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Benvolguts
companys i companyes,
L’Assemblea General és el moment de fer
balanç d’aquest any passat i del projecte al
que més esforços i dedicació hem destinat, el
Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català.
El Pla Marc és una radiografia sense
precedents del sector, un mapa que hem
construït, gràcies a vosaltres, per reforçar les
nostres organitzacions i els nostres socis i
traçar, amb prou coneixement, el camí a
seguir.
El resultat és un compromís amb les
cooperatives i des de les cooperatives, que
ha de prendre especial rellevància en tant
que el Govern de la Generalitat el faci seu en
resposta a les resolucions del Parlament de
Catalunya. Entre tots, hem fet una feina
bàsica per al futur del món rural i de les
persones que hi vivim.
Així mateix, aquest consell rector volem
donar un pas més i avançar en el servei a la
gent del sector. Els socis de les cooperatives
tenen unes especificitats i la Federació és
l’organització que els hem de poder donar
millor resposta, ja que som qui més coneixem
la legislació del món cooperatiu i les
necessitats dels agricultors i ramaders
vinculats a cooperatives.

El nostre projecte també té la intenció de
reforçar els consells rectors amb un
programa de formació específic, mentre
continuem treballant tots els temes que
formen part de les funcions habituals. Hem
avançat en la tramitació de la nova Llei de
cooperatives de Catalunya, en el nou PDR, el
desplegament de la PAC, el seguiment de les
seccions de crèdit i les diferents conjuntures
que afecten cadascun dels sectors.
Més enllà, l’objectiu no serà complet sense el
reconeixement de la societat a les
cooperatives. Per això apostem fort per la
comunicació, posicionant el sector a la
premsa i a Internet i buscant noves maneres
de fer-nos més propers.
Molts creiem que les cooperatives tenim un
paper bàsic i no és possible concebre un
model de país que no posi el nostre sector en
el lloc que correspon. Aquest és el projecte.
Comptem amb fer-ho junts.

Ramon Sarroca
President
Lleida, 22 de maig de 2015
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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. Enfortir la capacitat d’influència i representativitat de la FCAC.
2. Difondre i promoure els models cooperatius agraris.
3. Convertir la FCAC en soci estratègic de les cooperatives.
4. 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 forma part de Cooperativas Agro-alimentarias (CA-A) i té la
vicepresidència de la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC). 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.
Seu i delegació FCAC:
Barcelona
Casa de l’Agricultura
C. Ulldecona, 33, 3r
08038 Barcelona
Tel. 932 260 369
a/e: fcac@fcac.coop

Lleida
Mercolleida
Av. Tortosa, 2, of. 25-27
25005 Lleida
Tel. 973 247 982
a/e: Lleida@fcac.coop
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Llistat de serveis oferts:
Assessorament Agroalimentari: assistència a les cooperatives en temàtiques sectorials,
mediambientals o associades a la política agrària o el desenvolupament rural.
Assessorament Empresarial







Serveis jurídics.
Servei de nòmines i gestió laboral. Servei 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
Assessorament en protocol i organització d’esdeveniments
Comunicació i màrqueting





Servei de premsa
Revista AGROactivitat
Publicacions i canals 2.0
Promoció de producte cooperatiu
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L’entitat, instrument de representació
Òrgans de govern i representació
President
Ramon Sarroca

Almenar Fruits, SCCL

Vicepresident Primer
Francesc Xavier Pié

Agrícola i Secció de Crèdit de Vilabella, SCCL

Vicepresident Segon
Jesús Ricou

Camp i Secció de Crèdit l’Arbequina, SCCL

Secretari
Lluís Roig

Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL

Tresorer
Ferran Sabater

Corma, SCCL

Fruita i Horta
Desenvolupament Rural
Conreus Herbacis i Farratges
Seccions de crèdit
Flor i planta ornamental

Vocals
Josep Erra

Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit, SCCL

Jordi Casanova

Arrossaires del Delta de l’Ebre, 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

Antoni Galceran

Unió Corporació Alimentària, SCCL

Josep Lluís Grogués

Centre Vinícola del Penedès, SCCL - Cevipe

Josep M. Sans

Fruits de Ponent, SCCL

Pinsos
Arròs
Ramaderia i llet
Fruita Seca
Subministraments
Formació
Oli d’Oliva
Vi
Fruita i Horta

