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Salutació del president
Benvolguts i benvolgudes,
Al 2013, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya hem celebrat el 30è aniversari de la
fundació d’aquesta organització que va néixer amb l’esperit de representació i defensa del nostre
col·lectiu.
Les cooperatives agràries catalanes som un model empresarial que impulsem el progrés
econòmic i social del món rural al temps que aportem aliments per al conjunt de la població i
contribuïm a l’equilibri territorial del país. Per això, la Federació té el compromís que s’escolti el
sector, i la seva implicació i dedicació amb les cooperatives que representa ha estat reconeguda
públicament, aquest any, amb el lliurament de la Placa al Treball President Macià per part del
Govern de la Generalitat.
Els companys del Consell Rector i jo mateix hem rebut amb satisfacció i orgull aquesta distinció a
totes les persones que s’hi han implicat durant tres dècades, sigui participant en la junta rectora o
formant part de l’estructura tècnica i, per descomptat, que inclou totes les cooperatives associades
que constitueixen l’objectiu i la raó de ser de la Federació.
Precisament, aquest ha estat un any de treball intens. El nou Govern sorgit de les eleccions
autonòmiques va marcar els primers mesos de l’any, quan vam mantenir múltiples trobades amb
les conselleries més vinculades al nostre sector –Agricultura, Empresa, Territori, Economia- per tal
de definir els temes prioritaris de la legislatura.
També hem estat molt presents al Parlament de Catalunya i, de fet, hem aconseguit que aprovés
dues resolucions per instar el Govern a activar diversos ajuts que resulten estratègics per a la
indústria agroalimentària.
En l’àmbit normatiu, durant mesos, hem estat treballant en la modificació de la Llei de
cooperatives de Catalunya i continuem negociant per tal d’acabar d’ajustar determinats punts del
Projecte de Llei.
També hem participat en el procés de modificació de la normativa que regula les seccions de
crèdit i ens hem posicionat sobre el model d’aplicació de la PAC a l’Estat espanyol. Les lleis
estatals de la cadena alimentària i de foment de la integració de cooperatives o la definició del nou
PDR (Programa de Desenvolupament Rural) català per al període 2014-2020 han estat altres
àmbits d’actuació.
A nivell sectorial, cal recordar els temporals de pedra i aigua de l’estiu que van provocar danys
greus en els sectors de fruita i cereals i que ens van portar a promoure múltiples trobades amb
l’Administració per sol·licitar l’establiment de mesures necessàries i urgents per a cooperatives i
productors. Així mateix i encara que hem treballat conjuntament a nivell estatal, la nostra
Federació ha liderat el procés de denúncia per la injusta persecució a què s’han vist sotmeses
algunes cooperatives arran de l’activitat de distribució de carburants.
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Quant a prestació de serveis, continuem apostant per un model que ens permet reforçar
l’estructura empresarial i millorar la competitivitat de les cooperatives federades. Estem
consolidant determinats serveis i implantant-ne d’altres nous que volem que responguin a les
necessitats del sector.
En aquest sentit, estem apostant per posar en marxa una xarxa d’agrobotigues i hem creat un
distintiu que les identifica i que potencia la diferenciació. Volem transmetre, de forma conjunta, els
valors i els missatges que fan més singulars i especials aquests punts de venda cooperatius.
De la mateixa manera que volem singularitzar i potenciar la veu del sector i, per aquest motiu, hem
dissenyat un pla que inclou la modernització de les eines de comunicació que ja veníem utilitzant,
com la revista AGROactivitat, junt amb l’aposta per la comunicació 2.0 amb una nova pàgina web i
la incipient presència a les xarxes socials.
Encara que no és una tasca gens fàcil per l’amplitud dels àmbits en què estem actuant, penso que
aquestes ratlles constaten la implicació de la Federació en tot allò en què considerem que podem
donar suport a les cooperatives i els socis.
Com sempre, hem treballat de valent perquè la força ens l’heu donat, i doneu, les cooperatives
que sou les qui finalment dipositeu la vostra confiança en nosaltres.
Josep Pere Colat i Clua
President
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La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
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.
En 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:
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”
d) “La promoció i l’organització de serveis d’assessorament, auditoria i assistència tècnica i jurídica, i de
qualsevol altre servei que sigui convenient als interessos de les cooperatives associades i dels socis que les
integren”

Alhora, el Pla estratègic aprovat el 2012 estableix la missió de la FCAC i els objectius estratègics a
complir per assolir la visió desitjada.

Missió
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és l’organització que representa, promou i
dóna suport al món cooperatiu agroalimentari i rural.

Visió
La FCAC serà reconeguda per:
Proactivitat i capacitat d'influir davant de les administracions i de les institucions.
Posar en valor i difondre el cooperativisme davant de la societat i convertir-lo en un referent en
l’àmbit agroalimentari i en l’entorn rural.
Canalitzar, impulsar i promoure projectes d’interès per a les empreses cooperatives i el
cooperativisme agrari.
Donar serveis adaptats als diferents models de cooperatives agràries per contribuir a la seva
viabilitat econòmica i social.
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Eixos estratègics
1.
2.
3.
4.

Enfortir la capacitat d’influència i representativitat de la FCAC.
Difondre i promoure els models cooperatius agraris.
Convertir la FCAC en soci estratègic de les cooperatives.
Fomentar la comercialització dels productes de les cooperatives agràries.

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 participació en determinats òrgans li ve atorgada per la pròpia Llei 18/2002, de
cooperatives, en el seu article 141 i pel decret 127/2012, pel qual es crea la Taula Agrària i el
375/2000 de taules sectorials i se’n regulen les respectives composicions i funcions.
La FCAC ha realitzat una important tasca per detectar i obtenir representació en tots aquells
espais en què el cooperativisme agrari hauria de tenir una presència significativa.
Destaquem que la FCAC ostenta la vicepresidència de Cooperativas Agro-alimentarias (CA-A) i la
vicepresidència de la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) 1. Alhora, té una àmplia
representació en diferents consells, comissions i òrgans creats pels departaments de la
Generalitat i entitats vinculades al cooperativisme agrari i a l’agroindústria.
En aquest sentit més de 65 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.

1

Dades a 31 de desembre de 2013
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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
Servei de protecció de dades
Servei de marques

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

Informació i assessorament
Servei de gestió d’expedients d'ajuts i subvencions per a cooperatives o altres
entitats associatives agràries
Servei de gestió d’expedients d'ajuts i subvencions per als socis
Servei d’informació i assessorament sobre DUN i pagament únic
Servei de coordinació del Grup FCAC d’Entitats d’Assessorament Agrari (SAA)
Servei d’R+D+i
Servei d’assessorament en programes operatius adreçat a empreses que estan
reconegudes com a OPFH
Gestionar la Federació Catalana DOP-IGP
Servei d’imatge
Servei d’assessorament en la creació i millora d’agrobotigues
Servei d’enginyeria i llicències ambientals
Servei d’implantació i certificació de sistemes de qualitat, d’higiene i seguretat
alimentària i de medi ambient
Servei d’actualització o noves sol·licituds de registres. Tramitació d'inscripcions a
registres (RIAAC, REIC, RSIPAC...).

Recursos Humans i Formació
•
•

Serveis de formació
Assessorament en recursos humans – formació

Assessorament a les Seccions de Crèdit
Comunicació i màrqueting
•
•

Servei de premsa
Elaboració de la revista AGROactivitat
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L’entitat, instrument de representació
Òrgans de govern i representació
President
Josep Pere Colat
Vicepresident Primer
Joan Segura
Vicepresident Segon
Jesús Ricou
Secretari
Lluís Roig
Tresorer
Ferran Sabater
Vocals

Vi

Agrícola de Corbera d’Ebre, SCCL
Camp Foment Maialenc i Secció de Crèdit, SCCL

Oli d’oliva

Camp i Secció de Crèdit l’Arbequina, SCCL

Conreus Herbacis i
Farratges

Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL

Seccions de crèdit

Corma, SCCL

Josep Erra

Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit, SCCL

Ramon Sarroca

Almenar Fruits, SCCL

Josep Miquel Fàbregas

Càmara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL

Ramon Armengol

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

Roger Palau

Agrícola d’Alcover, SCCL

Josep Lluís Escuer

Actel, SCCL

Enric Dalmau

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

Francesc Xavier Pié

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

Josep Lluís Grogués

Centre Vinícola del Penedès, SCCL - Cevipe

Flor i planta ornamental

Pinsos
Fruita i horta
Arròs
Ramaderia i llet
Fruita Seca
Subministraments
Formació
Desenvolupament Rural
Vi

Suplents
Jordi Casanova

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

Arròs

Damià Rodríguez

Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de la Galera, SCCL

Oli d’oliva

Ramon Estrada

Agrícola de Vilassar de Mar, SCCL

Joan Gras

Transalfals & la Vispesa, SCCL

Josep M. Codina

Agrària i Secció de Crèdit Sant Roc d’Albesa

Jaume Salat

Fruits Secs de les Garrigues, SCCL

Santiago Berenguer
Interventors de
Comptes
Titulars

Agropecuària Coperal i Secció de Crèdit, SCCL

Josep Daroca

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

Josepa Cid

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

Josep Via

Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit la Granada, SCCL

Flor i planta ornamental
Conreus Herbacis i
Farratges
Fruita i Horta
Fruita Seca
Seccions de Crèdit

Suplent
Maria Morató

Agrícola i Secció de Crèdit de Cabra del Camp, SCCL
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Amb l’objectiu de reforçar la presència política de la FCAC al territori i en els diferents àmbits en
què treballa, s’han atorgat a alguns membres del consell rector responsabilitats territorials i
horitzontals que se sumen a la representació sectorial exercida.

