixa del soci i, que permet a les cooperatives que així els
hi convingui, modificar els seus estatuts per poder comptabilitzar una part o tot el seu
capital dins dels fons propis del balanç.



Participació en el procés de discussió d’un Codi de Bones Pràctiques comercials a nivell
de Catalunya, si bé es va decidir no signar-lo perquè es va considerar que no responia a
les necessitats de les cooperatives.



Presentació d’una proposta de treball a les diferents conselleries implicades pel que fa a la
dualitat entre els municipis rurals i industrials.
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Negociació amb el DAAM pel manteniment del pressupost per a les assegurances
agràries. També es va aconseguir la pròrroga de les mesures agroambientals per al 2012.



Visualització i potenciació de la defensa dels interessos del sector cooperatiu agrari davant
de la societat per mitjà de la premsa.



Definició d’eines de comunicació interna entre la FCAC i les cooperatives sòcies.



Vinculació de la restauració als productes cooperatius agraris (campanya impliCA’T).



Apropament del producte cooperatiu agrari al consumidor urbà (campanya impliCA’T).



Participació en els processos electorals a les diferents denominacions d’origen i
indicacions geogràfiques protegides, presentant candidatures en nombrosos consells
reguladors.



Gestió conjunta de l’electricitat amb la participació de 60 cooperatives.



Convenis de col·laboració amb universitats i centres de recerca per a fomentar la R+D+i.



Elaboració d’un nou Pla estratègic de la FCAC.



Celebració de debats cooperatius centrats en el foment de la comercialització de les
cooperatives.



Lideratge i coordinació del projecte SOCIALCOOP. La FCAC ha impulsat -juntament amb
la Fundació del Món Rural, la Fundació Catalana de Cooperació, Ara-Coop, i les
federacions de cooperatives agràries autonòmiques d’Aragó, Astúries, Comunitat
Valenciana, Extremadura i Galícia- aquest projecte amb l’objectiu d’explorar l’oportunitat
d’atendre les persones grans des de les cooperatives agràries, generant ocupació
femenina i activitat econòmica en el món rural. En el marc del projecte s’han impulsat tres
iniciatives de cooperatives catalanes, com la del Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de
Gandesa, SCCL; Camp d’Alcarràs i Secció de Crèdit, SCCL i Del Camp d’Ivars d’Urgell i
Secció de Crèdit, SCCL.



Lideratge i coordinació del projecte INNOVACIÓ COOPERATIVA. Liderat i desenvolupat
per FCAC i cinc entitats vinculades a l’economia social i cooperativa, dinamitza
l’emprenedoria col·lectiva i la creació d’ocupació estable a Catalunya.



En les accions en format de jornada o d’acte de difusió dels productes cooperatius han
participat més de 460 empreses i més de 700 persones.



Desenvolupament d’un projecte de cooperació internacional entre cooperatives fruiteres
catalanes i associacions de productors de fruita exòtica de Colòmbia.



Continuació del projecte de formació de Joves Emprenedors Cooperativistes.



Detecció i gestió de necessitats formatives per donar resposta a les cooperatives.



Assessorament en la fusió de les cooperatives Agrària del Vallès, SCCL (les Franqueses
del Vallès) i Agrària de Sabadell i Comarca (COAGSA), SCCL, aprovada en assemblees el
30 de juny de 2011.
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Participació i assessorament econòmic en el procés de fusió de les cooperatives Fruitera i
Secció de Crèdit de Torrelameu, SCCL i Camp de Torrelameu, SCCL, aprovada per
assemblees el 16 de desembre de 2011.



Suport tècnic en el procés de negociació de sol·licitud d’una línia de finançament de
circulant per a cooperatives.



Suport i assessorament a diverses cooperatives en processos d’inspeccions per part de
l’Agència Tributària.



Negociació del Conveni Col·lectiu de Cooperatives de Tarragona.



Redefinició via estatutària del concepte d’agrobotiga.



Increment de la demanda del servei laboral per als socis de les cooperatives.
L'especificitat agrària ha fet que aquest servei continuï a l’alça.



Increment de la demanda en assessorament jurídic per a cooperatives amb
problemàtiques de sol·licituds de baixa de socis a les cooperatives.



Foment de la tasca de promoció i acompanyament de la prevenció de riscos a les
cooperatives i als seus socis.



Manteniment de l’autofinançament de la revista Agroactivitat al voltant d’un 70% tot i el
context de crisi econòmica.



Des de la Branca d’Arròs s’ha participat en un projecte de caràcter mediambiental i de
responsabilitat social amb Nespresso i s’ha plantejat un canvi en les mesures
agroambientals per al 2012.



En fruita seca, s’ha defensat, amb èxit, la continuïtat de la contribució de l’Estat membre a
l’ajut específic per al sector i s’ha plantejat la necessitat de l’establiment d’un pla de
reconversió/reestructuració per al sector.



S'ha obtingut finançament del Departament d’Agricultura per portar a terme el Programa
de millora de la competitivitat del sector porcí cooperatiu. S’han portat a terme vuit
sessions tècniques en matèria de sanitat i alimentació animal dirigides a veterinaris i
tècnics nutricionistes de les cooperatives, amb l’objectiu d'ampliar coneixements i
intercanviar informació amb investigadors de l’IRTA i el CReSA. Aquestes sessions ens
han permès apropar la investigació al món cooperatiu. Hem pogut intercanviar informació
molt útil i tractar temes en fòrums reduïts, i per tant més profitosos.



En ramaderia, s'ha pressionat a l’Administració perquè vetlli pel compliment per part dels
escorxadors del Decret de pesatge i classificació de canals porcines. S’ha elaborat un pla
de xoc per al sector ramader amb un seguit de mesures per a la continuïtat del sector la
majoria de les quals han estat adoptades pel COPA COGECA i plantejades a Brussel·les.
S’ha treballat per minimitzar l’impacte de la normativa de benestar en el sector porcí
col·laborant amb el MARM en la definició d’aspectes tècnics i aportant informació a les
cooperatives.



En cultius herbacis s’ha treballat conjuntament amb les principals cooperatives del sector
en el plantejament i estudi de projectes innovadors en aquest sector.
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Arran de la crisi de mercat en la fruita de pinyol, s’ha aconseguit apujar el preu de retirada
del préssec i de la nectarina fins a 26,9 euros/100 kg. S’ha treballat per sensibilitzar a les
cooperatives d'horta per afrontar projectes comuns.



En el sector de la llet, s’ha promocionat la nova figura de les organitzacions de productors
vinculades a cooperatives i s’ha dut un seguiment de la normativa del paquet lacti que
regula el reconeixement de les OP i estableix les condicions de contractació pel sector.



En l’oli d’oliva, s’ha fet una campanya entre les cooperatives i diferents gestions per
aconseguir una millora de la situació del mercat de l’oli d’oliva mitjançant l’aprovació del
mecanisme d’emmagatzematge privat, finalment adoptat per Brussel·les durant el mes
d’octubre. També s’han fet nombroses actuacions per analitzar la situació pel que fa a la
gestió de la sansa en les almàsseres cooperatives.



En subministraments, s’ha difós el conveni entre Cooperativas Agro-alimentarias i
GESLIVE per facilitar la gestió en la recollida de la retribució per reutilització dels grans de
sembra.



En el sector del vi, s’ha aconseguit el manteniment dels rendiments de vinya a la zona del
Cava. Seguiment de les mesures del pla de suport, amb especial rellevància els plans de
reestructuració de la vinya i la nova mesura d’inversions.



S’han difós els resultats d’un projecte de recerca per avaluar alternatives per a millorar la
gestió dels subproductes en el sector del vi.



S’ha participat en la confecció de la Guia de les Millors Tècniques Disponibles en
l’elaboració del vi i del Cava.



S’ha organitzat una jornada adreçada als consumidors per posar de manifest els efectes
beneficiosos del consum d’oli d’oliva en la prevenció del càncer de mama.



Des del sector de planta ornamental, s’ha treballat en la promoció del consum mitjançant
el projecte “Viles florides”.



En el sector dels pinsos, s’ha dut a terme un seguiment dels canvis normatius que
l’afecten i de l’evolució del preu de matèries primeres.



S’han organitzat un seguit de jornades dirigides al col·lectiu d’enòlegs i veterinaris per
afavorir l’oferta formativa especialitzada i fomentar la interacció entre els tècnics.



S’ha participat en el projecte europeu AGROCHEPACK per a la millora de la gestió dels
envasos no fitosanitaris en l’agricultura, fomentant que les cooperatives s’hi involucrin.
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LA FCAC COM A LOBBY
Temes horitzontals

















Participació del Molt Hble. Sr. Artur Mas en la cloenda de l’Assemblea General
Ordinària de la FCAC a Almenar. En aquest context s’insisteix en què el Govern
estableixi mesures de suport a un sector estratègic a Catalunya com és el
cooperativisme agrari. Més de 350 assistents entre representants de cooperatives
agràries i convidats, consoliden aquest acte emblemàtic de la FCAC.
Reunions d’alt nivell institucional amb les conselleries d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural, Empresa i Ocupació, Territori i Sostenibilitat i
Economia i Coneixement per presentar la FCAC als consellers i al nou equip de
Govern i traslladar els reptes i inquietuds de les cooperatives agràries.
Intenses negociacions a nivell parlamentari per incidir en normatives que afecten al
nostre sector i en els pressupostos de la Generalitat. Relació fluida i intercanvi
d’informació a nivell de grups parlamentaris.
Com a vicepresident de Cooperativas Agro-alimentarias, el Sr. Colat ha mantingut
nombroses trobades amb la ministra Rosa Aguilar per demanar instruments eficaços
per al desenvolupament del sector cooperatiu agrari.
Reunions amb les diputacions de Barcelona i Girona per estudiar possibles vies de
col·laboració en temes de promoció de producte cooperatiu.
Reunions amb els delegats del Govern i els directors dels serveis territorials de
diversos departaments per tractar qüestions d’actualitat del nostre sector.
Discussió de la proposta sobre el futur de la PAC, en el marc del Consell Rector i
amb les cooperatives, elaboració de documents de posicionament i participació en
nombroses reunions de debat, entre elles, la Comissió de Seguiment convocada pel
DAAM.
Discussió entre les cooperatives de la proposta de guia de bones pràctiques
comercials del DAAM i d’altres esborranys de codi disponibles. No es va subscriure
el document del DAAM però es van mantenir reunions amb el conseller per fer
extensius els nostres plantejaments: el codi no resol els conflictes entre proveïdors i
distribució i entorpirà iniciatives més ambicioses a nivell estatal.
Participació activa en la modificació de la Llei de Cooperatives de Catalunya, Llei
Òmnibus, per a la contractació de treballadors per part de les cooperatives per a
realitzar tasques agràries a les terres dels socis.
Reunions de treball amb la Direcció General d’Economia Social i Cooperatives i
Treball Autònom, per treballar en aquelles qüestions de responsabilitat comuna, com
pot ser el contingut i dotació econòmica de les subvencions de l’Administració
pública dirigides a les cooperatives, les seves estructures representatives o la
dotació de fons d’avals específics per al sector.
Participació en l’elaboració dels dictàmens i estudis elaborats en el marc del Consell
de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) per tal de vetllar pels interessos
del cooperativisme: la Memòria socioecònomica i laboral de Catalunya; en el Decret
Llei, 1/2011, de 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de
cooperatives de Catalunya; la Llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració
administrativa i de promoció econòmica (Llei Òmnibus); el Decret de la renda mínima
d’inserció; la Supressió de l’Institut Català del Crèdit Agrari mitjançant la Llei de
Mesures Fiscals i Financeres; el Decret modificació Decret 285/2006 de qualitat
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agroalimentària; el Decret relatiu al sistema d’assessorament agrari a Catalunya i el
Decret de regulació del Contracte Global d’Explotació, entre d’altres.
S’han continuat les gestions i negociacions amb l’ICF en relació amb la proposta per
obrir una línia de finançament de circulant dirigida a les cooperatives agràries.
Informació per mitjà de circular dels canvis pel que fa als ajuts directes als
productors (Reial decret ajuts...).
Discussió de la línia de foment d’assegurances agràries per part del DAAM i
propostes de millora de determinades línies: s’han presentat esmenes a l’esborrany
d’ordre d’ajuts per al foment de les assegurances i s’ha fet una proposta al DAAM en
relació amb els ajuts.
Participació, conjuntament amb Cooperativas Agro-alimentarias i ENESA, en el
foment i millora de les assegurances agràries: s’han organitzat dues jornades
informatives i s’ha participat en les reunions de les comissions territorials i del Grup
de Treball d’Assegurances de Cooperativas Agro-alimentarias.
Seguiment de les incidències de les adversitats meteorològiques en les explotacions
agràries i en les cooperatives i comunicació al DAAM i Cooperativas Agroalimentarias.
Participació en les juntes electorals a les eleccions a DOP/IGP en els processos
oberts i presentació de candidatures conjuntes per a algunes denominacions
concretes.
Seguiment de la comunicació de la Comissió Europea en relació amb la nova política
de qualitat de la UE.
Informació dels canvis en la normativa general d’etiquetatge d’aliments.
Documents de valoració dels pressupostos de la Generalitat 2011.
Esmenes a l’esborrany de Decret d’assessorament agrari a Catalunya.
Esmenes en relació amb l’avantprojecte de Llei de mesures fiscals i financeres.
Esmenes al Decret de Qualitat Agroalimentària.
Participació en reunions i en la proposta d’activitats, lligades al producte cooperatiu i
la seva comercialització, entre d’altres a la Direcció General de Comerç, Direcció
General d’Alimentació i Indústries Agroalimentàries i Mercats Municipals de
Barcelona.
Participació en diverses jornades de comercialització de producte local a Catalunya.
Seguiment de normativa en matèria de comerç i de venda directa.
Cerca de mesures per facilitar el finançament de circulant i les inversions.
Participació en l’elaboració i discussió del Pla estratègic de Cooperativas Agroalimentarias.
Celebració debats cooperatius centrats en el foment de la comercialització de les
cooperatives.
Assistència del president i altres membres del consell rector a actes institucionals de
l’Administració i altres entitats vinculades (presentacions, conferències...).
Participació del president i altres membres del consell rector en actes organitzats per
cooperatives (assemblees generals, inauguració d’instal·lacions, aniversaris, fires
sectorials...).
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Temes sectorials
ARRÒS