Suplents
Miquel Fàbregas

Càmara Arrossera del Montsià, SCCL

Lluís Gaya

La Fraternal d’Albagés, SCCL

Ramon Estrada

Agrícola de Vilassar de Mar, SCCL

Joan Gras

Transalfals & la Vispesa, SCCL

Joan Torné

Vinícola de Sarral, SCCL

Jaume Salat

Fruits Secs de les Garrigues, SCCL

Santiago Berenguer

Agropecuària Coperal i Secció de Crèdit, SCCL

Arròs
Oli d’oliva
Flor i planta ornamental
Conreus Herbacis i Farratges
Vi
Fruita Seca
Seccions de Crèdit

Interventors de
Comptes
Titulars
Josep M. Cornell

Girona Fruits, SCCL

Josepa Cid

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

Josep Daroca

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

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

Jesús Ricou

Arbequina i Secció de Crèdit, SCCL

Tarragona

Josep Lluís Grogués

Centre Vinícola del Penedès, SCCL - Cevipe

Terres de l’Ebre

Jordi Casanova

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

Representants per temàtiques horitzontals
Parlament i partits polítics

President i vicepresidents

Relació amb les OPA

El cap de branca corresponent, segons temàtica

Internacionalització

Xavier Pié/Ferran Sabater

Comerç

Ferran Sabater/Josep M. Sans

R+D+I

Roger Palau/Jordi Casanova

Medi ambient

Antoni Galceran/Josep M. Sans/Jesús Ricou

Economia i fiscalitat

Lluís Roig/Jordi Vives

Laboral - Temporers - Seguretat Social

Josep M. Sans/Antoni Galceran/Josep Ll. Grogués

Serveis a les cooperatives

Roger Palau/Xavier Pié

Relació amb les cooperatives

Jesús Ricou/Antoni Galceran

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

Representant
R. Armengol
R. Sarroca
Representant
X.Pié
R. Sarroca, F. Sabater
E. Dalmau
S. Ferrer, O. Ferré
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Agricultura, Ramaderia i Indústria Agroalimentària

Representant

Taula Agrària

R. Sarroca, J. Vives

Comissió Finançament Agroalimentari. ICF.

R. Sarroca, LL. Roig

Grup de seguiment de les cooperatives amb secció de crèdit

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
Agrofòrum
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

FCAC
R. Sarroca, E. Dalmau, J. Vives
ASC, SCCL
LL. Roig, À. Balagué, S. Berenguer
E. Dalmau, E. Aguirre
M. Pascual
J.M. Sans, J. Ricou
J. Ll. Escuer
D. Casadevall, A. Clivillé
J. Ll. Escuer, D. Casadevall
T. Masjuan i A. Piñol
E. Dalmau
R. Sarroca, LL. Roig, J. Vives
F. Sabater, 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)

J. Casanova, M. Fàbregas

Consell Sectorial de l’Arròs (CA-A)

J. Casanova, J. Ll. Bosque

Conreus herbacis i farratges
Taula Sectorial Agrària dels Cereals-Herbacis (DAAM)
Consell Sectorial dels Conreus Herbacis (cereals i oleaginoses) (CA-A)
Grup de Treball de Farratges dessecats (CA-A)
Grup per a l’Avaluació de Noves Varietats de Cultius Extensius a Espanya
(GENVCE)

J. Ricou, J. Gras
J. Ricou, À. Casanovas
J. Gras, À. Casanovas
R. Torres

Flor i Planta Ornamental
Taula Sectorial Agrària de la Flor i la Planta Ornamental (DAAM)
Consell Sectorial de Flor i Planta Ornamental (CA-A)
Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC)

F. Sabater
F. Sabater, D. Casadevall
F. Sabater
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Fruita i Horta
Taula Sectorial Agrària de la Fruita Dolça (DAAM)

J. M. Sans

Taula Sectorial Agrària de l’Horta (DAAM)

C. Matas, R. Ribot

Taula Sectorial Agrària dels Cítrics (DAAM)

F. Tarazona

Grup treball reforma OCM sector

J. M. Sans, Ò. Tolsà

Consell Sectorial de Fruita i Horta (CA-A)

J. M. Sans, Ò. Tolsà

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

J. M. Sans

Grup de Treball del Foc Bacterià

J. M. Sans, Ò. Tolsà

Observatori de la Fruita Fresca

J. M. Sans

Comité de expertos de manzana y pera (Comissió Europea))