Representants territorials
Barcelona

Ferran Sabater

Corma, SCCL

Girona

Josep Erra

Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit, 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 horitzontal
Parlament i partits polítics

President i vicepresidents

Relació amb les OPA

El cap de branca corresponent, segons temàtica

Internacionalització

Josep Pere Colat

Comerç

Ramon Sarroca

R+D+i

Josep Pere Colat

Medi ambient

Joan Segura

Economia i fiscalitat

Lluís Roig

Laboral - Temporers - Seguretat Social

Ramon Sarroca

Serveis a les cooperatives

Joan Segura

Representació en institucions públiques i privades
Confederacions
Cooperativas Agro-Alimentarias (CA-A)
Confederació de Cooperatives de Catalunya
Economia Cooperativa, Social i Treball
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Consell Superior de la Cooperació
Consell de Redacció revista Cooperació Catalana
Comissió Mixta de Seguiment del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya

Agricultura, Ramaderia i Indústria Agroalimentària
Taula Agrària
Comissió Finançament Agroalimentari. ICF.
Grup de seguiment de les cooperatives amb secció de crèdit

Representant
J.P. Colat
J. Segura, J.P. Colat
Representant
J. Segura
J.P. Colat, F. Sabater
E. Dalmau
S. Ferrer, O. Ferré
Representant
J.P. Colat, J. Vives
J.P. Colat, LL. Roig
FCAC: J.P. Colat, E. Dalmau,
M. Fàbregas, J. Vives
ASC, SCCL: LL. Roig,
À. Balagué
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Comissió Tècnica del Pla de Formació dels Professionals Agraris
Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)
Comissió Assessora IRTA
Grup de Treball d’Assegurances Agràries (CA-A)
Comissió Territorial d’Assegurances Agràries de Catalunya
Comissió Coordinadora d’Assessorament Agrari de Catalunya
Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica
Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya
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

Consell Català de la Producció Integrada
Comissió Catalana de la Marca Q de Qualitat
Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya

E. Dalmau, E. Aguirre
M. Pascual
R. Sarroca, J. Ricou
R. Sarroca
D. Casadevall, A. Clivillé
J. Ll. Escuer, D. Casadevall
J. Vives
E. Dalmau
J.P.Colat, J. Segura, J. Vives
X. Pié, J. Ricou
J. Segura, J. M. Codina
S. Gòdia, E. Muní
J. Ll. Grogués
X. Pié

Agricultura Ecològica
Taula Sectorial de l’Agricultura Ecològica (DAAM)
Observatori alimentació i agricultura ecològiques de Catalunya
Grup de Treball d’Agricultura Ecològica (CA-A)
Setmana Verda

Josep M. Gamissan
J. Oliveras
J. Oliveras
J. Oliveras
Josep M. Gamissans
J. Oliveras

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

J. Ricou, J. Gras
J. Ricou, À. Casanovas

Grup de Treball de Farratges dessecats (CA-A)
Grup per a l’Avaluació de Noves Varietats de Cultius Extensius a
Espanya (GENVCE)
Flor i Planta Ornamental

J. Gras, À. Casanovas

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

F. Sabater

Consell Sectorial de Flor i Planta Ornamental (CA-A)
Grup de Treball de Programació de la Formació
Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC)

R. Torres

F. Sabater, D. Casadevall
O. Ferré
F. Sabater

Fruita i Horta
Taula Sectorial Agrària de la Fruita Dolça (DAAM)
Taula Sectorial Agrària de l’Horta (DAAM)
Taula Sectorial Agrària dels Cítrics (DAAM)
Grup treball reforma OCM sector

R. Sarroca, J. M. Codina
C. Matas, R. Ribot
F. Tarazona
R. Sarroca, Ò. Tolsà

Memòria Social 2013 | 9

Consell Sectorial de Fruita i Horta (CA-A)
Grup de Treball de Fruita de Llavor i Fruita d’Os (CA-A)
Organización Interprofesional Agroalimentaria del sector de la Naranja y
el grupo Mandarinas (INTERCITRUS)
Observatori de la Fruita Fresca
Comité de expertos de manzana y pera (CA-A Brussel·les)

R. Sarroca, Ò. Tolsà
R. Sarroca
F. Tarazona
R. Sarroca
J.L. Trilla

Fruita Seca
Taula Sectorial Agrària de la Fruita Seca (DAAM)
Consell Sectorial de Fruita Seca (CA-A)

R. Palau, Jaume Salat
R. Palau, F. Huguet

Llet
Taula Sectorial Agrària de la Llet (DAAM)
Consell Sectorial Llet i Productes Lactis (CA-A)
Junta Directiva Associació Lletera Interprofessional de Catalunya (ALLIC)
Assemblea General ALLIC
Observatori de la llet
Agència Catalana de Seguretat Alimentària - Grup de Treball Llet
INLAC

J. Fàbrega, J. Pallarès
J. Fàbrega
M. Espona
M. Espona, J. Pijoan
M. Balcells, D. Casadevall
M. Espona
Ll. Batllosera
J. Fàbrega

Oli d’Oliva
Taula Sectorial Agrària de l’Oli d’Oliva (DAAM)
Consell Sectorial de l’Oli d’Oliva (CA-A)
Organització interprofessional de l’Oli d’Oliva (OIAO)
Centre de Desenvolupament de l’Oli

E. Dalmau, E. Sabater
E. Dalmau, D. Rodríguez
J. Segura
F. Prats

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)
Taula Sectorial Agrària del Vacum de Carn (DAAM)
Taula Sectorial Agrària del Porcí (DAAM)

R. Armengol, J. Coll
Ll. Dalmau, J. Potrony
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

Provedella
Comissió Gestora del Sistema de Pesatge, Classificació i Marcatge de
Canals Porcines (SIPCAP)
Junta Directiva INTERPORC

J. Serra, R. Armengol
Ll. Dalmau
R. Armengol, M. Canal
R. Armengol
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Agència Catalana de Seguretat Alimentària - Grup de Treball Aviram
Consell Sectorial Boví de Carn (CA-A)
Observatori Porcí (DAAM)
Comissió de seguiment de la seguretat del porcí (ACSA)

À. Casanovas
LL. Dalmau, À. Casanovas
R. Armengol
R. Armengol, A. Casanovas

Pinsos
Consell Sectorial de Pinsos (CA-A)

J. Erra

Subministraments
Consell Sectorial de Subministraments (CA-A)
Comissió d’Aplicació del Reglament de Comercialització de productes
fitosanitaris i de la Directiva d’Ús Sostenible de Productes Fitosanitaris
Vi
Taula Sectorial Agrària de la Vinya i el Vi (DAAM)
Consell Sectorial del Vi (CA-A)
Consell Regulador del Cava
Consell Assessor INCAVI
Observatori de la vinya, el vi i el cava a Catalunya
Taula Interprofessional del Cava i Vi Blanc
Desenvolupament Rural

J. Ll. Escuer
J. Ll. Bosque, J. Ll. Escuer

J. Ll. Grogués
J. Ll. Grogués
Ll. Urgell, X. Farré
J. Ll. Grogués
J. Ll. Grogués
J. Ll. Grogués
P. Urgell, J. Ll. Grogués,
P. Albà, J. Torné , M. Vidal
J. Respall
Representants

Comitè de Seguiment del PDR de Catalunya

X. Pié

Grup de Treball de Desenvolupament Rural (CA-A)

X. Pié

Comissió Seguiment Cursos Emprenedoria
Leader
Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord
Consorci Leader Priorat - Baix Camp
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socieconòmiques
Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell
Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori
Medi Ambient
Consell de Protecció de la Natura
Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre
Taula de l’Aigua
Taula per al desenvolupament sostenible de Catalunya
Comissió d'Avaluació i Seguiment per a l'aplicació de la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats

E. Dalmau, M. Riera
Representants
J. Torné
J. Estrada
M. Sales Cuco
F. Prats
X. Borràs
J. Coll
E. Dalmau
Representant
M. Fàbregas
M. Fàbregas, Ò. Tolsà
M. Fàbregas, J. Casanova
J. F. Falcó, H. Curto
M. Fàbregas
J. Segura
J. Segura
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Taula de la Biomassa Forestal i Agrícola

R. Sarroca

Comissió EbreBiosfera

M. Fàbregas

Altres temàtiques

Representant

Comissió directora de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària

M. Fàbregas

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

Taula d’Excedents Alimentaris

Ò. Tolsà

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE)
Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España
(AMCAE)

J.P. Colat
M. Llosa

(*) Estructura representativa a 31 de desembre de 2013

Estructura tècnica
Direcció
Suport a Presidència i Direcció
Suport Informàtica, Qualitat i Transversal
Administració
Assessorament Jurídic,
Laboral i Prevenció de Riscos
Assessorament Econòmic i Fiscal
Assessorament Agroalimentari
Observatori i Foment
Formació i Desenvolupament Rural

Gestió d’Ajuts i Projectes
Comunicació i Màrqueting
Qualitat
Seccions de Crèdit – ASC, SCCL

Jordi Vives
Raquel Callol, Sònia Pina
Olalla Infantes
Mar Balmaña, Gemma Riba,
Patrícia Barbarà, Eva Arqué, Pilar Sanchís
Mar Garriga, Alfred Calvet,
Meritxell Àlvarez (FCAC i Intercoop), Iban Mulet (Intercoop),
Marta Guerrero, Miquel Àngel Salas, Margarida Mora
Marian Mula, Cosme Ruiz, Elisenda Nadal
Josep Lluís Bosque, Àngela Casanovas, David Casadevall,
Òscar Tolsà, Sònia Pina, Gemma Rifer
Josep-Ramon Sànchez
Marc Riera, Mercè Pascual, Sílvia Ferrer, Olga Ferré,
Ester Aguirre, Violant Fortuny, M. Rosa Serra,
Verónica Redondo, Manuela Molina
Teresa Masjuan, Noelia Altabella, Anna Farrús,
Esther Aldomà, Alfred Piñol, Iban Mulet, Màrius Simon,
Gema Medina, Cristina Yarza, Anna Galvan
Maria Corral, Anna Perelló, Esmeralda Pérez
Mar Balmaña
Àngel Balagué, Josep Parcerisa, Margarida Mora

(*) Estructura representativa a 31 de desembre de 2013

Memòria Social 2013 | 12

Fets més destacats del 2013
•

Celebració del 30è aniversari de la FCAC amb la participació de més de 450 persones a
l’Església del Poble Vell de Corbera d’Ebre i en el marc de l’Assemblea General Ordinària
de l’entitat. La cloenda ha estat presidida pel Molt Hble. Sr. Artur Mas acompanyat de
l’Hble. Sr. Josep M. Pelegrí i altres autoritats. En l’acte commemoratiu s’ha destacat la
importància de totes les persones que han estat vinculades a l’organització.

•

La FCAC rep la Placa al Treball President Macià de la Generalitat de Catalunya per la
trajectòria, la dedicació i la constància de l’entitat al llarg d’aquests 30 anys.

•

Inauguració oficial de la Casa de l’Agricultura. Seu de les organitzacions professionals
agràries i de la FCAC al carrer Ulldecona de Barcelona (Zona Franca). Aquest acte ha
comptat amb l’assistència del president de la Generalitat de Catalunya, de l’alcalde de
Barcelona i del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

•

Amb la constitució del nou Govern, la FCAC es reuneix amb els consellers dels
departaments de referència pel que fa al nostre sector: Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM), Empresa i Ocupació, Territori i Sostenibilitat i
Economia i Coneixement.

•

Múltiples trobades amb els grups parlamentaris per treballar aspectes d’especial incidència
quant al sector: canvis normativa seccions de crèdit, pressupostos DAAM i Avantprojecte
de Llei de cooperatives.

•

Aprovació de dues resolucions al Parlament promogudes per la FCAC: una relativa als
pressupostos i l’altra a les convocatòries d’ajut del DAAM.

•

Seguiment i esmenes a l’Avantprojecte de Llei de cooperatives. Reunions internes de la
Comissió creada per treballar aquesta qüestió i reunions a diversos nivells institucionals
(Direcció General d’Economia Social i Cooperativa, Conselleria Empresa i Ocupació, grups
parlamentaris...) per informar del posicionament de la FCAC al respecte. Debat en el
Consell Superior de la Cooperació.

•

Seguiment del pressupost del DAAM i d’Empresa i Ocupació en aquells aspectes que
afecten el cooperativisme agrari.

•

Participació, seguiment i discussió en relació amb les modalitats d’aplicació a Espanya
quant al futur de la PAC i el marc financer plurianual de la Unió Europea. Elaboració de
documents de posicionament.

•

Esmenes a la Llei de mesures fiscals i administratives, en els àmbits que afecten les
cooperatives agràries i/o els seus socis.

•

Esmenes i seguiment del desenvolupament de la Ley de la cadena alimentaria i de la Ley
de fomento de la integración de cooperativas.