Tramesa setmanal d’informació del mercat internacional i seguiment de preus a la
distribució a les cooperatives.
Seguiment de l’aplicació de mesures agroambientals en el sector i defensa amb èxit
d’un canvi en els beneficiaris de cara a la convocatòria 2012.
S’ha participat amb Nespresso en un projecte de valorització del compost de marro
de cafè mitjançant el seu aprofitament en el conreu d’arròs i en la posterior donació
del producte resultant al Banc d’Aliments.

PLANTA ORNAMENTAL


S’ha enviat informació sobre la publicació de l’Ordre que regula la prevenció i lluita
contra el morrut de les palmeres i s’han fet esmenes conjuntament amb la CHOC a
l’esborrany d’Ordre.

OLI D’OLIVA








Elaboració de l’estimació de collita de collita de les cooperatives per a l’actual
campanya, i s’ha enviat a Cooperativas Agro-alimentarias.
Seguiment de dades del mercat internacional i espanyol i enviament periòdic a les
cooperatives d’informació de preus i mercats.
Defensa del desencadenament de l’emmagatzematge privat en oli d’oliva. Informació
sobre el procés d’obertura d’aquest mecanisme de regulació del mercat i del resultat
de les licitacions.
Interprofessional: seguiment i propostes d’actuacions de la campanya promoció de
l’oli d’oliva, informat puntualment a les cooperatives de les actuacions de promoció i
de l’aprovació de la nova extensió de norma.
Seguiment de la normativa sobre comercialització d’olis: s’ha informat a les
cooperatives de les novetats i propostes de millora en relació amb aquesta
normativa.
S’han mantingut diverses reunions amb el departaments competents per aportar
propostes i actuacions per a la millora en la gestió de les emissions d’aigües
residuals de les cooperatives oleícoles.
Plantejament i desenvolupament d’una proposta a nivell cooperatiu per a la gestió de
la sansa: s’han mantingut diverses reunions, s’ha organitzat un viatge tècnic i s’ha
sol·licitat un ajut R+D+I per trobar un sistema adequat de gestió col·lectiva de la
sansa.

FRUITA SECA I GARROFA





Seguiment de la situació de mercat internacional i espanyol i tramesa d’informació
amb caràcter mensual sobre la situació dels mercats internacionals (en el cas
d’ametlla).
Elaboració de l’estimació de collita d’ametlla al maig de 2011.
Informació del nou ajut per a la gestió dels residus d’esporga en fruita seca.
Defensa de l’establiment d’un pla de reconversió/reestructuració de la fruita seca per
mitjà de l’elaboració de diversos documents i mantenint diferents reunions amb
l’Administració.
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Participació en la reunió bilateral UE-Turquia en relació amb l’avellana.
Seguiment de les mesures agroambientals en el sector.
Defensa, amb èxit, de la continuïtat de la contribució de l’Estat membre en el nou
ajut acoblat per al sector de la fruita seca.

FRUITA I HORTA











Seguiment de l’estimació de collita, per mitjà d’AFRUCAT i Cooperativas Agroalimentarias.
Seguiment i informació de la modificació del Reglament CE 1580/2007: primera
transformació, gestió mediambiental d’envasos, etc. prevista per mitjan 2011 i
seguiment de la normativa espanyola de desenvolupament. S’ha assistit a reunions
en l’àmbit de Cooperativas Agro-alimentarias i l’Administració, i s’ha informat a les
cooperatives.
Seguiment i informació de la propera convocatòria de plans de reconversió de fruita
dolça per mitjà de reunions amb l’Administració competent i de circulars.
Seguiment de la campanya de distribució de fruita a les escoles per mitjà de
reunions amb l’Administració competent i de circulars.
Seguiment del Pla de reconversió dels cítrics, informant a les cooperatives.
Participació en l’Observatori de la Fruita, en el nou format dins la Taula sectorial.
Seguiment crisi de l’E. Coli en les cooperatives d’horta.
Seguiment de la crisi del préssec i la nectarina: s’ha aconseguit un increment de
preus de retirada.
Trobada amb cooperatives d’horta per tractar sobre la comercialització conjunta i
altres assumptes d’interès.

CULTIUS HERBACIS I FARRATGES





Elaboració de l’estimació de collita, el resultat de la qual s’ha enviat a Cooperativas
Agro-alimentarias.
Informació de situació de mercats: sembres, produccions, existències i preus. S’ha
enviat una mitjana de dos correus electrònics setmanals a les cooperatives amb
informació de preus i mercats.
Informació sobre els canvis en relació amb la regulació dels ajuts en farratges en el
marc general de les novetats de la nova PAC.
Proposta d’aplicació de noves normes de qualitat del blat i informació puntual de les
novetats normatives.

SUBMINISTRAMENTS







Canvis en la regulació que afecten a la utilització i comercialització de productes
fitosanitaris i informació periòdica a les cooperatives.
Informació de la tramitació de la devolució de l’Impost Especial d’Hidrocarburs.
Organització d’una jornada per difondre els canvis en l’ADR i la gestió de
mercaderies perilloses per part de les cooperatives agràries.
Esmenes en relació amb el procés d’inscripció de determinada maquinària agrícola i
petició, amb èxit, de reducció de les taxes.
Esmenes en relació amb els ajuts de compra en comú de maquinària agrícola.
Elaboració d’una proposta en relació amb l’extrapolació d’usos per facilitar la
utilització de fitosanitaris en cultius menors, defensada al Departament d’Agricultura,
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Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i elevada a Cooperativas Agroalimentarias.
Desenvolupament de la Directiva d’ús sostenible de productes fitosanitaris:
participació en la discussió en el marc de la Comissió de Fitosanitaris i elaboració
d’esmenes als esborranys de Reial decret.
Seguiment de l’evolució del preu dels carburants arran de l’alça de les cotitzacions
del petroli, valoració de l’impacte en el sector i de la necessitat d’establir mesures de
suport, i elaboració d’articles d’opinió per posar de manifest la situació d’increment
de costos.
Difusió del conveni entre Cooperativas Agro-alimentarias i GESLIVE per al
condicionament de gra de sembra.
Novetats en la normativa reguladora de la multiplicació de llavors sobre la qual s’ha
informat a les cooperatives per mitjà de circular.

VI










Elaboració i seguiment de l’estimació de collita en col·laboració amb Cooperativas
Agro-alimentarias.
Seguiment normatiu i informació per mitjà de reunions i de circulars de la normativa
d’ajuts per a inversions en cellers.
Seguiment de la targeta vitícola: assistència a reunions amb el Comitè targeta i amb
cooperatives i informació mitjançant circular.
Seguiment de la convocatòria i del canvi normatiu d’ajuts per a la promoció en
països tercers, assistència a reunions amb l’Administració i amb les cooperatives, i
elaboració de circulars.
Seguiment de l’adequació dels consells reguladors a la normativa.
Seguiment dels pressupostos i de la campanya de promoció de la DO Penedès,
mantenint reunions amb vocals de la DO i les cooperatives.
Difusió dels estudis promoguts per la FCAC relatius a les alternatives de gestió dels
subproductes de vinificació dels cellers, per mitjà de reunions amb científics i amb
les cooperatives.
Seguiment dels plans de reconversió i/o reestructuració de la vinya participant en les
reunions i enviant una circular a les cooperatives.
Participació en el procés electoral a les DO vitivinícoles, presentant diverses
candidatures, i promoure la convocatòria d’eleccions a la DO Cava per mitjà de
reunions amb el Consell Regulador del Cava.

RAMADERIA





Difusió de les estratègies a seguir per fer front a la conjuntura del sector ramader per
mitjà de l’elaboració d’un pla de xoc per al sector porcí que ha servit de base per a la
proposta estatal i europea.
Seguiment i informació de temes relacionats amb la sanitat ramadera. Creació d’un
grup de treball de veterinaris per tractar temes sanitaris i assentar les bases per
treballar-los conjuntament.
Seguiment del nivell d’aplicació i repercussions de la normativa en matèria de
benestar animal, informació puntual de novetats, tramesa d’informació i organització
d’una jornada sobre aquesta temàtica.
Difusió de les normatives que afecten la traçabilitat i la higiene alimentària en
producció animal, informant puntualment d’aspectes d’higiene alimentaria
comunicats per l’ACSA.
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Informació sobre les novetats relatives a la gestió dels cadàvers d’animals i a
l’assegurança de recollida .
Difusió de les novetats estadístiques del sector ramader i dels documents elaborats
per l’Observatori del Porcí setmanalment.
Participació i seguiment de les actuacions realitzades en el si de la Interprofessional
Porcina INTERPORC i realització de propostes i iniciatives a portar a terme.
Seguiment i realització d’actuacions per a l’abolició del cobrament de la taxa
sanitària per part dels escorxadors, col·laborant amb el Servei Jurídic i Laboral per
portar a terme denúncies en aquest sentit.
Seguiment de l’aplicació del Sistema de Pesatge i Classificació de Canals Porcines
(SIPCAP) a nivell d’escorxadors, participació en la Comissió de seguiment del
SIPCAP i obtenció de representació cooperativa per la part productiva en el Grup de
Treball per a la base de dades.
Participació activa en les reunions de l’Observatori del Porcí, seguiment i difusió de
les seves tasques i informes, i presentació d’una proposta per canviar-ne l’estratègia
informativa.
Recerca de sistemes de recollida i de gestió de dades per aconseguir informació del
sector tan recent i fiable com sigui possible.