J.L. Trilla

Mesa sectorial per a la transferència de varietats en fruiters

C. Faro

Mesa de fruita i hortalisses del Grup de Treball de protocols internacionals

J. A. Arderiu

Grup de treball DOP Mongeta del Ganxet

M. Cunill

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

R. Palau, Jaume Salat

Consell Sectorial de Fruita Seca (CA-A)

R. Palau, J. Ll. Bosque

Llet
Taula Sectorial Agrària de la Llet (DAAM)

J. Fàbrega, J. Pallarès

Consell Sectorial Llet i Productes Lactis (CA-A)

J. Fàbrega

Junta Directiva Associació Lletera Interprofessional de Catalunya (ALLIC)
Assemblea General ALLIC

M. Espona
M. Espona, J. Pijoan
M. Balcells, D. Casadevall

Observatori de la llet

M. Espona

Agència Catalana de Seguretat Alimentària - Grup de Treball Llet

Ll. Batllosera

INLAC

J. Fàbrega

Oli d’Oliva
Taula Sectorial Agrària de l’Oli d’Oliva (DAAM)

A.

Galceran, E. Sabater

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

A.

Galceran, E. Dalmau

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

A.

Galceran
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
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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
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)

J. Serra, R. Armengol
Ll. Dalmau
R. Armengol, M. Canal
R. Armengol
J. Díaz, 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

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

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

J. Ll. Grogués

Consell Sectorial del Vi (CA-A)

J. Ll. Grogués

Consell Regulador del Cava

Ll. Urgell, X. Farré
J. Ll. Grogués

Consell Assessor INCAVI

J. Ll. Grogués

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

J. Ll. Grogués

Taula Interprofessional del Cava i Vi Blanc
Desenvolupament Rural

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

E. Dalmau, M. Riera
Representants
J. Torné
J. Estrada
M. Sales Cuco
F. Prats
X. Borràs
J. Coll
E. Dalmau
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Medi Ambient
Consell de Protecció de la Natura
Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua

Representant
J. Casanova
J. Casanova, Ò. Tolsà

Taula de l’Aigua

J. Casanova

Taula per al desenvolupament sostenible de Catalunya

A. Galceran

Comissió d'Avaluació i Seguiment per a l'aplicació de la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats
Taula de la Biomassa Forestal i Agrícola
Comissió EbreBiosfera
Altres temàtiques
Comissió directora de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària

A.

Galceran
J. Erra

J. Casanova
Representant
J. Erra

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)

M. Mula

ECA, Comitè de Certificació

J. Vives

APPLUS, Comitè de Certificació

J. Vives

Consell Sectorial Seccions de Crèdit (CA-A)

Ll. Roig

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

Ò. Tolsà
J. Casanova
M. Llosa

(*) Estructura representativa a 31 de desembre de 2014
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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 Ll. 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, Sara Masdevall
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, Eva Arqué
Mar Balmaña
Àngel Balagué, Josep Parcerisa, Margarida Mora

(*) Estructura representativa a 31 de desembre de 2014
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La FCAC com a lobby
Temes horitzontals


Eleccions per renovar la meitat del consell rector. El 2014 han tingut lloc eleccions a les
següents branques, ratificades en la XXXI Assemblea General que es va celebrar a la
Fageda d’en Jordà: vi, oli, subministraments, fruita i horta, flor i planta, arròs i seccions de
crèdit. En aquest sentit, es va produir un relleu en la presidència de la FCAC essent
l’escollit per la junta en Ramon Sarroca, fins aleshores cap de Branca de Fruita i Horta i
procedent de la cooperativa d’Almenar Fruits. El canvis en el consell rector de la FCAC han
implicat també la modificació dels nostres representants en diverses organitzacions, taules
i organismes on la FCAC hi té presència.