•

Participació en el Grup de Seguiment Sectorial de les Cooperatives amb Secció de Crèdit.
Negociacions sobre les modificacions normatives proposades pel Departament d’Economia
i Coneixement. Reunions amb grups parlamentaris i també amb la Conselleria d’Empresa i
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Ocupació per exposar el posicionament sobre les propostes de modificació del marc
normatiu de les seccions de crèdit.
•

Actualització de l’estratègia comunicativa, la imatge i els continguts de la revista
AGROactivitat i activació del web d’aquesta revista.

•

Increment dels comunicats de premsa en un 23%.

•

Posada en marxa del servei gratuït per a les associades d’elaboració i difusió de notes de
premsa de les cooperatives.

•

Definició d’un projecte de web corporativa que inclourà informació i dades d’interès sobre
aquesta organització i les cooperatives agràries i que contindrà un espai d’intranet per
afavorir i agilitar la comunicació amb les associades.

•

Introducció a les xarxes socials posant en marxa un canal propi a Youtube, amb la finalitat
de penjar-hi vídeos de la FCAC, les cooperatives i els seus productes, per tal de fer-ne
difusió.

•

Promoció de producte participant en una campanya de promoció de les agrobotigues,
disseny d’un distintiu específic per aquests punts de venda i versió combinada amb el de
venda directa de la Generalitat. També s’han organitzat tastos al Fòrum Gastronòmic de
Girona i a la Mostra de Vins i Caves de Catalunya.

•

Col·laboració Caprabo i FCAC per a la incorporació de productes cooperatius als lineals
dels supermercats.

•

Continuïtat del projecte SOCIAL COOP, amb l'elaboració del Pla d'Empresa per la
prestació de serveis d'atenció domiciliària a gent gran des de la cooperativa Camp
d'Alcarràs i Secció de Crèdit.

•

Manteniment del projecte de transferència del model cooperatiu del sector de la fruita a
associacions de productors de Colòmbia.

•

Foment del treball conjunt de la Xarxa d'Agrobotigues Cooperatives: formació
especialitzada, recull d'accions de dinamització de punts de venda i acord conjunt de
millors condicions de missatgeria.

•

Continuació del projecte de formació de joves emprenedors, amb l'obertura del curs de
conreus herbacis a Tàrrega i el d'Horticultura a Vilassar de Mar.

•

Detecció i gestió d'activitats formatives, amb la formació de 3.087 alumnes en 274 accions
adreçades a persones treballadores, sòcies i del Consell Rector de les cooperatives.

•

Consolidació del format de jornades privades per a la formació de directius i altres
col·lectius de les cooperatives.

•

Tramitació del 28% del total de les DUN presentades a Catalunya que ens mantenen com
a líders.
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•

Consolidació del Grup d’Assessorament Agrari amb la participació de 33 cooperatives i
entitats, amb un total aproximat de 80 tècnics.

•

Consolidació del grup d’R+D+i de la FCAC amb la participació de 70 cooperatives i entitats,
amb un total de 141 tècnics involucrats.

•

Signatura Conveni de col·laboració amb el Centre Tecnològic de Manresa (CTM), amb
l’objectiu principal de promoure la innovació.

•

Renovació del Conveni de col·laboració amb l’Institut de Recerca i Transferència
Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya (IRTA), amb l’objectiu principal de
promoure la innovació.

•

Seguiment dels 11 convenis marc amb Centres de Recerca per temes d’R+D+i, i signatura
del Conveni amb ACCIÓ per a la promoció de la Xarxa EEN.

•

Coordinació i gestió 14 projectes d’R+D+i per a cooperatives i cinc projectes sectorials.

•

S’ha col·laborat en la presentació de quatre projectes europeus amb diferents centres de
recerca a convocatòries del 7è Programa Marc de recerca, en el programa Ecoinnovation i
en el programa Intelligent Energy Europe.

•

S’ha col·laborat en la presentació d’un projecte sobre biofertilitzants, per aprofitament de
residus agrícoles, amb la col·laboració del centre tecnològic LEITAT, a la Fundación
Biodiversidad.

•

Coordinació i gestió tècnica de la Federació Catalana de DOP i IGP.

•

Posada en marxa d’un nou servei de creació i disseny d’imatge que posa a l’abast de les
cooperatives agràries les estratègies i tècniques més eficaces en aquest àmbit.

•

S’ha coordinat i realitzat un projecte de disseny d’una nova agrobotiga.

•

Gestió de set programes operatius d’OPFH.

•

Gestió de més de 100 expedients d’ajut, en tots els àmbits, per a cooperatives.

•

Realització d’una Jornada tècnica amb el títol “Jornada d’ajuts pels propers anys: com fer
front als vostres projectes empresarials?” a Sant Jaume dels Domenys, el desembre de
2013, amb un total de 40 cooperatives i 51 assistents, 30 dels quals eren
gerents/presidents.

•

Assessorament jurídic a 56 cooperatives: expedients sancionadors a socis, informes a
consell rector, modificació d’estatus socials, constitució reglaments interns…

•

Acompanyament i assessorament jurídic en intercooperació. Elaboració de set convenis
intercooperatius i una fusió de cooperatives.

•

31 procediments judicials de socis de cooperativa en reclamació de devolució de quotes de
l’Impost sobre hidrocarburs.
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•

Negociació del Conveni col·lectiu de treball del sector de cooperatives del camp de la
província de Tarragona 2013/2015.

•

Realització de cinc jornades a les demarcacions territorials de Lleida i Tarragona en relació
amb la compatibilitat de la jubilació i el treball al camp.

•

Adscripció de 61 cooperatives al servei laboral, amb la confecció de 670 nòmines
mensuals, 700 quitances, 845 liquidacions periòdiques a la Tresoreria General de la
Seguretat Social i 430 contractes de treball, pròrrogues i transformacions a indefinit, 220
modificacions de jornada, ordres de crida i canvis de categoria professional.

•

Seguiment del Pla per a la Prevenció de Riscos Laborals de les 28 cooperatives integrades
en el servei, avaluació de riscos, realització de plans d’emergència i simulacres i execució
de diversos cursos.

•

Informació de les principals novetats en matèria fiscal i comptable.

•

Elaboració de plans de viabilitat i estudis respecte a la situació econòmica i financera de la
cooperativa.

•

Informació en relació amb la sentència quant al cèntim sanitari.

•

Consolidació del servei d’assessorament i gestió comptable i fiscal.

•

Proposta al DAAM per estudiar la viabilitat d’implantar una nova assegurança que
garanteixi uns ingressos agraris mínims al conjunt del sector segons determinades
condicions.

•

Seguiment de les mesures de prevenció i control del cargol poma, en el sector de l’arròs.

•

Defensa del manteniment d’un preu just de les matèries primeres en cultius herbacis i
farratges.

•

Seguiment de la campanya d’inspecció dels programes operatius amb especial incidència
en el reconeixement de les organitzacions de productors de fruita i horta.

•

Defensa d’un pressupost de l’Estat membre (MAGRAMA+DAAM) per a l’ajut específic per
al sector de la fruita seca i reivindicació perquè es facin efectius els deutes de campanyes
anteriors.

•

Seguiment de la normativa sobre comercialització d’olis d’oliva (dispensació en bars i
restaurants). Defensa de la seva aplicació davant de l’opinió pública.

•

Elaboració d’argumentaris i actuacions per aconseguir la reducció del tipus d’IVA per al
sector de la planta viva.

•

Discussió de la normativa i de les modalitats d’aplicació del nou pla de suport vitivinícola.
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•

Defensa del paper de la distribució de carburants per part de les cooperatives agràries
arran de les inspeccions fiscals. S’ha aconseguit una modificació del reglament d’impostos
especials que permet unes condicions particulars en l’ús de la targeta gasoil bonificat.

•

Impuls de projectes d’R+D+i: seguiment del projecte de pesatge de porcs mitjançant la
imatge i coordinació d’un projecte col·lectiu de millora de la sanitat ramadera.

•

Recerca d’estratègies per millorar la competitivitat del sector dels pinsos afavorint
col·laboracions i trobades entre cooperatives del sector.

•

Informació en relació amb el conveni per a la millora de l’eficiència de la cadena de valor i
la comercialització de la llet i els productes lactis.

•

Seguiment de les mesures aplicades en relació amb l'entrada en territori català de la Vespa
velutina.

•

Elaboració de document estratègic i participació en la discussió en relació amb el nou
Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020.

•

Discussió sobre la gestió de residus com a subproductes.
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La FCAC com a lobby
Temes horitzontals
•

El 2013 la FCAC ha celebrat el seu 30è aniversari en el marc de l’Assemblea General que
enguany s’ha celebrat a l’Església del Poble Vell de Corbera d’Ebre. L’acte ha estat presidit
pel Molt Hble. Sr. Artur Mas i també ha comptat amb l’assistència del conseller
d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, representants del Govern i entitats de l’àmbit econòmic i
social.

•

En l’acte commemoratiu s’ha destacat el paper de totes les persones que han estat
vinculades a l’organització i per aquest motiu s’ha fet una projecció amb el sentir de 30
veus representatives del cooperativisme, del territori i de la FCAC. També s’ha homenatjat
els tres presidents que han estat al capdavant de l’organització des de la seva fundació: Sr.
Antoni Casanovas, Sr. Xavier Tubert i Sr. Josep Pere Colat. Per acabar s’ha fet un
reconeixement a totes les persones que formen part de les cooperatives lliurant una olivera
als dos socis de més edat, a dos socis joves agricultors i als infants que ja estan implicats
amb la seva cooperativa.

•

Per la important tasca desenvolupada en l’àmbit de la responsabilitat social, la FCAC ha
rebut la Placa al Treball President Macià que concedeix el Govern de la Generalitat. Sens
dubte un important reconeixement a la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa que ha
mostrat la nostra entitat en aquests 30 anys.

•

Un cop constituït el nou Govern català la FCAC ha mantingut reunions amb les conselleries
amb especial incidència en el nostre sector. En aquest sentit, han tingut lloc trobades amb
els consellers d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Empresa i
Ocupació, Territori i Sostenibilitat i Economia i Coneixement. L’objectiu ha estat presentar
l’organització als nous consellers (Hble. Sr. Puig i Hble. Sr. Vila) i traslladar els reptes i
inquietuds de les cooperatives agràries a les quatre conselleries.

•

En el marc de la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC) i amb la Presidència
per part del Sr. Segura d’aquesta entitat, les diferents famílies del cooperativisme s’han
reunit amb el Molt Hble. Sr. Artur Mas. En aquesta trobada es va presentar l’organització i
les principals dades del cooperativisme català.

•

Nombroses negociacions a nivell parlamentari per incidir en normatives que afecten al
sector. Important intercanvi d’informació amb els grups parlamentaris. En aquest sentit,
s’ha exposat el nostre posicionament sobre: el Decret de regulació de les seccions de
crèdit, el pressupost per enguany, s’ha fet un primer contacte pel Projecte de Llei de
cooperatives i s’han impulsat dues resolucions de la Comissió d’Agricultura relatives als
pressupostos i convocatòries d’ajut del DAAM.

•

Inauguració oficial de la Casa de l’Agricultura. El president de la Generalitat, acompanyat
del conseller d’Agricultura i l’alcalde de Barcelona, han inaugurat la seu que acull les
organitzacions professionals agràries i la FCAC al carrer Ulldecona de Barcelona.