PINSOS






Informació de la situació dels mercats de matèries primeres nacionals i
internacionals.
Assessorament per al compliment de la normativa d’etiquetatge dels pinsos i
informació puntual de totes les novetats legislatives que afecten a les cooperatives
elaboradores de pinsos.
Difusió de les novetats legislatives en matèria d’ús d’additius, substàncies
indesitjables i límits màxims de residus en pinsos, informant de les noves
autoritzacions i dels canvis en la matèria.
S’han publicat articles d’opinió i s’han mantingut reunions amb les cooperatives per
tractar sobre la creació d’una plataforma conjunta de compres de matèries primeres.
S’ha pressionat mitjançant el COPA-COGECA per aconseguir la revisió de la
prohibició d’utilització de farines càrnies en l’alimentació animal i de totes aquelles
normatives que impliquen un sobrecost per al sector.

LLET






Participació activa en les reunions de l’Observatori de la Llet, seguiment i difusió a
les cooperatives de les tasques i informes realitzats en el seu àmbit.
Difusió de l’evolució dels lliuraments i d’estadístiques de mercat de llet al llarg de la
campanya, enviant correus electrònics periòdics a les cooperatives sobre informació
de preus i mercat de la llet i derivats.
Seguiment de la implantació i funcionament de l’obligatorietat per al sector lacti del
contracte tipus de compravenda de llet.
Informació de l’ajut específic de suport al sector lacti per mitjà de circular.
Seguiment i discussió de la normativa que regula el reconeixement de les
organitzacions de productors i de les organitzacions interprofessionals del sector
lacti, i estableix les condicions de contractació per al sector, participant activament
en les reunions i els grups de treball de cooperatives constituïts amb aquesta
finalitat.
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Participació activa en la Comissió de Seguretat de la Llet de l’ACSA en relació amb
els controls de la llet.

MEL




Seguiment i difusió de les normatives d’ajuts que afecten el sector apícola, informant
puntualment de les novetats legislatives.
Recerca d’estratègies per millorar la comercialització de la mel per part de les
cooperatives a nivell de Consell Sectorial Apícola.
Seguiment i recerca de solucions a determinats greuges que puguin patir les
cooperatives i SAT en la recepció d’alguns ajuts, i elaboració d’una carta al DAAM
per pressionar sobre aquest assumpte.

DESENVOLUPAMENT RURAL











Seguiment de la política agrària en matèria de Desenvolupament Rural.
Seguiment i proposta d’esmenes de les convocatòries d’ajut associades al PDR
2007-2013, seguiment de les modificacions plantejades i participació en la Comissió
de Seguiment.
Seguiment de la Llei de desenvolupament sostenible del medi rural.
Seguiment de la Red Rural Nacional.
Seguiment de la normativa dels Leaders i difusió al territori.
Participació en el grup de treball de desenvolupament Rural de Cooperativas agroalimentàries
Seguiment de normativa en matèria de comerç i de venda directa.
Foment de l’intercanvi de producte cooperatiu, en el grup de les 69 cooperatives
participants i uns 750 productes a disposició.
Participació en el grup de treball de Dones i serveis d’atenció a les persones, de la
Fundació del Món Rural.
Participació al projecte INTEGRA, d'àmbit estatal, en què es va col·laborar en la
diagnosi per conèixer la situació de les cooperatives en relació amb la igualtat de
gènere, i en la definició d’un Pla Operatiu de mesures a implementar, para la millora
de la participació i visualització de les dones en els àmbits de decisió de la
cooperativa.

SECCIONS DE CRÈDIT






Seguiment del pla d’autocontrol i definició del projecte d’una plataforma informàtica
única per les seccions de crèdit de les cooperatives agràries.
Elaboració del document de treball sobre la situació econòmicfinancera de les
cooperatives agràries amb secció de crèdit de Catalunya en l’exercici 2010.
S’ha mantingut una reunió amb el conseller d’Economia i Coneixement en defensa
de l’activitat de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries en el finançament
agrari. També han tingut lloc múltiples reunions amb representants de la Direcció
General de Política Financera per analitzar la situació de les cooperatives amb
secció de crèdit i llur compliment normatiu.
S’ha mantingut una entrevista amb el senyor Juan Manuel Vega, subdirector general
d’Inspecció i Moviments de Capital del Ministeri d’Economia i Hisenda en què se’ns
informa que les cooperatives amb secció de crèdit són subjectes obligats d’acord
amb l’Ordre EHA/1439/2006 de 3 de maig que desenvolupa la llei de prevenció del
blanqueig de capitals.
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En Lluís Roig, ha estat reelegit president de la Sectorial de Seccions de Crèdit a
Cooperativas Agro-alimentarias, en l’assemblea general ordinària celebrada a
Madrid el 25 d’octubre de 2011. En el mateix acte es va aprovar el reglament de
règim intern pel qual es regularà la sectorial.

MEDI AMBIENT







Proposta de canvis, amb èxit, en la Llei de prevenció i control ambiental de les
activitats (pas de bona part de la indústria agroalimentària del règim de llicència a
comunicació).
Coordinació del projecte per a la millora de la gestió d’envasos no fitosanitaris, visita
amb cooperatives al centre de transferència i trobada amb AGROCHEPACK.
Participació en el CUSA, discussió de les normes relatives a la gestió de l’aigua i
elaboració d’esmenes en relació amb el Consell d’Administració de l’ACA.
Elaboració d’una proposta d’anàlisi sobre la realitat municipi rural – industrial.
Esmenes al projecte de Decret de gestió d’efluents de vi i oli.
Defensa del paper de GESFER en la gestió de les dejeccions ramaderes.

LÍNIES D’AJUT


Seguiment de les propostes i esborranys de convocatòria i de les partides
pressupostàries referents a les principals línies d’ajut del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM):

-

Ajuts per al foment de la Concentració, Intercooperació i Modernització de les
cooperatives i altres entitats associatives agràries per a la convocatòria de l’any
2012 bianual, és a dir les actuacions objectes d’ajut es poden dur a terme durant els
anys 2012-2013.
Ajuts a inversions per millora dels processos de transformació i comercialització dels
productes agraris, tant en forma de subvenció, com a la línia de finançament a baix
tipus d’interès.
Línia de préstecs sense interès en règim de mesures temporals per fer front a la crisi
per a les inversions de les indústries agràries i alimentàries.
Ajuts per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca,
desenvolupament i innovació (R+D+i) per al desenvolupament de noves tecnologies,
productes i processos en el sector agrari i alimentari, i dels ajuts per a la realització
de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies,
productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies
renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat.
Ajuts per a les entitats d’assessorament agrari de Catalunya.
Ajuts per al foment de la millora de la qualitat de la llet.
Ajuts per a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments
Ajuts de la DUN i Contracte Global d’Explotació (CGE)

-




Seguiment de les propostes i esborranys de convocatòria i de les partides
pressupostàries dels ajuts del Departament d’Empresa i Ocupació per al Foment del
Cooperativisme de l’any 2011.
Seguiment de la línia de suport a la intercooperació suprautonòmica del MARM.
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FORMACIÓ
S’han realitzat reunions de treball amb els representants de les entitats que donen suport
econòmic a les activitats formatives i de millora organitzativa desenvolupades per aquest
servei.

Departament de Treball i Indústria
 Servei d’Ocupació de Catalunya
 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
La coordinació del Projecte Innovació Cooperativa per part de FCAC ha comportat un
intens treball d’interlocució amb la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i
Treball Autònom. El Pla de formació d’economia social s’ha mantingut com eina de
referència per la nostra entitat per a la formació de treballadors i socis productors de
cooperatives.

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural





Participació a la Comissió de Formació per a Professionals Agraris per Compte Pròpia.
Actuacions dins del Pla de Transferència Tecnològica
Comissió de Formació de Planta i Flor Ornamental del Maresme
Col·laboració en el desenvolupament dels cursos d’emprenedoria en col·laboració amb el
DAAM.

Cooperativas Agro-alimentarias de España - Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino
 A través de CAE s’ha participat, com s’ha anat fent en els darrers anys, en la sol·licitud
de les línies de finançament següent:

 En el pla estatal d’economia social de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo, on s’ha realitzat formació per als treballadors i socis de les cooperatives.

 En la formació promoguda pel Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, on
s’han promogut accions formatives centrades en la millora de les estructures del
cooperativisme, la integració econòmica i la creació de grans grups, la penetració en els
mercats i la internacionalització, mitjançant la seva aplicació en actuacions formatives.
 Les cooperatives catalanes, han pogut gaudir també de l’ajut de beques del MARM, per
a la formació d’alta gestió empresarial.

Comissions Obreres
Tot i que s’han fet accions formatives dins del pla sectorial agroalimentari autonòmic, s’ha
mantingut la inèrcia d’escassos recursos provinents d’aquest pla, del qual la FCAC no pot
ser sol·licitant directe.
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Fundación Española para la Cienca y la Tecnología (FECYT)
Enguany s’ha aconseguit un petit projecte d’aquesta entitat que permetrà desenvolupar, al
2012, seminaris i actes de R+D+i per a les cooperatives agroalimentàries de Catalunya.

Actuacions de comunicació
 EDICIÓ DE l’AGROACTIVITAT, la revista de les cooperatives agràries de
Catalunya
S’ha mantingut l’edició de 6 números anuals de l’Agroactivitat, que té una funció bàsica com
a eina del lobby front l’Administració i com a mitjà de comunicació amb les cooperatives i els
seus socis.
Al llarg de l’any, a més d’informacions sobre els temes que són d’actualitat i d’incidència en
el sector, la revista ha publicat fins a 47 posicionaments propis, exposats en forma d’articles
d’opinió i entrevistes. També es potencia la realització de reportatges fotogràfics i el disseny
gràfic, entesos com a elements de comunicació.
Tot i el context de crisi econòmica, l’autofinançament de l’Agroactivitat és d’un 70%,
bàsicament fruit dels ingressos publicitaris, que superen els 51.000 euros. El cost unitari de
cada revista, posada a casa del soci, és de 0,22 euros.
La puntuació mitjana que les cooperatives atorguen a l’Agroactivitat és de 4,8 sobre 6.

 GESTIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ, per potenciar la visibilitat i defensar
els interessos del sector cooperatiu agrari davant la societat mitjançant la premsa
Al cap de l’any, s’han emès un total de 167 comunicacions a la premsa (84 notes
informatives, 26 convocatòries de premsa i 56 opinions) per tal de fer públic el
posicionament de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en els temes
estratègics per al sector.
S’ha actuat amb contundència activant la comunicació de crisi davant de situacions
excepcionals, com la caiguda de preus de préssecs i nectarines a l’estiu i el cas de la
cooperativa de l’Aldea que va esclatar al desembre.
Es manté una relació fluïda amb els mitjans i periodistes de premsa escrita, ràdio, televisió,
agències i mitjans digitals dels quals depèn la publicació de temes agroalimentaris. Es
disposa d’una base de dades amb 355 contactes de premsa classificats geogràficament i, al
llarg de l’any, s’han atès 193 demandes d’informació dels diferents mitjans per confirmar
dades o emetre opinions, un 14% més que al 2010.
Es presta especial atenció als mitjans que es consideren estratègics per al sector
cooperatiu agrari i s’han dut a terme actuacions específiques amb mitjans de nova creació o
que estan augmentant el lideratge en el rànquing d’audiències.
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Es disposa d’una base de dades sòlida sobre revistes gastronòmiques i periodistes
especialitzats en alimentació, per tal de gestionar la promoció del producte cooperatiu. El
grup de distribució inclou 67 contactes, majoritàriament de mitjans catalans però també de
la resta de l’Estat.
S’ha negociat la publicació d’articles de portaveus cooperatius en el diari econòmic
Expansión (columna setmanal sobre mercats agraris) i a la revista gastronòmica Chefsbook
(secció de productes cooperatius). La publicació d’aquests articles s’ha gestionat com a
col·laboració gratuïta i, per tant, no comporta cap despesa econòmica per a la Federació.