El nou Consell Rector sorgit de l’Assemblea s’ha presentat a les diferents conselleries: vam
mantenir una reunió amb el conseller Pelegrí del DAAM amb qui vam tractar de la resolució
del Debat sobre el món agrari, el Pla Marc del Cooperativisme Agrari, dels pagaments
pendents d’ajuts a cooperatives i del PDR 2014-2020.
També ens vam reunir amb el conseller d’Empresa i Ocupació amb qui vam fer el
seguiment del Projecte de Llei de cooperatives, el programa Aracoop, la situació de les
línies d’Ajut i de formació, la intenció d’intensificar relacions amb la Direcció General de
Comerç, amb Acció i amb la Direcció General de Turisme i de l’Avantprojecte de llei
d’ordenació de Sistema d’Ocupació i del SOC i la participació del cooperativisme en el seu
Consell de Direcció.
En la reunió amb el conseller d’Economia i Coneixement es van prioritzar tres aspectes:
pagaments pendents de l’Administració a les cooperatives, principals línies que afecten al
cooperativisme agrari en el pressupost 2015 i les seccions de crèdit.
Finalment, amb el Departament de Territori i Sostenibilitat ens vam reunir amb el secretari
de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, a qui vam transmetre la problemàtica
existent amb la gestió de sansa i oliasses en molins i de brises i mares en cellers, també
de la revisió de zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats de fonts
agràries, del cànon de l’aigua i els usos ramaders i finalment vam insistir en la presència
del cooperativisme agrari en el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, el
consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya i en el Consell de prevenció i
gestió de residus de Catalunya.



El 2014 ha estat un any en què el seguiment del Projecte de Llei de cooperatives s’ha
convertit en un dels temes clau. S’han seguit realitzant les reunions de la Comissió del
Consell Rector FCAC per treballar aquells aspectes primordials que havia de contemplar
aquesta Llei; s’ha convocat a totes les cooperatives per explicar les principals novetats de
l’avantprojecte i assolir un posicionament consensuat del nostre col·lectiu.
Un cop treballat internament, s’han mantingut nombroses reunions amb la Direcció General
d’Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom i, el conseller Puig, per traslladar
aquestes demandes i que el text que ha entrat al Parlament recollís gran part de les
consideracions del nostre sector.
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Pel que fa al tràmit parlamentari s’han fet diverses rondes de trobades amb tots els grups
amb representació parlamentària (CiU, ERC, PSC, PPC, ICV-EUiA, C’s i CUP) per exposar
el nostre posicionament al respecte i les diferents esmenes que s’han presentat per part de
la FCAC. En aquest sentit, el president de la FCAC, ha fet una compareixença a la
Comissió d’Empresa i Ocupació explicant els reptes del cooperativisme agrari i aquells
aspectes bàsics que ha de recollir la normativa per permetre el desenvolupament de les
nostres empreses.
Creiem que és una norma important que ha de regular el nostre sector en els propers anys,
per aquest motiu s’ha estat proactiu en tot el procés. S’ha realitzat una important tasca de
sensibilització i pedagogia sobre què és el cooperativisme agrari i què representa i s’ha
treballat intensament en les diferents fases d’elaboració de la Llei. Un seguiment acurat del
procés ens ha permès que la norma que encara està en tramitació al Parlament reculli
aquells aspectes més importants per a la consolidació i creixement del cooperativisme agrari.



Diversos membres del Consell Rector han mantingut reunions amb tots els grups
parlamentaris prèviament al Debat Monogràfic sobre Agricultura que va tenir lloc al
Parlament al juliol, amb l’objectiu que es tinguessin presents les necessitats del
cooperativisme agrari. En aquest sentit, considerem que es va fer molt bona feina ja que en
la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, hi ha un punt específic
sobre cooperativisme agrari que inclou les demandes que va traslladar la FCAC en el seu
moment i de les que destaquem: destinar els recursos necessaris per a desenvolupar el Pla
marc de cooperatives i els instruments necessaris per a desenvolupar les actuacions que
se’n derivin, obrir una convocatòria anual d’ajuts per a impulsar i consolidar el Pla de
concentració, intercooperació i modernització de cooperatives agràries (PCIM), defensar i
fomentar el model de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries com un instrument
de finançament característic del cooperativisme agrari català, viable i útil per a la comunitat
rural, impulsar ajuts per a la millora dels processos de transformació i comercialització, la
formació dels professionals i la internacionalització de les cooperatives agràries.



La FCAC ha fet arribar als caps de llista dels diferents partits polítics a les eleccions
europees un document amb les principals demandes del cooperativisme agrari per a la
pròxima legislatura: aposta per una PAC que fomenti el model productiu europeu i el sector
agroalimentari, eines de gestió per prevenir les crisis de mercat i pal·liar la volatilitat de
preus, buscar l’equilibri en la cadena alimentària, prioritzar les negociacions comercials
multilaterals en lloc de bilaterals i el suport a la innovació, entre d’altres.