•

Seguiment i esmenes a l’Avantprojecte de Llei de cooperatives. L’any 2013 la Direcció
General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom ha presentat l’esborrany
d’Avantprojecte de Llei de cooperatives. Des de la FCAC s’han fet nombroses reunions
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internes (Comissió de la Llei i consells rectors) per analitzar el seu contingut i traslladar a
l’Administració, per mitjà de reunions amb la Direcció General, Conselleria i grups
parlamentaris, el nostre posicionament al respecte.
•

S’ha fet un seguiment del grau de compliment del debat de política agrària del Parlament
de Catalunya de 2010 en relació amb aquells aspectes de més importància per a les
cooperatives.

•

Seguiment del pressupost del DAAM i de les línies d’ajut prioritàries per a les cooperatives
agràries i els seus socis.

•

Seguiment de la discussió en relació amb les modalitats d’aplicació a Espanya quant al
futur de la PAC i el marc financer plurianual de la Unió Europea. Elaboració de documents
de posicionament i participació en nombroses jornades de difusió i reunions de debat,
entre les quals destaquen les derivades de la Comissió de Seguiment convocada pel
DAAM.

•

Participació en l’àmbit de la CCC en les reunions per valorar la possibilitat de fusió de les
federacions de cooperatives de Catalunya. Jornada interna de sensibilització amb el Sr.
Cancelo. Finalment Agràries no participarà en la fase inicial d’integració d’aquestes
organitzacions.

•

Informació per mitjà de circular dels canvis relatius en els ajuts directes als productors
(Reial decret ajuts...).

•

Esmenes Llei de mesures fiscals i administratives, en els àmbits que afecten a les
cooperatives agràries i/o als seus socis.

•

Esmenes al Decret 199/2013, de 23 de juliol, sobre les societats agràries de transformació.

•

Esmenes i seguiment del desenvolupament de la Ley de la cadena alimentaria i de la Ley
de fomento de la integración de cooperativas.

•

Participació en les reunions del Consell Assessor del Cooperativisme i en el Consell
Superior de la Cooperació (pla estratègic de les cooperatives, Llei de cooperatives,
aracoop i pel projecte de Decret i projecte de Llei de regulació de les seccions de crèdit).

•

Participació en l’elaboració dels dictàmens i estudis elaborats en el marc del Consell de
Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) amb l’objectiu de vetllar pels interessos
del cooperativisme: Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya i els informes sobre la
gestió i impuls de les infraestructures (aigua i residus), Projecte de decret d'ordenació de
les explotacions ramaderes, Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, administratives,
financeres, i del sector públic, projecte de Decret sobre el funcionament de les societats
agràries de transformació de Catalunya i d'organització i funcionament del seu registre.

•

Discussió i esmenes sobre la línia de foment d’assegurances agràries defensant el
manteniment del pressupost del DAAM i propostes de millora de determinades línies.
Participació, conjuntament amb Cooperativas Agro-alimentarias i ENESA, en el foment i
millora de les assegurances agràries.
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•

Seguiment de les incidències de les adversitats meteorològiques en les explotacions
agràries i en les cooperatives i comunicació al DAAM i Cooperativas Agro-alimentarias.

•

Participació en les diferents taules de treball de l’Administració per eradicar o disminuir el
malbaratament alimentari.

•

Seguiment dels danys provocats al sector agrari per la fauna salvatge i de les mesures per
pal·liar la situació.

•

Esmenes al projecte de Decret de la Comissió Assessora de fertilització i gestió de matèria
orgànica.

•

Proposta al DAAM d’estudiar la viabilitat d’implantar una nova assegurança que garanteixi
uns ingressos agraris mínims al conjunt del sector segons determinades condicions.

•

Seguiment i assessorament en relació amb la implantació del distintiu de venda de
proximitat per part de les cooperatives.

•

Participació en la Comissió Directora i en les Comissions de Seguiment de l’Agència de
Seguretat Alimentària de caire sectorial: porcí, llet i vegetals.

•

Reunions amb els agents socials, tan patronals com sindicals, i amb les organitzacions
professionals agràries per qüestions relatives al cooperativisme agroalimentari.

•

Participació del president i membres del Consell Rector en actes organitzats per
cooperatives: assemblees generals, trobades de socis, aniversaris, fires sectorials,
inauguracions d’instal·lacions…

•

Assistència del president i membres del Consell Rector a actes institucionals de
l’Administració o d’organitzacions vinculades.

•

Participació en debats, taules rodones, exposant el posicionament del cooperativisme
agrari.

Pla Marc del Cooperativisme Agrari
•

El Pla Marc, sobre la base d’un estudi que mostri la realitat de les cooperatives agràries
amb caràcter global, analitzi els factors de viabilitat, l’adequació de les capacitats de
transformació, l’estructura comercial, les possibilitats de millora de la competitivitat... pretén
avançar en la definició de les possibles línies d’actuació de futur, preveure sinergies i
possibilitats d’intercooperació. El Pla és una reivindicació del sector cooperatiu que es
contemplava en el Debat Agrari de 2010 al Parlament de Catalunya.

•

Durant aquest any s’ha portat a terme el gran gruix dels treballs d’elaboració dels
documents de diagnosi amb l’objectiu de ser presentats i debatuts durant el 2014.

•

A part de l’Àrea d’Assessorament Agroalimentari també hi ha participat l’Àrea
d’Assessorament Econòmic i Fiscal responsabilitzant-se de definir els paràmetres i
variables a nivell de l’anàlisi econòmica i financera, i s’ha comptat amb la col·laboració de
la UdL en la redacció de les conclusions.
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Temes sectorials
Arròs
•

Estudi de noves mesures agroambientals en el nou PDR, en col·laboració amb altres
entitats del sector. Esmenes a la pròrroga per al 2014.

•

Seguiment de les mesures de prevenció i control del cargol poma.

•

Participació 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 a la Fundació Banc dels Aliments.

Cultius Herbacis i Farratges
•

Informació de preus i balanços dels mercats cerealístics nacionals i internacionals.

•

Anàlisi de l’estat dels cultius i previsions.

•

Difusió de novetats estadístiques i notícies del sector cerealístic.

•

Defensa del manteniment d’un preu just de les matèries primeres.

•

Interlocució amb l’Administració i presentació d’esmenes quant a les mesures preventives
d'incendis durant la sega.

•

Informació de temes sectorials: norma de qualitat de blat, control de micotoxines i
comercialització de blat de moro OGM.
Facilitació de dades a Cooperativas Agro-alimentarias per a l’elaboració d’estimació de
collita a nivell estatal.

•

Fruita i horta
•

Seguiment dels canvis normatius en l’OCM del sector de fruita i horta i de la seva aplicació.
Elaboració d’un posicionament respecte a aquest assumpte.

•

Seguiment del pla de reconversió de fruita dolça.

•

Seguiment de l’estat del Black Spot en cítrics.

•

Seguiment de les mesures de reactivació en el sector dels cítrics.

•

Seguiment de la campanya d’inspecció dels programes operatius amb especial incidència
en el reconeixement de les organitzacions de productors.

•

Seguiment de l’estimació de collita i de noves plagues. Especial atenció als nous focus de
foc bacterià.

•

Participació en el Comitè Organitzador d’Smart Fruit.

Memòria Social 2013 | 21

•

Estudi del sistema d’assegurament de la collita: assegurances, xarxes antipedra o iodur de
plata arran de les pedregades d’estiu.

Fruita Seca i Garrofa
•

Defensa d’un pressupost de l’Estat membre (MAGRAMA+DAAM) per a l’ajut específic per
al sector i reivindicació perquè es facin efectius els deutes de campanyes anteriors.

•

Defensa d’un pla de reconversió/reestructuració del sector.

•

Participació en la reunió bilateral UE-Turquia en relació amb l’avellana.

•

Elaboració de l’estimació de collita d’ametlla a nivell de Catalunya.

•

Informació de preus i mercats internacionals en el sector de la fruita seca.

•

Defensa d’ampliacions d’ús de productes fitosanitaris en el sector.

Oli d’Oliva
•

Propostes i actuacions per a la millora de les emissions d’aigües residuals i els
subproductes de les cooperatives oleícoles.

•

Esmenes i discussió del Decret que regula la gestió d’efluents d’almàsseres.

•
•

Realització d’esmenes a la normativa europea que regula la comercialització dels olis
d’oliva.
Participació en els projectes d’R+D+i de la interprofessional per aconseguir mètodes
analítics que permetin complementar el panell de tast i facilitin la seva objectivitat.

•

Propostes de millora de l’assegurança de l’olivera.

•

Elaboració de l’estimació de collita.

•

Seguiment de dades del mercat internacional i espanyol.

•

Interprofessional: seguiment i propostes d’actuacions de la campanya de promoció de l’oli
d’oliva.

•

Seguiment de la normativa sobre comercialització d’olis d’oliva (dispensació en bars i
restaurants). Defensa de la seva aplicació davant de l’opinió pública.

•

Estudi d’alternatives per a la gestió de la sansa en les almàsseres mitjançant un projecte
d’R+D+i.

•

Actuacions en relació amb l’afectació de la reducció de producció d’oli d’oliva a les
comarques del Baix Ebre i Montsià.
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Planta Viva
•

Elaboració d’argumentaris i actuacions per aconseguir la reducció del tipus d’IVA per al
sector.

•

Participació i presentació de propostes en les reunions sectorials convocades pel DAAM.

•

Potenciació del projecte de “Viles Florides” per promocionar el sector.

•

Davant la situació actual del mercat interior, promoció, mitjançant les agrupacions de
productors, de l’aplicació de mesures per fomentar l’exportació.

•

Informació sobre l’assegurança combinada i danys excepcionals en planta ornamental.

•

Esmenes al projecte d’ordenança de terrasses Ajuntament de Barcelona.

•

Participació en la realització del Pla Estratègic per al sector de la Planta Ornamental de
Catalunya.

•

Discussió de la normativa i de les modalitats d’aplicació del nou pla de suport vitivinícola.

•

Seguiment dels plans de reconversió i/o reestructuració de la vinya.

•

Seguiment del primer any d’implementació de la DUN en el sector vitivinícola.

•

Posicionament en relació amb la Llei vitivinícola de Catalunya.

•

Anàlisi del desenvolupament de la campanya del vi per a una eventual demanda
d’aplicació d’algun mecanisme de mercat. Es va fer la petició, amb èxit, de la pràctica
d’enriquiment.

•

Participació en el procés d’eleccions del Consell Regulador del Cava.

•

Elaboració i seguiment en l’estimació de collita.

•

Seguiment i informació del pla de suport al sector vitivinícola.

•

Seguiment de la convocatòria d’ajuts per a la promoció en països tercers, així com la nova
convocatòria d’ajuts per a inversions als cellers.

•

Seguiment de la normativa sobre EMCS (documents d’acompanyament).

•

Actuacions per millorar la gestió dels subproductes en el sector.

Vi

Memòria Social 2013 | 23

Subministraments
•

Discussió de l’aplicació del Reial decret d’ús sostenible dels productes fitosanitaris i difusió
a les cooperatives. S’ha participat activament en la Comissió de Seguiment que el DAAM
ha convocat per analitzar la implantació.