 PROMOCIÓ

DELS

PRODUCTES

COOPERATIUS

davant

diferents

clients

potencials
Amb l’objectiu d’augmentar la visualització i promoure el coneixement del productes
cooperatius davant els diferents públics potencials, la Federació de Cooperatives Agràries
de Catalunya té en marxa la campanya IMPLICA’T des de l’any 2009. Aquesta campanya
utilitza diferents plataformes de difusió per anar augmentant progressivament la seva
visibilitat.
Al llarg de 2011, s’han desenvolupat 9 accions de promoció del producte de les quals se
n’han beneficiat fins a 96 cooperatives agràries, en general sense cap altra cost més enllà
de l’aportació de producte. Les actuacions s’han centrat en 3 grans àmbits: participació en
fires, organització de demostracions específiques per al sector de la restauració i
participació en programes de televisió.
S’ha buscat la vinculació de xefs i cuiners catalans amb els productes cooperatius agraris
organitzant 2 demostracions de cuina i 1 tast de vins i caves. En l’organització d’aquestes
accions s’ha comptat amb la implicació directa dels xefs de l’Hotel Mandarin, Xavier
Lahuerta, i de l’Hotel Majestic, Jordi Conesa; a més del sommelier Toni Tomàs, vinculat
amb l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona.
Les fires també han estat escenari per potenciar els productes de les cooperatives. En
concret, han actuat com a plataforma de difusió la Fira de l’Oli de les Borges Blanques
(gener), la Fira de Sant Pere més Baix ubicada en un dels carrers comercials més
emblemàtics de la ciutat de Barcelona (juny) i Barcelona Degusta (desembre).
També s’han donat a conèixer els productes mitjançant la participació exclusiva en
programes de televisió com l’edició 500 del joc del “Bocamoll” (Televisió de Catalunya) o el
programa 300 de “Pagesia” (La Mañana TV). A més, es va promoure l’aparició de
cooperatives en el programa “Export.Cat” (Televisió de Catalunya).
Algunes cooperatives -a iniciativa pròpia- han començat a incorporar el logotip impliCA’T en
els seus productes amb la finalitat de reforçar la pertinença al grup.
En paral·lel a les accions promocionals, durant tot l’any s’ha continuat la tasca de creació
d’un banc documental amb la cerca d’informació de les cooperatives i els productes que
comercialitzen.
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 REFORÇ DE LA IMATGE CORPORATIVA com a mostra de la solidesa de
l’organització
La Federació treballa contínuament per consolidar una imatge institucional sòlida i
homogènia, adient amb el paper d’entitat representativa que lidera el moviment cooperatiu
agrari català al temps que propera al territori i les cooperatives sòcies.
S’ha vetllat per mantenir una imatge coherent en l’organització dels actes institucionals, fent
especial atenció a l’Assemblea General Ordinària, i en la documentació corporativa.

 ORGANITZACIÓ DE LA COMUNICACIÓ INTERNA AMB LES COOPERATIVES
SÒCIES mitjançant la definició d’eines específiques
Es considera prioritària la comunicació amb les cooperatives sòcies i, per aquest motiu, al
llarg de l’any s’ha valorat la idoneïtat de diferents propostes per a la millora de la
comunicació interna que es preveu desenvolupar al llarg de 2012.

SUPORT A LA GESTIÓ DE LES COOPERATIVES
JURÍDIC
 Assessorament a 57 cooperatives, sota comanda de serveis concrets, realitzant amb la

major part d’elles un assessorament jurídic complet en l’àmbit del dret cooperatiu.
S’inclouen 37 expedients sancionadors a socis, informes a consell rector i assemblees
generals, 20 modificacions d’estatuts socials i constitució de diversos reglaments interns.

 Assistència jurídica a consells rectors i assemblees, la qual cosa ha comportat una
assistència a 25 d’aquestes reunions.

 Reclamació, mitjançant processos monitoris, de més de 100.000 euros endeutats a 6

cooperatives. D’aquests, 4 s’han traslladat a processos judicials ordinaris, dos han
finalitzat amistosament i de la resta d’anys, s’està a l’espera de la resolució judicial. En la
major part dels casos s’han iniciat processos monitoris a causa de resolucions fermes
d’expedients sancionadors a socis. 4 reclamacions d’execució de títols no judicials
derivats d’impagament de contractes de préstec.

 Assessorament i acompanyament a diverses cooperatives per resolució de conflictes
amb els seus socis.

 Acompanyament i assessorament jurídic en intercooperació. Elaboració de diversos

convenis intercooperatius i dues fusions de cooperatives, i dos processos de dissolució i
liquidació de cooperatives.

 Inici de tres processos judicials via mercantil per impugnació d’acords socials a causa
d’expedients sancionadors de baixa de soci o de liquidació de baixa. Inici de 4 processos
judicials, contenciosos administratius, sobre temes relatius amb el Departament
d’Economia i Finances, i el DAAM.
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 Realització d’escrits d’al·legacions davant de diferents organismes públics, DAAM i al

Departament d’Empresa i Ocupació, tant relatius a sol·licituds d’ajuts com a expendients
sancionadors.

 Assessorament i tramitació d’11 expedients de marques.
 Assessorament i elaboració de 30 contractes mercantils i civils, de distribució nacional i

internacional, contractes d’arrendament rústic, parceria, d’arrendaments urbans, de
compravenda d’immobles i mobles, informes sobre adquisicions de drets sobre marca.

LABORAL
 S’ha negociat amb la representació sindical dels treballadors el Conveni col·lectiu de
treball del sector de cooperatives del camp de la província de Tarragona per als anys
2011 i 2012.

 S’ha assessorat en relació amb el Reial decret llei 1/2011, de 12 de febrer, de mesures

urgents per promoure l’ocupació estable i la requalificació professional de les persones
aturades.

 S’ha assessorat en relació amb el Reial decret llei 5/2011 de 29 d’abril de mesures

urgents per a la regularització y control de l’ocupació submergida i foment de la
rehabilitació d’habitatges publicat el 6 de maig al BOE.

 S’ha assessorat en relació al Reial decret llei 7/2011, de 10 de juny, de mesures urgents
per la reforma de la negociació col·lectiva.

 S’ha assessorat en relació a la Llei 10/2011, de 26 d’agost, de mesures urgents per la
promoció de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat en l’ocupació i el
manteniment de la requalificació professional de les persones que finalitzin la prestació
d’atur.

 S’ha assessorat en relació al Reial decret llei 28/2011, de 22 de setembre, pel qual es

procedeix a la integració del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social en el Règim
General.

 S’han elaborat cartes d’amonestació-sanció i/o acomiadament a treballadors per faltes
laborals.

 S’han elaborat informes sobre els fons de garantia salarial, acomiadaments, jubilacions,
canvis del règim especial agrari, autònoms econòmicament dependents, cessió il·legal
de treballadors, representants de comerç i sancions a representant dels treballadors.

 S’han tramitat de 32 informes d’accidents amb baixa mèdica o sense.
 S’han elaborat expedients per temes d’ajuts i formació.
 S’han elaborat calendaris laborals.
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 S’han elaborat escrits d’al·legacions i s’ha anat presencialment a Inspeccions de Treball
i/o SEMAC (Servei Mediació i Arbitratge de Catalunya).

 S’han elaborat vuit circulars i nou notes informatives.
 S’ha assessorat sobre capitalització de l’atur i alta en el Règim Especial dels
Treballadors Autònoms.

 S’han estudiat, analitzat i negociat entre cooperatives i treballadors la millor opció per
finalitzar les relacions laborals (atur, subsidi, jubilacions...).

 Actualment hi ha 66 cooperatives i empreses adscrites al servei. S’han confeccionat 700
nòmines al mes i un total de 10.500 nòmines, gratificacions extraordinàries i
endarreriments a l’any, 550 quitances, 875 liquidacions periòdiques a la Seguretat Social
i 700 contractes de treball, pròrrogues, transformacions a indefinit, modificacions de
jornada i categoria professional i crides de fixes – discontinus per campanyes.

 Actualment hi ha 44 socis inclosos al Règim Especial Agrari al Servei Laboral els quals

pertanyen a set cooperatives. Enguany, s’han incorporat al Servei Laboral dos socis
nous, sent en total 11. Entre tots ells a l’any 2011 han contractat 372 treballadors, dels
quals al mes de setembre van ser 234. Sent la contractació eventual, en global anual,
s’han realitzat 372 nòmines, 372 contractes, 372 quitances i la tramitació de 454
liquidacions periòdiques a la Seguretat Social.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
 S’ha realitzat el seguiment del Pla per a la Prevenció de Riscos Laborals de les 29
cooperatives integrades en el servei i 5 socis agraris fent un total de 60 visites a les
cooperatives i als socis.

 S’ha assistit a vuit reunions de Comitè de Seguretat i Salut.
 S’ha realitzat l’avaluació i la planificació de riscos a totes les cooperatives del servei en
totes les especialitats: seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia.

 S’ha realitzat la mesura de soroll a vuit cooperatives.
 S’ha realitzat plans d’emergència i simulacres.
 S’ha fet entrega d’informació als treballadors.
 S’ha realitzat l’execució d’un curs de 30 hores en prevenció de riscos laborals;
presencial.

 S’ha realitzat l’execució de dos cursos de 10 hores de conducció de carretons.
 S’ha realitzat l’execució de 15 cursos de formació específica al lloc de treball per a
treballadors de cooperatives integrades en el servei de prevenció.
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 S’ha realitzat l’execució de dos cursos de 10 hores específic en manipulació manual de
càrregues.

ECONÒMIC I FISCAL
 A final del 2010 es va publicar l’Ordre EHA 3360/2010, de normes comptables

específiques per a les cooperatives. Un dels nostres principals objectius durant aquest
exercici, ha estat difondre els canvis que aquesta norma introdueix en la comptabilitat i
l’elaboració dels comptes anuals de els cooperatives. Per aquest motiu a principi d’any
es van oferir jornades adreçades als comptables i responsables financers de les
cooperatives.

 Un altre canvi normatiu que ens ha afectat en l’àmbit de la comptabilitat, ha estat la
modificació dels articles en relació amb la definició del capital de la cooperativa en el
marc de la Llei de Cooperatives de Catalunya. També en aquest sentit s’ha fet difusió
mitjançant circulars i jornades donant suport en els àmbits econòmic i comptable als
advocats. També s’ha ofert a aquelles cooperatives que ens ho han sol·licitat
assessorament directe als consells rectors que es plantejaven la modificació dels seus
estatuts.

 Hem donat suport i assessorament a les cooperatives que han estat objecte de les

estrictes inspeccions que l’Administració Tributària està realitzant en els darrers temps i
hem focalitzat la nostra atenció en informar a totes les nostres associades dels criteris i
interpretacions que s’estaven produint, en la mesura que hem estat sabedors
d’aquestes.

 Al 2011 s’han adreçat a les cooperatives federades un total de 17 circulars informatives
sobre aspectes fiscals, comptables i financers.