A proposta de la FCAC, Agustí Castells, expresident d’Arrossaires del Delta de l’Ebre, Cap
de Branca d’Arròs de la FCAC des de 1988 fins al 2010 i vicepresident d’aquesta entitat del
1991 al 2008 ha rebut la Medalla President Macià que atorga el Govern de la Generalitat a
les persones que han contribuït a l’impuls de l’economia catalana. La cooperativa Cadí,
SCCL també ha estat distingida amb la Placa President Macià per la seva capacitat
d’adoptar millores i iniciatives de progrés.



Important participació en l’elaboració i els estudis elaborats pel Consell de Treball
Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) amb l’objectiu de garantir els interessos del
cooperativisme. En aquest sentit destacar: el Projecte de decret pel qual s'estableix el
règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització
d'organismes modificats genèticament a Catalunya, l'Avantprojecte de llei sobre les
organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya, el Projecte de decret
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sobre l'activitat artesanal, l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres i
administratives per l'any 2015, l'Avantprojecte de llei de simplificació de l'activitat
administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya, el
Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de
Catalunya, sobre el Projecte de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de
creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats I Dejeccions Ramaderes,
l’Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries,
l'Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya, l'Avantprojecte
de llei d'ordenació del sistema d'ocupació de Catalunya i del Servei d'Ocupació de
Catalunya, el Projecte de decret de presentació de determinades begudes en ampolla de
vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós, el Projecte de decret sobre mesures per
evitar la introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per al
vegetals, el Projecte de decret del sistema de formació, transferència tecnològica i
innovació en el sector agroalimentari a Catalunya, l'Avantprojecte de llei de cooperatives i
el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.
En el marc del CTESC, la FCAC ha participat activament en l’estudi que s’està elaborant
sobre el sector agropecuari català amb què, a partir de les aportacions de diferents
experts, es pretén, a més de fer un retrat acurat d’aquesta realitat, intentar estimar
l’impacte de la nova política agrària comunitària.


Diverses entitats s’han posat en contacte amb la FCAC per estudiar possibles
col·laboracions, en aquest sentit destaquem les reunions amb la Federació Agroalimentària
de Comissions Obreres, amb PIMEC i amb Òmnium Cultural.



Hem rebut nombroses delegacions de països que volien conèixer el cooperativisme agrari
català: cooperatives d’Aquitània, una delegació de Colòmbia, també ens han visitat del
País Basc, una delegació de Japan Agriculture, una delegació xilena i també una delegació
de cooperativistes de l’Afganistan.



El president i altres membres de la junta han assistit a actes institucionals organitzats per
les diferents administracions per presentar projectes, programes i iniciatives interessants
per al cooperativisme agrari. També hem estat presents en actes que altres associacions
del sector, entitats i partits polítics han organitzat, en representació de les nostres
empreses.



El nou consell rector ha creat dues comissions internes: la de comunicació, per valorar els
sistemes d’informació que s’estan utilitzant tant cap a les nostres associades, com cap a la
societat i estudiar possibilitats de millora; i la comissió de visites a cooperatives, amb
l’objectiu de visitar les cooperatives federades i conèixer de primera mà les seves
necessitats i inquietuds.



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



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



S’ha participat en la discussió de les modalitats d’aplicació de la Política Agrària
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Comunitària (PAC), defensant els interessos de les cooperatives.



S’han presentat esmenes a la Llei del sòl d’ús agrari, reclamant que s’eliminessin
determinats elements que podrien generar conflictes entre propietari i arrendador i que les
cooperatives puguin participar en major mesura en el seva aplicació futura.



Seguiment del desenvolupament de la Llei d’integració cooperativa i la de cadena de valor.



Durant el 2014 s’ha constituït, en el si del Consell Rector de la FCAC, el Grup de Treball
d’Assegurances Agràries, que aplega els caps de branca de les diferents produccions
agràries o ramaderes amb l’objectiu de recollir les problemàtiques específiques que
afecten les diferents línies d’assegurances sectorials i plantejar propostes concretes de
millora per als principals cultius.



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 la
millora de les assegurances agràries. S’han realitzat dues jornades d’assegurances, una
per a boví i una per a cítrics.



S’han mantingut diferents reunions bilaterals amb el DAAM amb l’objectiu d’estudiar la
proposta d’una nova assegurança d’ingressos.



Seguiment de les incidències en relació amb les adversitats meteorològiques que afecten a
les explotacions agràries dels socis de les cooperatives.



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



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.