•

Defensa del paper de la distribució de carburants per part de les cooperatives agràries
arran de les inspeccions fiscals. S’ha aconseguit una modificació del reglament d’impostos
especials que permet unes condicions particulars en l’ús de la targeta gasoil bonificat.

•

S’ha dut a terme un seguiment del conveni GESLIVE-Cooperativas Agro-alimentarias en
relació amb el condicionament del gra de sembra.

•

Informació de les novetats quant a la gestió de mercaderies perilloses.

•

Informació sobre novetats en l’autorització de productes fitosanitaris.

Ramaderia
•

Recerca d’estratègies a seguir per millorar la competitivitat del sector ramader mitjançant el
foment de trobades i actuacions conjuntes entre cooperatives del sector.

•

Realització d’esmenes al nou Decret d’ordenació ramadera i defensa del model cooperatiu
de producció porcina.

•

Participació i seguiment de les actuacions al si d’INTERPORC i de l’aplicació de l’extensió
de norma per part de la interprofessional.

•

Seguiment de l’aplicació i de l’impacte de la normativa de benestar en el sector porcí i de
les noves exigències comunitàries previstes en aquesta matèria.

•

Participació i seguiment del procés de creació de la base de dades SIPCAP.

•

Seguiment i col·laboració en les actuacions jurídiques per l’abolició del cobrament de la
taxa sanitària als productors.

•

Elaboració de propostes per a la millora de la gestió dels cadàvers d’animals morts a
l’explotació.

•

Posicionament contrari a l’aplicació del cànon d’aigua en explotacions ramaderes.

•

Posicionament contrari a la reforma energètica i realització de propostes per a un nou
model de cogeneració.

•

Seguiment i informació de temes de sanitat ramadera.

•

Difusió de novetats estadístiques i notícies del sector ramader.

•

Impuls de projectes d’R+D+i: seguiment del projecte de pesatge de porcs mitjançant la
imatge i coordinació d’un projecte col·lectiu de millora de la sanitat ramadera.
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Pinsos
•

Recerca d’estratègies per millorar la competitivitat del sector dels pinsos afavorint
col·laboracions i trobades entre cooperatives del sector.

•

Informació de preus i mercats cerealístics nacionals i internacionals.

•

Difusió de novetats estadístiques i notícies del sector cerealístic i dels pinsos.

•

Seguiment i difusió de les novetats relatives a l’autorització d’ús de proteïnes animals
processades en alimentació animal.

•

Seguiment i assessorament sobre la normativa d’etiquetatge 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.

Llet
•

Seguiment de la normativa que regula el reconeixement de les organitzacions de
productors i de les organitzacions interprofessionals del sector lacti, i participació en els
grups de treball d’OP de llet d’àmbit cooperatiu de Cooperativas Agro-alimentarias.

•

Participació en la Comissió de Seguretat de la Llet de l’ACSA en relació amb els controls
de la llet.

•

Participació, seguiment i difusió de les tasques i informes realitzats en l’àmbit de
l’Observatori de la Llet.

•

Difusió de l’evolució dels lliuraments i d’estadístiques d’informació del seguiment del
mercat de llet al llarg de la campanya.
Seguiment de la implantació i funcionament de l’obligatorietat per al sector lacti del
contracte tipus de compravenda de llet.

•
•

Informació en relació amb el conveni per a la millora de l’eficiència de la cadena de valor i
la comercialització de la llet i dels productes lactis.

•

Discussió en relació amb l’ajut acoblat per al sector boví de llet en el marc de la nova PAC.

Mel
•

Acompanyament en actuacions per a la millora de la comercialització de la mel.

•

Seguiment de les decisions sobre l’etiquetatge de la mel.

•

Esmenes al nou Decret d’ordenació d’explotacions ramaderes en allò que afecta el sector
apícola.
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•

Seguiment de la prohibició dels neonicotinoides i repercussions en el sector.

•

Seguiment de les normatives d’ajuts que afecten el sector apícola.

•

Difusió de novetats estadístiques i notícies del sector apícola.

•

Seguiment de les mesures aplicades en relació amb l'entrada en territori català de la Vespa
velutina.

•

Seguiment dels canvis en les normatives d’ajuts que afecten el sector apícola.

•

Participació en la constitució i definició de funcions de la interprofessional INTERMIEL.

Desenvolupament Rural
•

Seguiment de la política agrària en matèria de Desenvolupament Rural.

•

Seguiment de la convocatòria de Contracte Global d’Explotació: pressupost, contingut de
les convocatòries…

•

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, fent esmenes a les propostes de modificació del PDR.

•

Seguiment de la normativa dels Leaders i difusió al territori.

•

Elaboració de document estratègic i participació en la discussió en relació amb el nou
Programa de Desenvolupament Rural 2014/2020.

•

Seguiment de l’aplicació de la normativa de venda de proximitat i participació en
l’elaboració de la Guia per a la venda de proximitat dels productes agroalimentaris que
inclou la publicació d’una definició oficial d’agrobotiga.

Medi Ambient
•

Participació en la Comissió d’Avaluació de la Llei de prevenció i control ambiental de les
activitats.

•

Seguiment del desenvolupament de la Llei de responsabilitat mediambiental i de la Llei de
prevenció i control ambiental de les activitats.

•

Discussió sobre la gestió de residus com a subproductes.

•

Participació en el projecte per a la millora de la gestió d’envasos no fitosanitaris
AGROCHEPACK.

•

Participació en diverses reunions en relació amb els danys provocats per l’afectació en els
cultius per la fauna salvatge.

•

Participació en el CUSA i en la discussió de les normes relatives a la gestió de l’aigua.
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•

Interlocució amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat sobre temes pendents de
l’Administració.

•

Participació en la Taula d’excedents alimentaris.

•

Gestió del procés de compra conjunta de l’energia per mitjà d’AFRUCAT. Seguiment
canvis normatius.

Seccions de Crèdit
Durant l’exercici 2013 s’han celebrat set reunions del Grup de Seguiment Sectorial de les
Cooperatives amb Secció de Crèdit. En aquestes reunions assisteixen representants del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, del Departament
d’Economia i Coneixement, del Departament d’Empresa i Ocupació, de la FCAC i de l’ASC, SCCL.
Un dels objectius d’aquest Grup és el seguiment detallat de l’evolució del col·lectiu de les seccions
de crèdit de les cooperatives per preveure que els problemes financers d’algunes d’aquestes
empreses puguin posar en risc la continuïtat de la resta. Cal recordar que aquest Grup es va crear
formalment l’any 2012 per actuar de forma preventiva davant les crisis financeres que podien
aparèixer en algunes seccions de crèdit, com havia succeït amb la cooperativa de Sarroca de
Lleida o de l’Aldea.
Atesa la representació existent en el Grup, en aquestes reunions s’ha fet la major part de les
negociacions sobre les propostes de modificacions normatives proposades pel Departament
d’Economia i Coneixement. Per informar del posicionament de la FCAC i de l’Associació també
s’han mantingut reunions amb els representants dels partits polítics amb representació
parlamentària i amb el conseller d’Empresa i Ocupació. Una de les accions de modificació s’ha
concretat en la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i del sector públic
que ha modificat la redacció de l’article 5.2 de la Llei 6/1998, de 13 de maig. Amb aquesta
modificació es pretén augmentar les restriccions en el cas d’aquelles cooperatives on l’activitat
principal no sigui la secció de crèdit.
Fruit d’aquestes reunions i de la voluntat de totes les parts de preservar el model de cooperativa
amb secció de crèdit a Catalunya, és previst que amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2014 s’autoritzi el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global de
15.000.000 d’euros, en garantia de les operacions financeres que subscriguin les cooperatives
agràries amb secció de crèdit inscrites en el Registre General de Cooperatives.
Els membres dels consells rectors de la FCAC i de l’ASC, SCCL, els tècnics d’aquesta entitat i els
serveis jurídics i econòmics de la FCAC han participat intensament en tots aquells casos en què la
cooperativa amb secció de crèdit ha exposat algun problema financer i ha sol·licitat la nostra
col·laboració.
El president de la FCAC i el cap del Grup Específic han assistit a les reunions mensuals de la
Comissió de Finançament Agroalimentari de l’ICF. Aquesta presència permet millorar la relació
entre les cooperatives i l’Institut a l’hora de gestionar processos de finançament.
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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:
•

Ajuts plurianuals per al foment de la Concentració, Intercooperació i Modernització de les
cooperatives i altres entitats associatives agràries per a la convocatòria de l’any 2013.

•

Ajuts a inversions per millora dels processos de transformació i comercialització dels
productes agraris.

•

Ajuts a les inversions per a la millora de la producció i/o comercialització de productes
vinícoles.

•

Ajuts a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH) que constitueixen
un fons operatiu per a realitzar un programa operatiu.

•

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).

•

Ajuts per ADV i ADS.

•

Ajuts per productors en el sector de la ramaderia.

Seguiment de les propostes i esborranys de convocatòria i de les partides pressupostàries de les
subvencions del Departament d’Empresa i Ocupació per al foment, la cooperació i la promoció de
les empreses cooperatives per a l’any 2013.
Seguiment de la normativa dels ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de
l’economia social i per al finançament d’autònoms i microempreses corresponents a l’any 2013.
Seguiment de la normativa dels ajuts que convoca el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la
Generalitat de Catalunya (CCAM), per agrobotigues.
Seguiment de la línia de suport a la intercooperació suprautonòmica del MAGRAMA.
Seguiment de la línia de “I+D para agrupaciones ganaderas” del MAGRAMA.
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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 d’Empresa i Ocupació
•

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
•
•
•
•

Participació en la Comissió de Formació per a Professionals Agraris per Compte Propi.
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 Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente
•

Per mitjà de Cooperativas Agro-alimentarias s’ha participat, com s’ha fet en els darrers
anys, en la sol·licitud de les següents línies de finançament:
•
•

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 MAGRAMA, s’han dut a terme 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.

Comunicació i Màrqueting
Revista AGROactivitat
Al llarg de l’any, s’han editat cinc números de la revista AGROactivitat, que té una tirada de 20.000
exemplars i es distribueix a les cooperatives i a gairebé 17.000 socis de cooperatives, així com a
representants de l’Administració, organismes sectorials i mitjans de comunicació.
S’ha dut a terme un procés d’actualització de l’estratègia comunicativa, la imatge i els continguts
d’aquesta revista, que un total de 113 cooperatives han puntuat amb una satisfacció mitjana de
4,9 sobre 6.
En aquest sentit, s’ha activat la pàgina web agroactivitat.cat, a on es pot trobar la informació sobre
l’actualitat cooperativa i que inclou continguts des de l’AGROactivitat 66.
Junt amb la tasca de difusió del cooperativisme agrari, la revista ha reportat uns ingressos
publicitaris de 48.285 euros que, sumats als 6.000 euros de patrocinis, que representen un total de
54.285 euros.
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Aparicions en premsa
Durant l’any 2013, s’han fet 140 comunicats de premsa, un 23% més que l’any anterior. En
paral·lel, s’han atès 124 sol·licituds d’informació dels mitjans de comunicació. Fruit d’aquesta
tasca, s’han assolit 873 aparicions en premsa escrita -que tenen un valor econòmic global de
240.553 euros-, a més de les aparicions en ràdio i televisió, que no estan comptabilitzades.
S’han mantingut els acords específics de col·laboració amb el diari econòmic Expansión, per
publicar-hi una columna setmanal sense cost econòmic sobre mercats agraris, i amb la revista
gastronòmica Chefsbook.
Finalment, s’ha posat en marxa el servei gratuït d’elaboració i difusió de notes de premsa de les
cooperatives. En total, s’han fet 35 notes de premsa (23 notes de cooperatives de les comarques
de Tarragona, 6 de Girona, 4 de Barcelona i 2 de Lleida).