NÚMERO
01/2011
02/2011
03/2011
04/2011
04/2011
05/2011
06/2011

DIRIGIDA A
Totes les cooperatives
federades
Totes les cooperatives
federades
Totes les cooperatives
federades
Totes les cooperatives
federades
Totes les cooperatives
federades
Cooperatives grans empreses
Totes les cooperatives
federades

DATA
04/01/2011

Obligació dipòsit comptes anuals

22/02/2011

Modificació de la Llei de cooperatives

09/03/2011
30/03/2011

Modificacions fiscals venda gasoil i
IBI
Recordatori terminis devolució
hidrocarburs

31/03/2011

Aclariment

31/03/2011

Inspeccions fiscals grans empreses

27/04/2011

Modificació índex estimació objectiva

07/2011

Coop.grans empreses i 2n grau

28/04/2011

08/2011

Totes les cooperatives
federades

28/04/2011

09/2011

Branques Ramaderia,Llet i
Pinsos

06/06/2011

10/2011

Totes les cooperatives
federades

30/06/2011
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Treball sobre la reforma Llei règim
fiscal de les cooperatives
Treball sobre la reforma Llei règim
fiscal de les cooperatives
Consulta vinculant s/inclusió en la
base imputable de l'IVA ajuts
producció de carn
Informacions diverses - Línies préstec
ICCA
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11/2011

Totes les cooperatives
federades

05/07/2011

12/2011

Totes les cooperatives
federades

07/07/2011

13/2011
14/2011
15/2011
16/2011
16/2011bis
17/2011

Totes les cooperatives grans
empreses
Totes les cooperatives
federades
Cooperatives grans empreses
Totes les cooperatives
federades
Totes les cooperatives
federades
Totes les cooperatives
federades

30/08/2011
21/10/2011
08/11/2011
30/11/2011

Es milloren les condicions per
aconseguir avals
Resposta de la Dir. Gral. Economia
Social i Cooperativa respecte al
capital de les cooperatives
Canvis en els pagaments fraccionats
de l'impost de societats
Nova emissió de bons de la
Generalitat
Inspeccions fiscals-Criteris
interpretatius sobre la Llei de règim
fiscal de cooperatives
Canvis en les obligacions relatives als
models 347 i 340 i Aclariment

01/12/2011

Aclariment a la circular 16/2011

12/12/2011

Recordatori: nova classificació del
capital cooperatiu dins del balanç

 S’ha continuat, durant aquest darrer exercici, oferint serveis comptables i fiscals a les
cooperatives interessades amb l’objectiu de facilitar la gestió de les empreses.
Nombre d’usuaris serveis econòmics i fiscals 2011
SEIF (Quota anual que dona dret a un conjunt de serveis de gestió
comptable i fiscal)

20

Impostos de societats i altres gestions tributàries

14

Altres serveis diversos

14

Informes econòmics i fiscals

7

Anàlisi de balanços, estudis econòmics i plans de viabilitat

7

Càlculs de liquidacions per baixes

6

Estudis econòmics per projectes de fusions

4

FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT RURAL
1. Gestió de Projectes vinculats a Formació i Desenvolupament Rural
 Projecte SOCIAL COOP
S’ha promogut i coordinat el projecte SOCIAL COOP, impulsat juntament amb la Fundació
del Món Rural, la Fundació Catalana de Cooperació, Ara-Coop i les federacions de
cooperatives agràries d’Aragó, Astúries, Comunitat Valenciana, Extremadura i Galícia.
L’objectiu és explorar l’oportunitat d’atendre les persones grans des de les cooperatives
agràries generant ocupació femenina i activitat econòmica en el món rural. En el context de
SocialCoop, cooperatives catalanes com el Celler Cooperatiu de Gandesa, Camp d’Alcarràs
i Camp d’Ivars d’Urgell tenen en marxa diferents projectes d’atenció a les persones. En el
cas del Celler de Gandesa, es tracta d’una iniciativa nascuda arran de SocialCoop en una
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zona especialment interessant per aquest tipus d'iniciatives, per la demanda existent i el
potencial de les cooperatives de donar-hi resposta. La cooperativa d’Alcarràs està estudiant
posar en marxa un projecte per als socis i el seu entorn, mentre que la d’Ivars d’Urgell –
amb una elevada dispersió geogràfica dels seus socis a diferents comarques- projecta una
acció per als habitants del municipi d’Ivars que s’engegaria d’acord amb l’Ajuntament.
SocialCoop ha comptat amb el suport del MARM, i el FEADER.

 Projecte de formació de joves emprenedors
FCAC ha promogut l’obertura d’accions de formació d’emprenedors en el sector lleter, i s’ha
participat en l’elaboració d’actuacions d’oferta formativa en els cursos de fructicultura,
viverisme i agricultura ecològica en marxa, en el marc d’aquest projecte de col·laboració
amb el DAAM.
S’ha format part activa de les comissions estratègiques i operatives, coordinant a tots els
efectes, actuacions d’enllaç amb les cooperatives, en els diferents moments i fases de cada
projecte d’emprenedoria.

 Projecte Innovació Cooperativa
Amb la coordinació del projecte des de la FCAC, hi ha participat Aposta, Ara-Coop,
Cooperatives de Treball de Catalunya, FESALC i la Fundació per a la Innovació i Projecció
del Cooperativisme - Seira. El projecte ha inclòs accions de motivació a futurs emprenedors,
acompanyament de nous projectes empresarials, impuls a l’emprenedoria des d’empreses
consolidades, i capacitació per a la innovació i l’orientació al canvi.
En aquest context, les activitats de FCAC han estat l’actuació Emprenent Junts, en la que
s’ha incidit en les persones per potenciar el seu talent dins la cooperativa, i s’han
desenvolupat accions transversals per a treballadors amb les mateixes competències
professionals. Les accions realitzades en aquest actuació han estat:

 El Caleidoscopi: s’han portat a terme sis jornades, en què hi han participat directius i
responsables de les àrees de gestió i vendes de les cooperatives. Dins d’aquestes
jornades s’inclouen els VII Debats Cooperatius, que van tractar sobre la comercialització
dels productes cooperatius i que van tenir lloc a principi de març, a Barcelona.
 Compartir Talent: s’han realitzat dues accions d’intercanvi de coneixements, dirigides a
professionals de la formació i l’assessorament.
 Aprenent Junts: s’han executat 10 jornades per interconnectar els coneixements dels
gerents, tècnics i comercials de les cooperatives.
 Emprenent Junts: s’han efectuat cinc activitats per a promoure i difondre els productes
agroalimentaris, mitjançant la intercooperació.
També s’han impulsant vuit accions formatives, adreçades al sector de l’oli per impulsar la
innovació en l’àmbit de la comercialització i el màrqueting.
En conjunt, més de 460 empreses i més de 700 persones han participat de les activitats de
FCAC vinculades a Innovació Cooperativa.
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 Projecte de cooperació amb Colòmbia
A nivell internacional, s’ha desenvolupat un projecte de cooperació entre la FCAC i
associacions de fructicultors del Huila (Colòmbia), conjuntament amb IICA – Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura i el Centre de Cooperació al
Desenvolupament Rural de la Universitat de Lleida. El projecte, finançat per ACC10, ha
servit per enfortir les associacions de productors colombianes a partir del model cooperatiu
del sector fruiter català, fer transferència de tecnologia entre Catalunya i Colòmbia, i per
detectar oportunitats comercials per a la fruita catalana a Colòmbia i per a la fruita exòtica
de l’Huila cap a la UE.

2. Gestió d’accions formatives i serveis de formació
 Formació per als membres de consells rectors
S’ha dissenyat una oferta formativa específica i adaptada per la millora de les competències
dels consells rectors, mitjançant la formació, promoció i la implantació de programes de
formació – acció. També s’han elaborat programes formatius a mida per a cooperatives
immerses en processos de fusió, de comercialització conjunta o bé vinculats al suport de
plantejaments estratègics.

 Serveis de realització de Plans de formació per les cooperatives
Enguany s’ha assessorat a 58 cooperatives perquè disposin de pla de formació, que els
serveixi com a eina per a la millora personal i professional dels treballadors, mitjançant
l’ordenació i sistematització del procés de formació. De l’elaboració i aplicació del pla de
formació en resulta un increment de la productivitat i un ambient més dinàmic, polivalent i
cooperatiu, amb la millora de les actituds i de les capacitats d’adaptació als nous sistemes
de treball.

3. Gestió de la Formació
 Formació per a socis i treballadors de cooperatives
Durant el 2011 s’han organitzat 185 accions formatives presencials i 75 edicions de cursos
a distància. En les diferents accions formatives han participat un total de 3.107 alumnes,
dels quals 215 ho han fet en modalitat de teleformació o a distància.
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Accions formatives realitzades per províncies

BARCELONA 36

TARRAGONA 87

GIRONA 7
LLEIDA 55

Hi ha hagut una davallada de pressupost en general de les línies de finançament
destinades a la formació contínua, però enguany s’ha pogut comptar amb la línia de
projectes Innovadors del Servei d’Ocupació de Catalunya, que ha compensat aquesta
davallada i ha permès realitzar formació específica per al sector.
En relació amb les especialitats impartides, destaquem respecte a anys anteriors,
l’increment de la formació realitzada en l’àrea de desenvolupament directiu, en què s’ha
volgut potenciar les habilitats del directiu i quadres tècnics de les cooperatives, a partir de
la reflexió sobre les diferents eines operatives que s’utilitzen en la tasca diària de dirigir
equips, per a practicar i projectar la realitat dels treballadors en l’adquisició de
competències i així assolir una millora productiva. I seguint la línia d’anys anteriors, l’àrea
on s’ha realitzat més formació ha estat la de prevenció de riscos laborals, impulsada per la
obligatorietat de la realització de formació en aquesta matèria (manipulació, d’aliments,
primers auxilis, benestar animal, manipulació de productes fitosanitaris, etc...).

Accions Formatives Realitzades per Àrees
MÀRQUETING I
VENDES
GESTIÓ DE LA
QUALITAT
ECONOMIA I
FINANCES
IDIOMES
PRODUCCIÓ
DESENVOLUPAMENT
DIRECTIU

7%
9%

Distància
Presencial

9%

3%
3%
4%

20%

4%
5%

11%
15%

19%

OFIMÀTICA

19%

PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS

19%
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 Valoració de les accions formatives
La valoració obtinguda per part dels alumnes assistents en les activitats formatives, en
relació amb els aspectes generals del curs (organització, continguts, materials didàctics) i
del professorat, és molt positiva. En global s’ha obtingut una puntuació de 3,34 sobre 4.

Valoració acció formativa (puntuació de 1 a 4)

Presencial

Distància

3,03

Valoració general del curs

3,56
3,15

Instal·lacions i mitjans tècnics

3,53
3,13

Mitjans didàctics

3,47
3,12

Durada i horari

3,42
2,98

Continguts del curs

3,44

3,24

Organització del curs

3,61

A continuació detallem gràficament les puntuacions obtingudes, tant pel què fa a la
valoració de l’acció formativa, com al professorat i tant en modalitat presencial, com a
distància:

Valoració Formadors - Tutors (puntuació de 1 a 4)
Valoració general professorat
Clima generat per afavorir l'aprenentatge
Resolució problemes i dubtes
Coneixement dels temes
Forma d'impartir o tutoritzar

Presencial

Distància

3,22
3,61
3,20
3,64
3,22
3,57
3,23
3,62
3,22
3,62

GESTIÓ D’AJUTS I PROJECTES
 Servei d’enginyeria
Durant l’any 2011 s’ha treballat en sis projectes, que van des de noves instal·lacions per al
processat d’oli o de punts de venda fins a la tramitació de la Llicència Ambiental o la
inscripció al Registre d’Indústries i Activitats Agroalimentàries de Catalunya (RIAAC).
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Es disposa de dues empreses externes col·laboradores i determinats projectes s’executen
amb personal propi.

 Gestionar el servei d’informació i assessorament sobre DUN i pagament
únic a les cooperatives integrades en el Grup de treball DUN 2011
S’ha informat als tècnics de les cooperatives i al DAAM de les incidències detectades en el
procés de tramitació de la DUN i en el d’activació i assignació de drets de Pagament Únic.
S’ha tramitat, per mitjà de les cooperatives i entitats del Grup DUN de la FCAC, un total de
16.530 DUN, un 28,15% del total de les presentades.
Aquesta dada reforça, un any més, la posició de les cooperatives i de la FCAC com les
entitats col·laborades del DAAM més importants en la tramitació de la DUN.
S’ha realitzat quatre accions formatives per explicar al personal de les cooperatives les
novetats en la normativa dels ajuts de la DUN i les variacions en les aplicacions
informàtiques vinculades.
S’ha informat i assessorat a tècnics i tècniques de 120 entitats, que participen en el Grup de
Treball de la DUN.
La informació s’ha distribuït mitjançant 72 comunicats enviats per correu electrònic.