Informació al sector de les implicacions del nou Reglament d’informació al consumidor en
relació amb els canvis relatius a l’etiquetatge.



Informació i difusió de les novetats legislatives relatives a l’ús d’additius, nous ingredients i
límits màxims de residus en els aliments.
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Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català


El Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català, sobre la base d’un estudi que mostra la
realitat de les cooperatives agràries amb caràcter global, analitza 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 línies d’actuació de futur,
preveure sinergies i possibilitats d’intercooperació. El Pla és una reivindicació del sector
cooperatiu contemplada en el Debat Agrari de 2010 al Parlament de Catalunya.



Durant aquest any es va tancar l’elaboració de la diagnosi, estructurada en tres documents
en funció de diferents vectors (Catalunya, sectorial i territorial) i va ser presentada a les
cooperatives el 24 d’octubre, a Lleida. El text analitza multitud de variables, majoritàriament
durant el període 2008 a 2012, des d’un punt de vista productiu, d’organització, de
participació en la cadena de valor i del vessant econòmic i financer. Aquest estudi, que vol
esdevenir un referent de consulta sectorial, és innovador quant a la metodologia emprada
a l’hora d’analitzar les dades i presenta resultats tant de caràcter general com des de
múltiples perspectives.



Es va iniciar també la fase de reflexió estratègica, un procés de debat, amb la participació
intensa de les cooperatives, per identificar objectius claus i línies d’actuació de futur, tenint
l’antecedent de la diagnosi prèvia.



En aquest projecte hi han participat diverses àrees de la FCAC i ha comptat amb la
col·laboració per la diagnosi economicofinancera de la Universitat de Lleida.

Temes sectorials
Arròs


Esmenes a la proposta de mesures agroambientals per al sector, en col·laboració amb
altres entitats.



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



Proposta d’aplicació de l’ajut acoblat per al sector en el marc de la nova política agrària
comunitària, per tenir un tracte preferent per a les zones tradicionals de cultiu.



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 Federació Espanyola de Banc dels Aliments.

Cultius Herbacis i Farratges


Defensa dels conreus herbacis com a sector estratègic de la cadena agroalimentària.



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



Realització d’esmenes als ajuts agroambientals que afecten al sector d’herbacis: Xarxa
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Natura 2000 i millora de la fertilització. Difusió al sector d’aquestes mesures.


Elaboració de propostes per definir les necessitats d’innovació del sector.



Informació de temes sectorials: requeriments de la nova PAC especialment pel que fa al
nou pagament verd, control de micotoxines i cultiu o comercialització de matèries primeres
transgèniques.



Col·laboració amb Cooperativas Agro-alimentarias per a l’elaboració d’estimació de collita
a nivell estatal.



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



Informació de l’estat dels cultius, previsions de collita, novetats estadístiques i notícies del
sector cerealístic.

Fruita i horta


Seguiment dels canvis normatius en l’OCM única que afecten al sector. S’ha defensat
l’opinió de les cooperatives mitjançant posicionament i la participació en jornades i
reunions sectorials.



Durant el 2014 es va modificar la normativa estatal relativa al reconeixement de les
organitzacions de productors que atemptava contra la realitat de les cooperatives. Des de
la FCAC es va aconseguir que el Ministeri modifiqués la seva postura inicial



El vet rus a determinades produccions europees, com la fruita dolça, va esdevenir el
principal element desencadenant d’una de les pitjors crisis de preus dels darrers anys. La
FCAC, recollint el plantejament de les cooperatives, va reaccionar defensant activament a
diferents nivells (europeu, espanyol i català) l’establiment de mesures específiques i
extraordinàries per pal·liar la situació.



Seguiment de l’estimació de collita i la situació de mercat.



Seguiment de la incidència i les mesures de prevenció i control en relació amb el foc
bacterià.



Seguiment de l’estat del Black Spot en cítrics.



Seguiment de les mesures de reactivació en el sector dels cítrics en el context d’una
campanya complicada.



Participació en el Comitè Organitzador de l’SmartFruit Congress.

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. S’han plantejat esmenes a
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l’esborrany de Reial decret que va elaborar el Ministeri.


Participació en la discussió de l’ajut acoblat per a la fruita seca que s’aplicarà a partir de
2015.