Comunicació 2.0
L’estratègia de comunicació corporativa passa per reforçar els mitjans convencionals com la
revista i les aparicions en premsa, al temps que s’inicia l’entrada de la FCAC a internet.
En aquesta línia, al 2013 s’ha posat en marxa la pàgina www.agroactivitat.cat, que ha de portar
vinculat un butlletí electrònic per tal d’informar de l’actualitat del sector.
A més, s’ha definit un nou projecte de web corporativa que inclourà informació i dades d’interès
sobre aquesta organització i el col·lectiu de cooperatives agràries, i que contindrà un espai
d’intranet per afavorir i agilitar la comunicació amb les cooperatives federades.
També s’ha entrat a les xarxes socials posant en marxa un canal propi a Youtube, amb la finalitat
de penjar-hi vídeos de la Federació, les cooperatives i els seus productes per tal de fer-ne difusió.

Promoció dels productes cooperatius
Durant aquest any, s’ha participat en una campanya de promoció de les agrobotigues
cooperatives, i s’ha dissenyat un distintiu específic per aquests punts de venda i una versió
combinada del logotip d’agrobotigues i venda directa de la Generalitat que s’ha començat a aplicar
en el material promocional.
També s’han dut a terme accions de promoció del producte cooperatiu a fires, en concret s’han
organitzat tastos de vins al Fòrum Gastronòmic de Girona i a la Mostra de Vins i Caves de
Catalunya.
Finalment, s’ha obert un nou camp en negociar amb supermercats Caprabo la incorporació de
productes cooperatius en els seus lineals. Fins a final d’any, s’havia assolit la incorporació de 9
noves cooperatives i gairebé 70 referències de producte.
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Suport a la gestió de les cooperatives
Jurídic
•

Assessorament a 56 cooperatives, sota comanda de serveis concrets, realitzant
majoritàriament un assessorament jurídic complet en l’àmbit del dret cooperatiu. S’han
realitzat expedients sancionadors a socis, informes a consells rectors i assemblees
generals, modificació d’estatuts socials i constitució de diversos reglaments interns.

•

Assistència jurídica a consells rectors i assemblees, la qual cosa ha comportat una
participació en 35 d’aquestes reunions.

•

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

•

Acompanyament i assessorament jurídic en intercooperació. Elaboració de set convenis
intercooperatius i una fusió de cooperatives.

•

Seguiment de tres processos judicials via mercantil per impugnació d’acords socials a
causa d’expedients sancionadors de baixa de soci. Inici d’un procediment de cassació via
mercantil per impugnació d’una liquidació de baixa de soci. Seguiment de dos processos
judicials, contenciosos administratius, sobre temes relatius al Departament d’Economia i
Coneixement. Inici d’un procediment d’execució.

•

31 procediments judicials de socis de cooperativa en reclamació de devolució de quotes de
l'Impost sobre hidrocarburs.

•

Inici de cinc procediments de reclamació de quantitat. Procediments monitoris.

•

Realització de 12 escrits d’al·legacions davant diferents organismes públics, Consell
Regulador del Cava, Agència Catalana de l’Aigua, Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat i Departament
d’Economia i Finances.
Assessorament i tramitació de cinc expedients de marques.

•
•

Assessorament i elaboració de 12 contractes mercantils i civils, contractes d’arrendament
rústic, parceria, d’arrendaments urbans, de compravenda d’immobles i mobles, de
constitució de societats civils, de comunitat de béns, contractes de distribució i d’altres.

•

Assessorament jurídic d’un processos de liquidació i dissolució de cooperatives.

•

Assessorament jurídic i anàlisi dels aspectes jurídics relacionats amb la LOPD i el
manteniment de dades personals. Implantació de la LOPD a tres cooperatives i realització
de cinc auditories.
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Laboral
•

Negociació del Conveni col·lectiu de treball del sector de cooperatives del camp de la
província de Tarragona 2013/2015.

•

Assessorament en relació amb les mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral
dels treballadors de major edat i promoure l’envelliment actiu.

•

Informació sobre l'obligatorietat de les notificacions telemàtiques de la Tresoreria General
de la Seguretat Social.

•

Assessorament sobre les mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul de creixement i
creació d’ocupació.

•

Informació de les festes laborals de l'any i l'obligació per part de les cooperatives i altres
entitats de l'elaboració del calendari laboral.

•

Assessorament quant al Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre: la contractació i la
flexibilitat en l'organització del temps de treball.

•

Informació sobre els terminis de presentació dels comunicats de baixa, alta i partes de
confirmació de malaltia comuna i accidents de treball davant les possibles sancions per
part de l'Administració.

•

Realització de cinc jornades a les províncies de Lleida i de Tarragona en relació amb la
compatibilitat de la jubilació i el treball al camp.

•

Elaboració de cartes d’amonestació-sanció i/o acomiadament a treballadors per faltes
laborals.

•

Elaboració d’informes sobre contractació, despeses i nivells salarials.

•

Tramitació de 45 informes d’accidents de treball amb baixa mèdica o sense, via sistema
delta al Ministeri de Treball i a les mútues responsables de la prestació.

•

Tramitació de 810 partes d’incapacitat temporal per contingències comunes i professionals
pel sistema red on line a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

•

Elaboració i tramitació d’expedients per temes d’ajuts i formació.

•

Estudi, anàlisi i negociació sobre la millor opció per finalitzar una relació laboral.

•

Assessorament i informació als jubilats agraris sobre la compatibilitat de la pensió de
jubilació amb el treball.

•

Dos expedients de regulació d’ocupació. Un d’acomiadament i un altre de reducció de
jornada.

•

Estudi, anàlisi i valoració de llocs de treball en la fusió d’una cooperativa.
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•

Processos de modificació substancial de condicions de treball.

•

Assistència i elaboració d’escrits d’al·legacions a Inspecció de Treball.

•

Assistència i negociació davant del Servei de Mediació, Arbitratge i Negociació de
Catalunya (SEMAC).

•

Un procediment d’assistència, assessorament, preparació i presentació de documentació al
Fons de Garantia Salarial (FOGASA).

•

S’han elaborat set circulars i cinc notes informatives.

•

Actualment hi ha 61 cooperatives i empreses adscrites al servei. S’han confeccionat 670
nòmines mensuals i un total anual de 10.050 nòmines, rebuts de gratificacions
extraordinàries i endarreriments a l’any, 700 quitances, 845 liquidacions periòdiques a la
Tresoreria General de la Seguretat Social i 430 contractes de treball, pròrrogues i
transformacions a indefinit, els quals també s’han de tramitar al Servei Públic d’Ocupació.
220 modificacions de jornada, ordres de crida i canvis de categoria professional.

•

Actualment hi ha 72 socis inclosos en el Règim Especial Agrari que pertanyen a vuit
cooperatives. Contractació eventual de 502 treballadors, concentrada en més del 70%, a
final d’agost i setembre. S’han fet 502 nòmines, 502 contractes, 502 quitances i la
tramitació de 624 liquidacions periòdiques a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Prevenció de riscos laborals
•

Seguiment del Pla per a la Prevenció de Riscos Laborals de les 28 cooperatives integrades
en el servei. Mitjana de dues visites anuals a totes les cooperatives per part del tècnic amb
realització d’inspecció i elaboració d’un informe de millores correctores.

•

Assessorament presencial mensual a una cooperativa que l’ha requerit.

•

Assistència a vuit reunions del Comitè de Seguretat i Salut.

•

Avaluació de riscos a totes les cooperatives del servei en totes les especialitats: seguretat,
higiene i ergonomia i psicosociologia.

•

Mesurament de soroll a 10 cooperatives.

•

Realització de plans d’emergència i simulacres.

•

Entrega d’informació als treballadors.

•

Execució d’un curs de 30 hores en prevenció de riscos laborals a distància.

•

Execució d’un curs de manipulació manual de càrregues.

•

Execució de 24 cursos de formació específica al lloc de treball per a treballadors de
cooperatives integrades en el servei de prevenció.
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•

Execució de dos cursos de Pla d’emergència.

•

En col·laboració amb el Servei Jurídic, confecció de dos recursos a sancions imposades
per la Inspecció de Treball.

Econòmic i Fiscal
•

S’ha continuat treballant per oferir serveis de qualitat i donar suport a aquells consells
rectors que així ho han requerit pel que fa a la gestió comptable, fiscal i econòmica de la
seva cooperativa.

•

S’ha seguit impulsant el servei de gestió del tancament comptable de les cooperatives.
També es realitza el càlcul de l’impost de societats d’acord amb les normes específiques
que representen interessants beneficis fiscals. Des d’aquest servei s’han elaborat els
comptes anuals i, si així ho sol·licita el consell rector, s’han presentat a l’assemblea
general. Tot això, més la revisió i presentació de les declaracions periòdiques d’impostos
(IVA, IRPF, etc.) s’encabeix en una quota anual que rep el nom de SEIF.

•

Durant el 2013 un servei molt sol·licitat ha estat l’elaboració de plans de viabilitat i estudis
respecte a la situació econòmica i financera de la cooperativa. També s’ha col·laborat amb
l’Àrea de Jurídic en l’assessorament de processos d’intercooperació dels quals en destaca
la intervenció en els processos que van finalitzar amb la fusió de les cooperatives de
Cellers Domenys i Rodonyà i l’Espluga de Francolí i Solivella.

•

El servei econòmic i fiscal ha comptat amb un total de 54 usuaris durant el 2013. A la
següent gràfica s’observa quins han estat els serveis més contractats:

Distribució serveis econòmics i fiscals segons
nombre d'usuaris al 2013
Quota anual SEIF

Plans de viabilitat i
estudis econòmics i
financers

7%
13%
39%

Assessorament i
informes en temes
econòmics i fiscals
Assessorament en
processos de fusió i
intercooperació

19%
22%

Càlculs de liquidacions
i assessorament en
processos de baixa de
socis
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•

Durant el 2013 s’ha informat de les principals novetats en matèria fiscal i comptable
mitjançant 14 circulars enviades per via electrònica o fax a les cooperatives. A final del
2013 es va organitzar una jornada informativa específica per explicar les modificacions en
la normativa de l’IVA i, concretament, el nou règim de criteri de caixa.

•

S’ha participat, conjuntament amb l’Àrea de Jurídic, en el procés de reflexió i anàlisi de
l’Avantprojecte de la Llei de Cooperatives, i en la redacció de les esmenes presentades per
la FCAC.

•

Per últim, destacar, l’esforç compartit amb l’Àrea de Jurídic, que continuarà durant el 2014,
per donar a conèixer les novetats en relació amb la sentència de l’impost sobre les vendes
minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH), el procediment per sol·licitar la devolució
de les quotes suportades per agricultors i ramaders i per les pròpies cooperatives.