 Gestió del Grup FCAC d’Entitats d’Assessorament Agrari (SAA)
S’ha consolidat el Grup d’Assessorament Agrari de la FCAC, amb un total de 37 entitats.
Aquest nombre representa el 43,7% del total d’entitats reconegudes a Catalunya.
S’ha tramés un total de 85 comunicats relatius exclusivament al Sistema d’Assessorament
Agrari. S’ha atès un innombrable nombre de consultes telefòniques per la incertesa del
sistema a implantar.
S’ha validat un total de 215 Plans d’Explotació elaborats pels tècnics o tècniques de les
cooperatives del Grup d’Assessorament Agrari de la FCAC. Tots aquests plans estan
vinculats a ajuts que sol·liciten els productors per a la millora de les seves explotacions o
per a la incorporació de nous productors a l’activitat agrària.
S’ha realitzat la III trobada de tècnics de les entitats d’Assessorament Agrari del grup FCAC
amb l’objectiu de poder posar en comú les inquietuds i problemes que es plantegen en el
seu treball diari i, conjuntament, buscar-hi solucions.
En la jornada, celebrada a final d’octubre de 2011, hi varen assistir un total de 28 tècnics de
22 entitats.
S’ha comercialitzat l’aplicació web FCAC per a la gestió del Llibre de Condicionalitat que ha
de permetre als tècnics de les Entitats d’Assessorament gestionar de forma efectiva i amb
la menor càrrega burocràtica els Llibres de Condicionalitat i Seguretat Laboral que han de
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complimentar totes les explotacions que estiguin integrades en el sistema. Durant l’any
2011 una cooperativa s’ha associat en aquest servei.

 Servei d’implantació de sistemes de qualitat
En aquest àmbit s’ha donat servei a les cooperatives tant per a la implantació de sistemes
de gestió de la qualitat, com ISO-9000, sistemes de control de la Traçabilitat, adequació i
millora del sistema de Control de Punts Crítics (APPCC) i la implantació d’altres sistemes de
gestió. En total s’han gestionat dues implantacions.

 Gestionar la Federació Catalana de Productors d’Aliments de Qualitat
(FCPAQ)
S’ha renovat el contracte per a la gestió de la Federació Catalana de DOP i IGP. S’ha
executat un conjunt de noves actuacions de dinamització i s’ha realitzat el seguiment de les
actuacions iniciades en anys anteriors.

 Servei d’agrobotigues
S’ha dut a terme un projecte de millora d’un punt de venda cooperatiu, en el qual s’ha definit
quina ha de ser la identitat i els trets identificatius per a diferenciar-se de la resta, els
objectius i actuacions de marxandatge de gestió i presentació que cal realitzar per assolirlos. Tot això amb la premissa de reciclar i reaprofitar els equips i mobiliari existents a fi de
realitzar la mínima inversió. També s’ha participat en aspectes concrets de dos projectes de
creació i millora d’agrobotigues.
S’han visitat un total de vuit cooperatives arreu del territori per a presentar el servei
d’agrobotigues.
S’han donat assistència telefònica sobre temes concrets de funcionament o millora de
l’agrobotiga. Alhora s’ha elaborat i gestionat una ruta de punts de venda cooperatius a
visitar.
S’han establert contactes amb diferents proveïdors (arquitectes, enginyers, consultoria de
màrqueting, etc.).
S’han redactat quatre articles per a l’Agroactivitat i una nota de premsa per a promocionar
el servei. S’han enviat dos comunicats a totes les cooperatives federades per a informar
sobre el nostre servei i, s’ha assistit a jornades, seminaris i s’ha realitzat un curs de
màrqueting electrònic per tal d’actualitzar les darreres tendències en consum i distribució
del sector agroalimentari.

 Servei de plans estratègics
L’any 2011 s’ha iniciat la implantació del servei de realització de plans estratègics per a les
cooperatives juntament amb l’àrea de formació i recursos humans de la FCAC, que permet
orientar i planificar l’activitat de les cooperatives a partir d’un procés creatiu i participatiu.
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 Servei de R+D+i
Informació
S’ha informat d’aspectes relacionats amb R+D+i per mitjà de 18 comunicats específics per
al grup R+D+i de gerents i responsables tècnics de cooperatives inscrit en el mateix.
Amb aquests s’informa de demandes i ofertes tecnològiques, accions de promoció de la
R+D+i i fires tecnològiques a més a més, de propostes de participació en projectes R+D+i
liderats per altres empreses o centres de recerca.
S’ha informat mitjançant 21 circulars sobre premis, línies d’ajut, de préstecs o d’altres vies
de finançament vinculades a la R+D+i.
Signatura de varis convenis amb Centres de Recerca i Universitats per promoure la
innovació a l’agroindústria cooperativa catalana
Durant l’any 2011 la FCAC per a promoure la innovació a la agroindústria cooperativa
catalana ha signat convenis nous amb les següents entitats:

 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 Centre Tecnològic en tecnologies de la Nutrició i Salut (CTNS). Fundació privada
 Centre de Recerca i Desenvolupament Innovació i Recerca Industrial i Sostenible (IRIS)
A més, s’ha renovat el conveni signat amb la Universitat de Lleida (UdL), el qual el teníem
des de l’any 2006 i, el conveni de col·laboració amb ACC1Ó per a dos anys més per a
difondre i promocionar les activitats de la Xarxa EEN (Enterprise Europe Network) pel què
fa a serveis de transferència tecnològica internacional fins a 31 de desembre de 2012.
Seguiment dels Convenis Marc amb Centres Públics de Recerca
S’ha continuat treballant amb el conveni amb ACC10 per la col·laboració de la FCAC en la
promoció i difusió de la xarxa EEN (Enterprise Europe Network).
S’ha realitzat reunions de treball amb els Centres de Recerca amb els que es disposa d’un
conveni marc signat; convenis que tenen com a objectiu la promoció de la Recerca, el
Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (R+D+i) en cooperatives agràries.
Els centres amb els que s’han mantingut reunions són: Institut de Recerca i Tecnologies
Agroalimentàries (IRTA), Universitat de Lleida (UdL), l’Institut de Recerca en Nutrició i
Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (INSA-UB), Universitat Rovira i Virgili
(URV) de Tarragona, Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) i ACC10.
S’ha treballat en la firma de d’un nou conveni marc, concretament amb Xarta (Xarxa de
Referència en Tecnologia dels Aliments).
Gestió de projectes de R+D+i per a les cooperatives
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S’ha coordinat tres projectes de R+D+i. Aquesta tasca de coordinació ha implicat també la
gestió de dos expedients d’ajut del CDTI dels tres projectes, i una gestió de la justificació
del primer punt d’un dels expedients.
S’ha gestionat sis expedients de la línia d’ajut del DAAM pel plantejament i la redacció de
projectes R+D+i.
S’ha participat i gestionat dos projectes sectorials. El primer del sector del vi per a la recerca
d’alternatives tecnològiques per una gestió sostenible dels residus del sector vitivinícola i, el
segon, del sector ramader, concretament un projecte per a la millora de la competitivitat
dels sector porcí cooperatiu mitjançant recerca en l’àmbit sanitari i nutricional.

 Servei d’acompanyament dels processos d’intercooperació
S’ha participat en l’acompanyament de vuit processos d’intercooperació d’arreu del territori.

SERVEIS INTERNS DE FCAC
 Coneixement i fidelització de les cooperatives
Actualització de la informació de l’Observatori del Cooperativisme Agrari mitjançant
entrevista anual a cada cooperativa federada.
Detecció de les necessitats de les cooperatives visitades mitjançant un qüestionari relatiu al
seu grau de satisfacció dels serveis de la FCAC i informació d’aquestos.

 Satisfacció dels clients
Per a la FCAC ha estat molt important recollir la satisfacció de les cooperatives perquè ha
estat i és una eina molt important per millorar contínuament, atès que d’aquesta manera
s’ha detectat les necessitats i el que pensen els nostres associats.
L’assoliment del nivell de satisfacció de les cooperatives s’ha mesurat amb diferents
dispositius que s’indiquen a continuació:

 Guió de satisfacció de les cooperatives que mesura la satisfacció del client vers
les diferents àrees de la FCAC. Aquest és complimentat pel tècnic de l’àrea Observatori
i Foment quan realitza les visites a les cooperatives.
De les 143 cooperatives enquestades durant l’any 2011, sobre una puntuació d’1 (molt
dolent) a 6 (molt bo) els resultats han estat els següents:
Servei Econòmic-Fiscal:
139 cooperatives han valorat la informació rebuda amb una mitjana de 4,9.
Servei de Gestió d’Ajuts i Projectes:
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141 cooperatives han valorat la informació rebuda amb una mitjana de 5.
Servei Jurídic:
115 cooperatives han valorat la informació rebuda amb una mitjana de 4,8.
Servei Laboral:
115 cooperatives han valorat la informació rebuda amb una mitjana de 4,8.
Assessorament Tècnic:
140 cooperatives han valorat la informació rebuda amb una mitjana de 5.
Formació i desenvolupament rural:
25 cooperatives han valorat els cursos per a socis amb un 5,2.
48 cooperatives han valorat els cursos per a treballadors amb un 4,9.
Comunicació i Premsa:
130 cooperatives han valorat l’Agroactivitat amb una mitjana de 4,8.
Representació política:
Com a novetat aquest any s’ha demanat valoració específica sobre la representació
política, a nivell global, 34 cooperatives han valorat la representació política amb una
mitjana de 4,6.
Els comentaris del camp Observacions del guió de satisfacció són traspassats al registre
Control d’incidències i satisfacció i s’han anat analitzant directament per cada àrea afectada
i per Direcció durant les reunions de seguiment que s’han anat fent durant l’any.
El Servei Econòmic i Fiscal utilitza un dispositiu de mesura específic amb què ha
enquestat les 20 cooperatives que integren el servei mitjançant el registre FR-EF-09 i ha
obtingut una valoració mitjana de 5 sobre 6.

 L’enquesta de satisfacció
Al 2011 s’han recollit 80 enquestes, és a dir un 60% de les cooperatives assistents a
l’Assemblea General, la qual cosa suposa un increment respecte als últims anys.
Globalment, la FCAC ha estat valorada amb una mitjana de 4,3 sobre 6.

 Sistema de Gestió de Qualitat
La FCAC té la Certificació de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Sistema de Gestió de
Qualitat superant l’auditoria externa de seguiment amb èxit sense cap anotació en contra, i
sí ressaltant aspectes positius del sistema implantat. Aquesta auditoria ha estat realitzada
durant el mes de març de 2012 en la qual s’ha revisat l’any 2011.
Aquesta certificació de la Norma UNE-EN ISO 9001 ha posat de manifest que el sistema de
gestió de qualitat ha estat eficaç. Això s’ha evidenciat mitjançant l’anàlisi dels indicadors
que mesuren el grau d’assoliment dels objectius fixats per a l’any 2011. A més a més, s’ha
Memòria social 2011

42

dut a terme l’anàlisi i cerca de solucions de les no conformitats i accions correctives
detectades i, també de les observacions recollides mitjançant els dispositius de mesura de
satisfacció del client; contribuint totes aquestes actuacions a millorar el grau de satisfacció
de les cooperatives associades.

 Administració general
Comptabilització dels ingressos i les despeses segons activitats per poder analitzar la
rendibilitat econòmica de les activitats portades a termini.
Elaboració anual i seguiment mensual tant del pressupost general com dels específics per
detectar possibles desviacions i aplicar les mesures correctores necessàries.
Elaboració i presentació dels impostos trimestrals i anuals de la Federació (Iva, IRPF, IS)
així com de les declaracions anuals informatives. Cobrament de l’IVA ingressat
indegudament per la prorrata de l’IVA dels exercicis 2001-2004 amb els interessos
corresponents.
Realització del tancament de l’exercici comptable i preparació de la documentació
sol·licitada per part dels auditors per la comprovació dels comptes anuals i de l’activitat de
l’exercici.
Sol·licitud i justificació de les subvencions estructurals de la Federació. Preparació de tota la
documentació necessària i un cop les subvencions són aprovades i concedides realitzar la
seva posterior justificació dins dels terminis establerts.
Gestió de tresoreria amb control de tots els ingressos i pagaments, renovació de pòlisses
de crèdit necessàries per l’activitat diària. Reclamacions d’impagats i gestions amb
l’administració pública el cobrament de les subvencions.
Justificació econòmica de les accions formatives. Recopilació de tota la documentació
necessària, la preparació en els formats propis de cada línia de finançament i presentació
de la justificació de la despesa en temps i forma.
Gestió de les compres, sol·licitud de pressupostos i recerca de les millors ofertes dins d’un
nivell de qualitat establert. Manteniment de les instal·lacions i de les eines necessàries per
portar a terme l’activitat de la FCAC. Control de les factures rebudes i dels costos
incorreguts.
Registre i distribució de tota la documentació que arriba per correu, fax i correu electrònic,
així com gestió de l’arxiu de les còpies de tota aquesta documentació. Gestió de l’arxiu de
la documentació que surt de la FCAC. Atenció i gestió de totes les trucades rebudes a la
centraleta telefònica.
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LES COOPERATIVES ASSOCIADES
Relació de les cooperatives membres de la FCAC
Municipi

Cooperativa

Comarca

Aitona

Camp Sant Gaietà d'Aitona, SCCL

Segrià

Albatàrrec

Agrícola d'Albatàrrec i Secció de Crèdit, SCCL

Segrià

Albesa

Agrària i Secció de Crèdit Sant Roc d'Albesa, SCCL

Noguera

Albinyana

Agrícola i Secció de Crèdit d'Albinyana, SCCL

Baix Penedès

Alcanar

Exportadora d'Agris d'Alcanar, SCCL

Montsià

Alcarràs

Farcat, SCCL

Segrià

Alcarràs

Camp d'Alcarràs i Secció de Crèdit, SCCL

Segrià

Alcoletge

Agrícola i Secció de Crèdit d'Alcoletge, SCCL

Segrià

Alcover

Agrícola d'Alcover, SCCL

Alt Camp

Alforja

Alforja Agrària i Secció de Crèdit, SCCL

Baix Camp

Alguaire

Camp Sant Faust d'Alguaire i Secció de Crèdit, SCCL

Segrià

Alió

Agrícola d'Alió, SCCL

Alt Camp

Almacelles

Agroserveis d'Almacelles, SCCL

Segrià

Almenar

Copalme, SCCL

Segrià

Almenar

Del Camp Sant Gaietà d'Almenar, SCCL

Segrià

Almenar

Almenar Fruits, SCCL

Segrià

Alpicat

Sant Bartolomé d'Alpicat, SCCL

Segrià

Alpicat

Frutalpi, SCCL

Segrià

Amposta

Càmara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL

Montsià

Arbeca

Arbequina i Secció de Crèdit, SCCL

Garrigues

Artesa de Segre

Agropecuària d'Artesa de Segre, SCCL

Noguera

Barberà de la Conca

Agrícola de Barberà, SCCL

Conca de Barberà

Barcelona

Hortec, SCCL

Barcelonès

Batea

Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Sant Miquel de Batea, SCCL

Terra Alta

Batea

Viticultors Bateans, SCCL

Terra Alta

Belianes

Camp de Belianes, SCCL

Urgell

Bellaguarda

Camp i Secció de Crèdit de Bellaguarda, SCCL

Garrigues

Bellcaire d'Urgell

Camp i Secció de Crèdit Sant Isidre de Bellcaire d'Urgell, SCCL

Noguera

Bellcaire d'Urgell

Transalfals & la Vispesa, SCCL

Noguera

Bell-lloc d'Urgell

Sant Miquel de Bell-lloc, SCCL

Pla d'Urgell

Bellpuig

Camp i Secció de Crèdit de Bellpuig i Comarca, SCCL

Urgell

Bellpuig

Cotecnica, SCCL

Urgell

Bellvei

Celler Agrícola i Secció de Crèdit de Bellvei del Penedès, SCCL

Baix Penedès

Bellvís

Agropecuària i Secció de Crèdit Verge de les Sogues de Bellvís, SCCL

Pla d'Urgell

Benavent de Segrià

Agrària Progressiva de Benavent-Portella, SCCL

Segrià

Benifallet

SAT Benifallet Fruits CAT 1169 Ltda

Baix Ebre

Benissanet

Grup Fruiter de Benissanet, SCCL

Ribera d'Ebre
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Municipi

Cooperativa

Comarca

Berga

Ramaders de Muntanya del Berguedà, SCCL

Berguedà

Bítem

Bitemca, SCCL

Baix Ebre

Bordils

Girona Fruits, SCCL

Gironès

Bot

Agrícola i Secció de Crèdit Sant Josep, SCCL

Terra Alta

Botarell

L'Almàssera de Botarell, SCCL

Baix Camp

Bovera

Camp de Bovera, SCCL

Garrigues

Bràfim

Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit de Bràfim, SCCL

Alt Camp

Cabacés

Agrosolar Cabacés, SCCL

Priorat

Cabacés

Agrícola i Secció de Crèdit de Cabacés, SCCL

Priorat

Cabra del Camp

Agrícola i Secció de Crèdit de Cabra del Camp, SCCL

Alt Camp

Calafell

Agrícola de Calafell, SCCL

Baix Penedès

Camarles

Olivarera i Secció de Crèdit del Baix Ebre, SCCL

Baix Ebre

Cambrils

Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit de Cambrils, SCCL

Baix Camp

Campllong

Lletera Campllong, SCCL

Gironès

Capçanes

Celler de Capçanes i Secció de Crèdit, SCCL

Priorat

Cardona

Cardonina de Serveis Agropecuaris, SCCL

Bages

Caseres

Agrícola Sant Isidre de Caseres, SCCL

Terra Alta

Castelldans

Castell-Fruit, SCCL

Garrigues

Castellvell del Camp

Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit de Castellvell, SCCL

Baix Camp

Cervià de les Garrigues

Camp de Cervià de les Garrigues i Secció de Crèdit, SCCL

Garrigues

Constantí

Agrícola i Secció de Crèdit ''Sant Isidre'' de Constantí, SCCL

Tarragonès

Corbera d'Ebre

Agrícola de Corbera d'Ebre, SCCL

Terra Alta

Corbins

Fruitera de Corbins i Secció de Crèdit, SCCL

Segrià

Cornellà del Terri

Agrícola de Banyoles, SCCL

Pla de l'Estany

Cornellà del Terri

SAT Agater núm. 316 CAT

Pla de l'Estany

Cornudella de Montsant

Celler Cooperatiu Cornudella, SCCL

Priorat

Cornudella de Montsant

Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit Comarcal del Priorat, SCCL

Priorat

Deltebre

Arrossaires del Delta de l'Ebre i Secció de Crèdit, SCCL

Baix Ebre

El Catllar

Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit de Catllar, SCCL

Tarragonès

El Cogul

Camp de Cogul i Secció de Crèdit, SCCL

Garrigues

El Masroig

Agrícola i Secció de Crèdit Sant Bartomeu del Masroig, SCCL

Priorat

El Molar

Celler Cooperatiu el Molar, SCCL

Priorat

El Palau d'Anglesola

Agrària Sant Roc de Palau d'Anglesola, SCCL

Pla d'Urgell

El Perelló

Agrícola Catalana Sant Isidre de el Perelló, SCCL

Baix Ebre

El Perelló

Apícola Tarragonina, SCCL

Baix Ebre

El Perelló

SAT Lda. Apícola el Perelló 1363 CAT

Baix Ebre

El Pinell de Brai

Pinellense, SCCL

Terra Alta

El Pont d'Armentera

Agrícola el Pont d'Armentera, SCCL

Alt Camp

El Soleràs

Agrícola i Secció de Crèdit de El Soleràs, SCCL

Garrigues

Els Guiamets

Agrícola i Secció de Crèdit Baix Priorat dels Guiamets, SCCL

Priorat

Els Torms

Camp i Secció de Crèdit d'els Torms, SCCL

Garrigues

Espolla

Celler Cooperatiu d'Espolla, SCCL

Alt Empordà
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Municipi

Cooperativa

Comarca

Falset

Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, Afalma, SCCL

Priorat

Flix

Agrícola i Secció de Crèdit de Flix, SCCL

Ribera d'Ebre

Fontscaldes

Agrícola de Fontscaldes, SCCL

Alt Camp

Freginals

Agrícola i Secció de Crèdit de Freginals, SCCL

Montsià

Gandesa

Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Gandesa, SCCL

Terra Alta

Garcia

Agrícola de Garcia, SCCL

Ribera d'Ebre

Garriguella

Agrícola de Garriguella, SCCL

Alt Empordà

Gimenells

Camp de Gimenells, SCCL

Segrià

Ginestar

Agrícola i Secció de Crèdit la Ginesta, SCCL

Ribera d'Ebre

Girona

Lleters de Catalunya, Llet Nostra, SCCL

Gironès

Godall

Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de Godall, SCCL

Montsià

Gratallops

Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, SCCL

Priorat

Horta de Sant Joan

Agrària Sant Salvador d'Horta, SCCL

Terra Alta

Igualada

Agro Igualada, SCCL

Anoia

Ivars d'Urgell

Del Camp d'Ivars d'Urgell i Secció de Crèdit, SCCL

Pla d'Urgell

Juncosa

Agrícola Sant Isidre de Juncosa de les Garrigues, SCCL

Garrigues

Juncosa

Ramaders de Juncosa, SCCL

Garrigues

Juneda

Agropecuària i Secció de Crèdit de Juneda, SCCL

Garrigues

La Bisbal de Falset

Agrícola i Secció de Crèdit de la Bisbal de Falset, SCCL

Priorat

La Canonja

Agrícola i Secció de Crèdit de la Canonja, SCCL

Tarragonès

La Fatarella

Agrícola Sant Isidre de Fatarella, SCCL

Terra Alta

La Figuera

Agrícola Aubacs i Solans, SCCL

Priorat

La Galera

Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de la Galera, SCCL

Montsià

La Granada

Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit la Granada, SCCL

Alt Penedès

La Granadella

Agroindustrial Catalana i Secció de Crèdit Sant Antoni Abad, SCCL

Garrigues

La Nou de Gaià

Agrícola Verge de les Neus, SCCL

Tarragonès

La Palma d'Ebre

Agrícola i Secció de Crèdit la Palma, SCCL

Ribera d'Ebre

La Pobla de Cèrvoles

Agrupació del Camp Sant Isidre Llaurador, SCCL

Garrigues

La Pobla de Massaluca

Agrícola i Secció de Crèdit Terra Alta, SCCL

Terra Alta

La Pobla de Montornès

Agrícola Sant Isidre de la Pobla de Montornès, SCCL

Tarragonès

La Portella

Stat. Cooperativa Sant Domènec

Segrià

La Selva del Camp

L'Avellanera i Secció de Crèdit, SCCL

Baix Camp

La Selva del Camp

Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit de la Selva del Camp-COSELVA, SCCL