Formació i Desenvolupament Rural
Gestió de Projectes vinculats a Formació i Desenvolupament Rural
•

Projecte SOCIAL COOP

L’any 2013, en el marc d’un projecte de Foment de l’Emprenedoria i Lideratge Femení promogut
per Cooperativas Agro-alimentarias i que va comptar amb el suport del Ministeri de Sanitat,
Seguretat Social i Igualtat, s’ha avançat en el dimensionament del servei domiciliari d’atenció a la
gent gran des de la cooperativa Camp d’Alcarràs i Secció de Crèdit, mitjançant un Pla d’Empresa i
la realització de tallers formatius a la cooperativa.
•

Cooperació amb Colòmbia

Amb el suport d’ACCIÓ, s’ha continuat el projecte de cooperació internacional amb entitats de
l’economia social i associacions de productors de fruita del Departament del Huila (Colòmbia),
amb l’objectiu de transferir coneixements i experiències per desenvolupar el model cooperatiu en
el sector fruiter a Colòmbia. El projecte ha permès formar líders locals en gestió cooperativa i obrir
oportunitats comercials interessants des de Catalunya i des de Colòmbia.
•

Projecte de suport a les agrobotigues

L’any 2013, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha desenvolupat accions per
fomentar el treball en comú de la Xarxa d’Agrobotigues Cooperatives, i el resultat ha estat el
disseny d’una identificació conjunta per les Agrobotigues cooperatives, un recull d’accions de
dinamització de punt de venda, sessions de formació especialitzades i un acord amb una empresa
de missatgeria per a obtenir millors condicions per al conjunt de cooperatives.
•

Projecte de formació de joves emprenedors

FCAC ha promogut durant el 2013, en el marc d’aquest projecte de col·laboració amb el DAAM,
les següents accions de formació d’emprenedors:
•
•
•

Vaquí de llet – Santa Coloma de Farners
Fructicultura – Alfarràs
Conreus Herbacis – Tàrrega
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•
•

Olivicultura – Amposta
Horticultura – Vilassar de Mar

S’ha coordinat les actuacions d’enllaç amb les cooperatives, s’ha proposat visites i ponents per a
cada projecte d’emprenedoria. Seguint la tasca iniciada l’any anterior, s’ha difós el projecte de
formació de joves emprenedors en el sector agrari al Saló BizBarcelona 2013, amb el doble
objectiu d’apropar el saló de l’emprenedor als alumnes i de difondre l’emprenedoria agrària a la
ciutadania.
•

II Trobada de Joves de Cooperatives Agràries

Seguint la línia endegada l’any anterior, s’ha realitzat la segona trobada de joves de cooperatives
agràries al Celler Cooperatiu de Batea, en el marc de la jornada “Junts ho aconseguirem. Si
volem, podem”, centrada en l’emprenedoria al si d’una cooperativa agrària.

Gestió d’accions formatives i serveis de formació
•

Formació per als membres de consells rectors

S’ha continuat la feina de disseny d’un itinerari formatiu específic i adaptat 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.
•

Formació per a socis i treballadors de cooperatives

Seguint amb la línia del últims anys, s’ha produït una davallada de pressupost en general de les
línies de finançament destinades a la formació contínua per a treballadors i socis de cooperatives.
S’ha treballat però, en la recerca de nous ajuts, encara que poc significatius econòmicament, que
han propiciat poder realitzar noves actuacions formatives per a les cooperatives, augmentant
d’aquesta manera les accions realitzades en relació amb l’any 2012.
Destaca l’increment que es produeix cada any, i enguany també, de les accions formatives
realitzades per als treballadors de cooperatives, les quals s’han pogut finançar mitjançant el crèdit
del qual disposen per bonificar-se a la Seguretat Social, fins a arribar a un 60% més de l’import
bonificat durant l’exercici 2012.

Sistema Bonificació

Núm. Accions
78

94

115

Núm. Alumnes
383 498

Import bonificat

701
138.330 €
70.674 € 83.455 €

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013
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Durant el 2013 s’han organitzat un total de 274 accions formatives, de les quals 207 s’han realitzat
en modalitat presencial i 67 a distància. En les diferents accions formatives han participat un total
de 3.087 alumnes, dels quals 109 ho han fet per mitjà de la teleformació o a distància.

Seguint amb la tendència dels darrers anys, l’àrea on s’ha realitzat més formació ha estat la de
prevenció de riscos laborals, impulsada per l’obligatorietat de la realització de formació en aquesta
matèria: manipulació d’aliments, primers auxilis, benestar animal, manipulació de productes
fitosanitaris, etc. Destaca, també, la formació realitzada en l’àrea d’ofimàtica i noves tecnologies,
on s’ha vist incrementada la demanda, sobretot, quant a la utilització de les eines 2.0. S’ha
mantingut també, respecte a l’any 2012, la formació realitzada en l’àrea de desenvolupament
directiu on s’ha potenciat 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
practicar i projectar la realitat dels treballadors en l’adquisició de competències per assolir una
millora productiva.
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Valoració de les accions formatives
La valoració per part dels alumnes assistents a 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.
A continuació es detalla gràficament les puntuacions obtingudes de la formació realitzada, tant en
modalitat presencial com a distància, en relació amb el desenvolupament de l’acció formativa i del
professorat que l’ha impartit o tutoritzat.

Valoració acció formativa
(puntuació de l'1 al 4)
2,99

Valoració general del curs

3,62

3,04

Instal·lacions i mitjans tècnics

3,61

3,02

Mitjans didàctics

3,63

3,16

Durada i horari

3,57

3,04

Continguts del curs

3,52

3,28

Organització del curs
Presencial

3,71

Distància

Valoració Formadors - Tutors
(puntuació de l'1 al 4)
3,22

Valoració general professorat

3,61

3,20

Clima generat per afavorir l'aprenentatge

3,64
3,22

Resolució problemes i dubtes

3,57
3,23

Coneixement dels temes

3,62
3,22

Forma d'impartir o tutoritzar
Presencial

3,62

Distància
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Gestió d’Ajuts i Projectes
Gestionar el servei d’informació i assessorament sobre DUN i pagament únic a les
cooperatives integrades en el Grup de treball DUN 2013
•

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
17.795 DUN, un 28,68% 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’han realitzat quatre accions formatives per explicar al personal de les cooperatives les
novetats en la normativa dels ajuts de la DUN i vinculats al CGE i les variacions en les
aplicacions informàtiques vinculades.

•

S’ha informat i assessorat a tècnics i tècniques de 124 entitats, que participen en el Grup
de Treball de la DUN.

•

S’ha tramitat les DUN de cinc cooperatives.

•

La informació s’ha distribuït mitjançant 100 comunicats enviats per correu electrònic.

Gestió del Grup FCAC d’Entitats d’Assessorament Agrari (SAA)
•

Tot i els canvis de normativa, s’ha mantingut el Grup d’Assessorament Agrari de la FCAC,
amb un total de 33 entitats.

•

S’han tramés un total de 71 comunicats relatius exclusivament al Sistema d’Assessorament
Agrari. S’han atès un gran nombre de consultes telefòniques per la incertesa del sistema a
implantar.

•

S’han tramès validats un total de 93 Plans de millora dels 325 expedients de CGE
Procediment General 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 V 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 l’octubre de
2013, a les instal·lacions de la cooperativa de Linyola, van assistir un total de 25 tècnics de
18 entitats.

•

S’ha continuat amb la comercialització de 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 menor càrrega burocràtica els Llibres de Condicionalitat i Seguretat
Laboral que han de complimentar totes les explotacions que estiguin integrades en el
sistema. Durant l’any 2013 dues cooperatives s’han associat en aquest servei.
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•

Durant l’any 2013 s’ha començat a treballar amb la nova extensió d’aquest programa,
INDICOOP.

•

S’ha fet seguiment dels grups de treball de ramaderia i del grup de vinya iniciats l’any 2012.
S’ha realitzat una sessió de treball específic per al sector de la fruita dolça adreçada als
tècnics de les entitats d’assessorament.

•

S’ha organitzat un grup de treball amb tècnics de cooperatives, a mitjan de novembre, per
valorar els reptes i mancances de l’actual sistema d’assessorament agrari del DAAM.

Servei d’implantació i certificació de sistemes de qualitat, d’higiene i seguretat
alimentària i de medi ambient
•

En aquest àmbit s’ha donat informació del 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 d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics
(APPCC) i la implantació d’altres sistemes de gestió. S’ha enviat un comunicat a les
cooperatives informant del servei d’implantació dels sistemes de qualitat.

•

L’any 2013 s’ha treballat en un projecte amb una cooperativa.

Servei d’R+D+i
Informació
•

El grup R+D+i el formen 70 cooperatives i un total de 141 tècnics.

•

S’ha informat d’aspectes relacionats amb R+D+i per mitjà de 32 comunicats específics al
grup R+D+i de gerents i responsables tècnics de cooperatives adscrits. S’informa de
demandes i ofertes tecnològiques, accions de promoció de l’R+D+i i fires tecnològiques, a
més de propostes de participació en projectes d’R+D+i liderats per altres empreses o
centres de recerca.
S’ha informat mitjançant 10 circulars sobre premis, línies d’ajut, de préstecs o d’altres vies
de finançament vinculades a l’R+D+i.

•

Signatura de diversos convenis amb centres de recerca i universitats per promoure
la innovació a l’agroindústria cooperativa catalana
Durant l’any 2013 la FCAC, per a promoure la innovació a la agroindústria cooperativa catalana,
ha signat convenis nous amb les següents entitats:
•
•

Centre Tecnològic de Manresa (CTM).
Nou conveni amb l’IRTA.

Al mateix temps s’han mantingut converses per signar nous convenis amb altres centres i
universitats com la Universitat de Vic, el CReSA, el centre ASCAMM, que és previst concretar
durant el 2014.
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Seguiment dels Convenis Marc amb Centres Públics de Recerca
•

S’ha continuat treballant amb el conveni amb ACCIÓ per a la col·laboració de la FCAC en
la promoció i difusió de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN), en especial per la
renovació del conveni a signar durant el 2014, que inclourà canvis en l’accés i format
d’aquesta xarxa. S’ha continuat participant en el grup Connect-EU Agroalimentari coordinat
també per ACCIÓ.

•

S’han realitzat 19 reunions de treball amb els centres de recerca amb els quals 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. Aquestes
reunions s’han fet tant des del vessant de seguiment dels objectius dels convenis, com del
seguiment de projectes en curs d’aquests centres de recerca amb les cooperatives i/o les
branques de la pròpia FCAC.

•

Els centres amb els que s’han mantingut reunions són: Institut de Recerca i Tecnologies
Agroalimentàries (IRTA), Universitat de Lleida (UdL), 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), la XaRTA, i el CTM.

Gestió de projectes d’R+D+i per a les cooperatives
•

S’ha treballat en la gestió de dos expedients d’ajut del CDTI.

•

S’ha fet el seguiment i justificació de sis expedients de la línia d’ajut del DAAM pel
plantejament i la redacció de projectes d’R+D+i, convocatòria 2012.

•

S’ha participat i gestionat dos projectes sectorials: un a través de la línia del DAAM per a
l’R+D+i, convocatòria 2012, liderat per la Branca d’Oli d’Oliva de la FCAC, sobre el
compostatge de la sansa, amb la col·laboració de l’IRTA, i un projecte ramader-porcí
agrupat liderat per cinc cooperatives amb la col·laboració de l’IRTA i el CReSA, a través de
la línia del MAGRAMA per “I+D para agrupaciones ganaderas”, convocatòria 2013.