Baix Camp

La Sénia

Agrícola i Secció de Crèdit de la Sénia, SCCL

Montsià

La Serra d'Almos

Agrícola i Secció de Crèdit de la Serra d'Almos, SCCL

Ribera d'Ebre

La Seu d'Urgell

Cadí, SCCL

Alt Urgell

La Torre de l'Espanyol

Agrícola i Secció de Crèdit de la Torre de l'Espanyol, SCCL

Ribera d'Ebre

L'Albagés

Camp i Secció de Crèdit la Fraternal d'Albagés, SCCL

Garrigues

L'Albi

Agrícola de l'Albi, SCCL

Garrigues

L'Aldea

Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de l'Aldea, SCCL

Baix Ebre

L'Aleixar

Agrícola i Secció de Crèdit de l'Aleixar, SCCL

Baix Camp

L'Ametlla de Mar

Agrària l'Ametlla de Mar, SCCL

Baix Ebre
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Municipi

Cooperativa

Comarca

L'Arboç

Cellers de l'Arboç, SCCL

Baix Penedès

L'Argilaga

Agrícola de l'Argilaga, SCCL

Tarragonès

Les Borges Blanques

Agrupació Oleària Lleidatana (AGROLES), SCCL

Garrigues

Les Borges Blanques

Sant Isidre de les Borges Blanques i Secció de Crèdit, SCCL

Garrigues

Les Borges Blanques

Agrària i Secció de Crèdit la Borgenca, SCCL

Garrigues

Les Borges del Camp

Agrícola i Caixa Agrària i Secció Crèdit de les Borges del Camp, SCCL

Baix Camp

Les Franqueses del Vallès

Agrària del Vallès, SCCL

Vallès Oriental

L'Espluga Calba

Agrària Espluguense, SCCL

Garrigues

L'Espluga de Francolí

Agrícola i Secció de Crèdit Espluga, SCCL

Conca de Barberà

Linyola

Linyola Agropecuària i Secció de Crèdit, SCCL

Pla d'Urgell

Lleida

Actel, SCCL

Segrià

Lleida

La Bordeta Fruits, SCCL

Segrià

Lleida

Mariola Fruits, SCCL

Segrià

Lleida-Caparrella

Oli-Art, SCCL

Segrià

Llorenç del Penedès

Centre Oleícola del Penedès, SCCL, CEOLPE, SCCL

Baix Penedès

Llorenç del Penedès

Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç del Penedès, SCCL

Baix Penedès

Maials

Camp Foment Maialenc i Secció de Crèdit, SCCL

Segrià

Maials

Fruits Secs de les Garrigues, SCCL

Segrià

Maldà

Camp de Maldà, SCCL

Urgell

Malgrat de Mar

Agrícola el Progrés-Garbí, SCCL

Maresme

Manresa

Celler Cooperatiu de Salelles, SCCL

Bages

Margalef

Agrícola i Secció de Crèdit de Margalef, SCCL

Priorat

Martorell

Agropecuària Comarcal de Martorell, SCCL

Baix Llobregat

Mas de Barberans

Agrícola Sant Isidre de Mas de Barberans, SCCL

Montsià

Masllorenç

Agrícola Bonmas i Secció de Crèdit, SCCL

Baix Penedès

Maspujols

Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit Sant Isidre de Maspujols, SCCL

Baix Camp

Massalcoreig

Camp i Secció de Crèdit de Massalcoreig, SCCL

Segrià

Menàrguens

Menàrguens Fruits, SCCL

Noguera

Miralcamp

Agrària de Miralcamp, SCCL

Pla d'Urgell

Miralcamp

Miralcamp Fruits, SCCL

Pla d'Urgell

Miravet

Tuliesa, SCCL

Ribera d'Ebre

Moià

Agropecuària del Moianès, SCCL

Bages

Moja

Celler Cooperatiu de Moja, SCCL

Alt Penedès

Mollerussa

Lletera de Mollerussa i Comarca, SCCL

Pla d'Urgell

Mollet de Peralada

Agrícola de Mollet de Perelada, SCCL

Alt Empordà

Montblanc

Viticultors i Secció de Crèdit de Montblanc, SCCL

Conca de Barberà

Montbrió del Camp

Agrícola i Secció de Crèdit de Montbrió del Camp, SCCL

Baix Camp

Mont-roig del Camp

Agrícola Catalana i Secció de Crèdit Montrogenca, SCCL

Baix Camp

Mont-roig del Camp

Comercial Garrofa, Comgar, SCCL

Baix Camp

Móra la Nova

Agrària de Móra la Nova, SCCL

Ribera d'Ebre

Nulles

Vinícola i Secció de Crèdit Sant Isidre de Nulles, SCCL

Alt Camp

Olot

Camp d'Olot, SCCL

Garrotxa
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Municipi

Cooperativa

Comarca

Palafolls

Conca de la Tordera, SCCL

Maresme

Parets del Vallès

La Paretense, SCCL

Vallès Oriental

Pau

Empordàlia, SCCL

Alt Empordà

Paüls

Agrícola de Sant Roc, SCCL

Baix Ebre

Pira

Agrícola de Pira, SCCL

Conca de Barberà

Poboleda

Agrícola de Poboleda, SCCL

Priorat

Pratdip

Agrícola i Secció de Crèdit de Pratdip, SCCL

Baix Camp

Premià de Dalt

Corma, SCCL

Maresme

Premià de Dalt

Agrupació de Pagesos de Premià de Dalt, Agrudalt, SCCL

Maresme

Puigpelat

Agrícola i Secció de Crèdit Sant Isidre de Puigpelat, SCCL

Alt Camp

Rabós

Agrícola de Sant Julià de Rabós, SCCL

Alt Empordà

Rasquera

Agrícola Sant Domingo de Rasquera, SCCL

Ribera d'Ebre

Reus

Unió Corporació Alimentària, SCCL

Baix Camp

Riba-roja d'Ebre

Riba-roja d'Ebre, SCCL

Ribera d'Ebre

Riudecanyes

Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit de Riudecanyes, SCCL

Baix Camp

Riudecols

Agrícola i Secció de Crèdit de Riudecols, SCCL

Baix Camp

Riudoms

Agrícola i Secció de Crèdit de Riudoms, SCCL

Baix Camp

Rodonyà

Agrícola i Secció de Crèdit de Rodonyà, SCCL

Alt Camp

Rosselló

Fru-Rose, SCCL

Segrià

Salomó

Agrícola i Secció de Crèdit de Salomó, SCCL

Tarragonès

Sant Fruitós de Bages

Agropecuària Catalana, SCCL

Bages

Sant Jaume dels Domenys

Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL

Baix Penedès

Sant Pol de Mar

Agrícola Santpolenca Frespol, SCCL

Maresme

Sant Privat d'en Bas

SAT la Vall d'en Bas

Garrotxa

Santa Bàrbara

Agrícola del Camp i Secció de Crèdit Santa Bàrbara, SCCL

Montsià

Santa Bàrbara

Agrícola Sant Gregori de Santa Bàrbara, SCCL

Montsià

Santa Coloma de Queralt

Agropecuària Coperal i Secció de Crèdit, SCCL

Conca de Barberà

Santa Pau

La Fageda, SCCL

Garrotxa

Santa Perpètua de Mogoda

La Perpetuenca, SCCL

Vallès Occidental

Santa Perpètua de Mogoda

Ramaders de Catalunya, SCCL

Vallès Occidental

Santa Susanna

Agrícola de Santa Susanna, SCCL

Maresme

Santpedor

Agrícola i Ramadera de Santpedor, SCCL

Bages

Sarral

Vinícola de Sarral i Secció de Crèdit, Covisal, SCCL

Conca de Barberà

Sarroca de Lleida

Camp i Secció de Crèdit de Sarroca, SCCL

Segrià

Seròs

Seròs-Fruits, SCCL

Segrià

Solivella

Viticultors de Solivella, (Coviso), SCCL

Conca de Barberà

Sort

Agrària Ramadera Pallars de Sort, SCCL

Pallars Sobirà

Soses

Agropecuària i Secció de Crèdit de Soses, SCCL

Segrià

Sudanell

Trecoop Fruites, SCCL

Segrià

Sunyer

Camp i Secció de Crèdit de Sunyer, SCCL

Segrià

Térmens

Camp de Térmens, SCCL

Noguera

Tivissa

Agro-Tivissa i Secció de Crèdit, SCCL

Ribera d'Ebre
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Municipi

Cooperativa

Comarca

Tordera

Agrària la Baixa Tordera, SCCL

Maresme

Torelló

Agrària de Torelló, SCCL

Osona

Torrefarrera

Fructícola de Torrefarrera, SCCL

Segrià

Torregrossa

Foment Agrícola les Planes, SCCL

Pla d'Urgell

Torrelameu

Fruitera i Secció de Crèdit de Torrelameu, SCCL

Noguera

Torres de Segre

Agrària Verge de Carrassumada i Secció de Crèdit, SCCL

Segrià

Tortosa

Soldebre, SCCL

Baix Ebre

Ullà

Montgrí Camp, SCCL

Baix Empordà

Ulldecona

Agrupació de Cooperatives d'Oli del Montsià, ACOMONT, SCCL

Montsià

Ulldecona

Agrícola i Secció de Crèdit d'Ulldecona, SCCL

Montsià

Ulldemolins

Agrícola d'Ulldemolins Sant Jaume, SCCL

Priorat

Ultramort

Ramaders del Baix Empordà, SCCL

Baix Empordà

Vallfogona de Balaguer

Agropecuària Vallfogonina, SCCL

Noguera

Vallfogona de Ripollès

Agropecuària de Vallfogona de Ripollès, SCCL

Ripollès

Vallmoll

Agrícola de Vallmoll, SCCL

Alt Camp

Valls

Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, SCCL

Alt Camp

Vandellòs

Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit de Vandellòs, SCCL

Baix Camp

Vic

Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit, SCCL

Osona

Vidreres

Agropecuària de Vidreres, SCCL

Selva

Vilabella

Agrícola i Secció de Crèdit de Sant Isidre de Vilabella, SCCL

Alt Camp

Vilafranca del Penedès

Covides, SCCL

Alt Penedès

Vilafranca del Penedès

Centre Vinícola del Penedès, SCCL - Cevipe

Alt Penedès

Vilalba dels Arcs

Covilalba i Secció de Crèdit, SCCL

Terra Alta

Vilallonga del Camp

Agrícola i Secció de Crèdit de Vilallonga, SCCL

Tarragonès

Vilanova de la Muga

Lletera de l'Empordà, SCCL

Alt Empordà

Vilanova de Segrià

Frutera Segrià, SCCL

Segrià

Vilanova i la Geltrú

Celler de Viticultors SAT CAT 22 RL

Garraf

Vilaplana

Agrícola i Secció de Crèdit de Vilaplana, SCCL

Baix Camp

Vila-rodona

Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vila-rodona, SCCL

Alt Camp

Vila-seca

Agrícola de Vila-seca i Secció de Crèdit, SCCL

Tarragonès

Vilassar de Mar

Agrícola de Vilassar de Mar, SCCL

Maresme

Vinaixa

Camp de Vinaixa, SCCL

Garrigues
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 ALTES I BAIXES
BAIXES
Municipi
Ascó

Cooperativa
Agrícola Sant Isidre d'Ascó, SCCL

Comarca
Ribera d'Ebre

Data
25-03-11

Benifallet

El Progrés, SCCL

Baix Ebre

28-02-11

Blancafort

Agrícola i Secció de Crèdit de Blancafort, SCCL

Conca de Barberà

26-01-11

Caldes de Montbui

Agropecuària Comarcal de Caldes de Montbui, SCCL

Vallès Oriental

28-02-11

Capmany

Agrícola el Parral, SCCL

Alt Empordà

25-03-11

Girona

Ramaders de Vedella de Girona, SCCL

Gironès

28-07-11

Lleida

Copaga, SCCL

Segrià

22-09-11

Puig-reig

RAAS (Ramaders Associats), SCCL

Berguedà

01-08-11

Rocafort de Queralt

Agrícola de Rocafort, SCCL

Conca de Barberà

26-01-11

Sabadell

Agrària de Sabadell i Comarca (COAGSA), SCCL

Vallès Occidental

02-12-11

ALTES
Municipi

Cooperativa

Comarca

Data

Alcarràs

Farcat, SCCL

Segrià

22-09-11

Benifallet

SAT Benifallet Fruits CAT 1169 Ltda

Baix Ebre

28-02-11

Garcia

Agrícola de Garcia, SCCL

Ribera d'Ebre

16-12-11

Memòria social 2011

50