•

S’ha gestionat la sol·licitud de cinc expedients d’ajut de la línia d’ajut del DAAM per al
plantejament i la redacció de projectes R+D+i, convocatòria 2013, incloent-hi dos de
sectorials de la FCAC, i s’han gestionat també cinc expedients d’ajut per a projectes pilot
d’R+D+i també de la convocatòria 2013.

•

S’ha col·laborat en la presentació de quatre projectes europeus amb diferents centres de
recerca a convocatòries del 7è Programa Marc de recerca, al programa Ecoinnovation, i al
programa Intelligent Energy Europe.

•

S’ha col·laborat en la presentació d’un projecte a la Fundación Biodiversidad.

Gestionar la Federació Catalana de DOP i IGP
•

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.
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Servei d’acompanyament en planificació estratègica
màrqueting
•

•

i acompanyament en

L’any 2013 s’ha continuat amb la implantació del servei de realització de plans estratègics
per a les cooperatives juntament amb l’Àrea de Formació i Recursos Humans, que permet
orientar i planificar l’activitat de les cooperatives a partir d’un procés creatiu i participatiu.
S’ha intervingut en dos plans, juntament amb aquesta Àrea.
Durant l’any 2013 s’han mantingut les relacions amb una l’empresa externa per oferir
projectes de màrqueting a cooperatives que no disposen d’aquesta àrea. Per a realitzar
aquests acompanyaments, es disposa d’una empresa externa col·laboradora.

Servei d’imatge
•

Oferiment d’un nou servei de creació i disseny d’imatge que posa a l’abast de les
cooperatives agràries les estratègies i tècniques més eficaces en aquest àmbit. El servei
proposat és per a crear o renovar la imatge corporativa, el packaging, disseny d’etiquetes,
catàlegs, tríptics promocionals, rètols de façana, creació de marca per a nous productes o
per a noves seccions com, per exemple, l’agrobotiga a partir dels valors i conceptes que
suggereix cada producte cooperatiu i estudiant paràmetres com la diferenciació,
memorització, exclusivitat, etc.

•

S’ha realitzat un comunicat, difusió a la revista i recepció d’encàrrecs i elaboració de sis
ofertes personalitzades.

•

S’ha gestionat un total de dos projectes per a dues cooperatives. Un projecte ha consistit
en la creació d’imatge i packaging d’un nou producte, en què s’ha gestionat tot el procés,
assistència a reunions i coordinació de la presentació del nou producte a la FCAC.

•

Servei d’assessorament en la creació i millora d’agrobotigues.

•

S’ha coordinat i realitzat un projecte de disseny d’una nova agrobotiga de la cooperativa El
Progrés Garbí (Malgrat de Mar). Es tracta d’un disseny basat en una estratègia prèvia que
defineix la identitat i els trets que la diferencien de la resta, els objectius i actuacions de
marxandatge de gestió i presentació que cal realitzar per assolir-los.

•

S’ha participat en el servei d’agrobotigues de la FCAC.

•

S’ha promocionat el servei de millora d’agrobotigues o posada en marxa d’un nou punt de
venda.

•

S’ha realitzat un programa de formació.

•

S’ha coordinat els ajuts de comerç o qualsevol altre ajut lligat a la comercialització.
Concretament s’ha realitzat el seguiment de la convocatòria CCAM (Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya); s’han realitzat sis justificacions dels
expedients de l’any 2012 i s’han gestionat sis sol·licituds per a la convocatòria 2013.

•

S’ha informat sobre els ajuts disponibles per agrobotigues, de forma personalitzada i també
s’ha participat en una jornada d’ajuts al mes de desembre.
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•

S’han gestionat vuit expedients d’ajut d’agrobotigues.

•

S’ha coordinat un projecte d’ajut per a una nova agrobotiga i s’han presentat ofertes
personalitzades per tres cooperatives.

Servei d’assessorament en programes operatius adreçat a empreses que estan
reconegudes com a OPFH
•

S’ha treballat en la gestió de set OPFH.

•

S’ha col·laborat amb l’Àrea de Jurídic i l’Àrea d’Assessorament Econòmic i Fiscal de la
FCAC per assessorar en temes concrets a altres OPFH.

Servei d’enginyeria i llicències ambientals
•

S’ha treballat en dos projectes d’enginyeria que van des de millores en les instal·lacions
per al processat de productes agrícoles, fins a estudis de costos de l’enginyeria de procés.

•

Es disposa de dues empreses externes col·laboradores i determinats projectes s’executen
amb personal propi.

Servei d’actualització o noves sol·licituds de registres. Tramitació d’inscripcions a
registres (RIAAC, REIC, RSIPAC...).
•

S’ha treballat en l’actualització de dos RIAAC.

Servei d’acompanyament de
modernització de cooperatives

processos

d’intercooperació,

concentració

i

•

S’ha realitzat l’estudi industrial i agronòmic de dos processos de fusió de cooperatives,
amb un total de vuit cooperatives involucrades.

•

S’ha gestionat la justificació de 56 expedients de la convocatòria 2012 anualitat 2013 de
l’ajut del Pla de concentració, Intercooperació i Modernització de cooperatives del DAAM.

•

S’ha gestionat i coordinat 24 sol·licituds d’ajuts de la convocatòria 2013 de l’ajut del Pla de
Concentració, Intercooperació i Modernització de cooperatives del DAAM.

•

S’ha gestionat i coordinat quatre expedients de sol·licitud i justificació de l’ajut del
MAGRAMA per integració.
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Servei de gestió d’altres ajuts
•

Informació i Assessorament a totes les cooperatives federades mitjançant 32 circulars
d’ajuts.

•

S’ha organitzat la Jornada tècnica amb el títol “Jornada d’ajuts pels propers anys: com fer
front en els vostres projectes empresarials?” a Sant Jaume dels Domenys, el desembre de
2013. Varen assistir un total de 40 cooperatives i 51 assistents 30 dels quals eren
gerents/presidents.

El servei de Gestió d’ajuts ha dut a terme:
•
•
•
•
•
•

Gestió d’un expedient de justificació any 2012 de l’ajut de promoció del vi de Països
Tercers.
Gestió de dos expedients de sol·licitud d’ajut de promoció del vi de Països Tercers,
convocatòria 2013.
Gestió d’un expedient d’ajut per una cooperativa amb ADV.
Gestió d’un expedient de justificació any 2012 de l’ajut per a fires del CCAM.
Gestió de sis expedients de sol·licitud de l’ajut per a fires del CCAM, convocatòria 2013.
Gestió de quatre expedients de l’ajut de la Diputació de Lleida per assistir a fires.
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Serveis interns de la 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 per mitjà d’un qüestionari relatiu
al seu grau de satisfacció quant als serveis de la FCAC i informació d’aquests.

•

Atendre les demandes de sol·licitud d’alta mitjançant una entrevista informativa al Consell
Rector de la cooperativa sol·licitant.

Sistema de Gestió de Qualitat
La FCAC té la Certificació de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 Sistema de Gestió de Qualitat.
Durant el 2014 es realitzarà l’auditoria de recertificació d’aquesta norma.
Aquesta certificació manifesta que el sistema de gestió de qualitat és eficaç. Això s’ha evidenciat
mitjançant l’anàlisi dels indicadors que mesuren el grau d’assoliment de les Àrees de
Responsabilitat Clau (ARC) fixades per a l’any 2013. A més, s’ha 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 de les despeses, segons activitats, per poder-ne analitzar
la rendibilitat.

•

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 FCAC (IVA, IRPF, IS) i de
les declaracions anuals informatives.

•

Realització del tancament de l’exercici comptable i preparació de la documentació
sol·licitada per part dels auditors per a la comprovació dels comptes anuals i de l’activitat
de l’exercici.

•

Sol·licitud i justificació de les subvencions estructurals de la FCAC. 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 a l’activitat diària i trobar nous finançaments. Reclamacions
d’impagats i gestions amb l’Administració Pública per al cobrament de les subvencions.
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•

Justificació econòmica de les accions formatives. Recopilació de tota la documentació
necessària, 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, i
administració de l’arxiu de les còpies de tota aquesta documentació. Control de l’arxiu de la
documentació que surt des 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

Fruits de Ponent, 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

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

Viticultors Bateans, SCCL

Terra Alta

Batea

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

Terra Alta

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 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

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
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Cabacés

Agrícola i Secció de Crèdit de Cabacés, SCCL

Priorat

Cabacés

Agrosolar 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

Camp-redó

Cítrics Terres de l'Ebre, SAT 1521 CAT

Baix Ebre

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

SAT Agater núm. 316 CAT

Pla de l'Estany

Cornellà del Terri

Agrícola de Banyoles, SCCL

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 Masnou

Agrària el Masnou, SCCL

Maresme

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

Falset

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

Priorat

Flix

Agrícola 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
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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 La 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

L'Arboç

Cellers de l'Arboç, SCCL

Baix Penedès

L'Argilaga

Agrícola de l'Argilaga, SCCL

Tarragonès

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-Caparrella

Oli-Art, SCCL

Segrià

Llorenç del Penedès

Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç del Penedès, SCCL

Baix Penedès

Llorenç del Penedès

Centre Oleícola del Penedès, SCCL, CEOLPE, SCCL

Baix Penedès

Maials

Fruits Secs de les Garrigues, SCCL

Segrià

Maials

Camp Foment Maialenc i Secció de Crèdit, SCCL

Segrià

Memòria Social 2013 | 49

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

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

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

Puigpardines

SAT la Vall d'en Bas

Garrotxa

Puigpelat

Agrícola i Secció de Crèdit Sant Isidre de Puigpelat, SCCL

Alt Camp

Rabós

Agrícola de Sant Julià de Rabós, SCCL

Alt Empordà

Reus

Unió Corporació Alimentària, SCCL

Baix Camp

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

Santa Bàrbara

Agrícola Sant Gregori de Santa Bàrbara, SCCL

Montsià

Santa Bàrbara

Agrícola del Camp i Secció de Crèdit Santa Bàrbara, SCCL

Montsià

Santa Coloma de Queralt

Agropecuària Coperal i Secció de Crèdit, SCCL

Conca de Barberà
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Santa Pau

La Fageda, SCCL

Garrotxa

Santa Perpètua de Mogoda

La Perpetuenca, 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

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

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

Vallpinar SAT 1608

Segrià

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

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 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
El Masnou
Torres de Segre
Les Borges Blanques
Lleida
Montblanc
Santa Perpètua de Mogoda
Sarroca de Lleida
Ultramort

ALTES
Agrària el Masnou, SCCL
Vallpinar SAT 1608
BAIXES
Agrupació Oleària Lleidatana (AGROLES), SCCL
La Bordeta Fruits, SCCL
Viticultors i Secció de Crèdit de Montblanc, SCCL
Ramaders de Catalunya, SCCL
Camp i Secció de Crèdit de Sarroca, SCCL
Ramaders del Baix Empordà, SCCL

Maresme
Segrià
Garrigues
Segrià
Conca de Barberà
Vallès Occidental
Segrià
Baix Empordà
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