Participació en la reunió bilateral UE-Turquia en relació amb el mercat de 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


Després d’una llarga discussió, es va aconseguir un acord amb l’Agència de Residus de
Catalunya per racionalitzar la gestió de la sansa i altres 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. En l’àmbit espanyol, seguiment de la normativa que legisla la dispensació en bars i
restaurants i defensa de la seva aplicació davant de l’opinió pública.



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.



Elaboració de l’estimació de collita.



Seguiment de dades del mercat internacional i espanyol.



Participació en la Junta Directa de la Interprofessional: seguiment i propostes d’actuacions
de la campanya de promoció de l’oli d’oliva i proposta d’estudi en relació amb la mosca de
l’olivera.



Estudi d’alternatives per a la gestió de la sansa en les almàsseres. Jornada de difusió de
resultats de l’estudi a les cooperatives de l’oli d’oliva.



Actuacions en relació amb l’afectació de la campanya de l’oli d’oliva a les comarques del
Baix Ebre i Montsià. S’han fet diverses actuacions per pal·liar aquesta incidència: reunions
amb les cooperatives, trobades amb les federacions de cooperatives de València i Aragó
per buscar sinergies i bilateral amb el conseller d’Agricultura al Parlament.



Participació en el Pla de comercialització de l’oli verge extra de Catalunya.

Planta Viva


Després d’una llarga reivindicació del sector, mitjançant l’elaboració d’argumentaris i la
participació en nombroses reunions, s’ha aconseguit la reducció del tipus d’IVA per al sector.
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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 de l’aplicació de mesures per
fomentar l’exportació mitjançant les agrupacions de productors.



Esmenes a la Llei de simplificació de l’activitat administrativa, per a què es permeti que les
noves instal·lacions d’hivernacles no estiguin subjectes a llicència urbanística.



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,
amb especial èmfasi pel que fa als plans de reconversió i/o reestructuració de la vinya,
promoció en països tercers, i la nova convocatòria d’ajuts per a inversions als cellers.



Posicionament en relació amb la Llei vitivinícola de Catalunya i sobre les declaracions
obligatòries al sector vitivinícola.



S’ha analitzat el desenvolupament de la campanya del vi i s’ha sol·licitat, amb èxit,
l’autorització per a la pràctica de l’augment artificial de grau alcohòlic volumètric per a les
zones i varietats on s’havia detectat necessitat. Així mateix, s’ha dut un seguiment de la
proposta de retirada de vins a Castella - la Manxa.



S’ha participat en el III Fòrum Mundial de Cooperatives de Vi i en el Consell de Centre de
l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech.



S’ha fomentat la participació de cooperatives catalanes en els Premis Manojo, organitzats
per la federació de cooperatives de Castella-Lleó, tant en el panell de tast com en els
premis.



Elaboració i seguiment de l’estimació de collita.



Participació i seguiment de les actuacions de l’Organització Interprofessional del Vi Espanyol.



Participació en un Projecte d’Innovació en el sector orientat a optimitzar el consum de llum
i aigua a les cooperatives.



Actuacions per millorar la gestió dels subproductes en el sector.

Vi

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-ne la implantació.



Defensa del paper de la distribució de carburants per part de les cooperatives agràries
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arran de les inspeccions fiscals dels darrers anys. S’ha difós la modificació aconseguida en
el reglament d’impostos especials que permet unes condicions particulars en l’ús de la
targeta gasoil bonificat per a les cooperatives.


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



Informació periòdica sobre les novetats en l’autorització de productes fitosanitaris.



Esmenes al Decret que regula el Registre d’Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària
i al de prevenció dels organismes nocius especialment perillosos per als vegetals.



Participació en una taula rodona per exposar l’opinió de les cooperatives en relació amb el
Plan de Acción Nacional en el marc de les jornades anuals de productes fitosanitaris
organitzades per l’Institut Químic del Sarrià (IQS).

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.



Informació dels nous requeriments establerts en el nou Decret d’ordenació ramadera.



Participació en la definició 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.



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



Participació en les iniciatives conjuntes del sector en contra de l’aplicació del cànon d’aigua
en explotacions ramaderes.



Posicionament contrari al tancament de les plantes de cogeneració i realització de
propostes per a un nou model de gestió de les dejeccions ramaderes.



Impuls, coordinació i difusió de projectes d’R+D+I col·lectius: benestar dels garrins
mitjançant la millora de la sanitat i pesatge de porcs mitjançant la imatge.



Seguiment i informació de temes de sanitat ramadera.



Informació de totes les novetats legislatives que afecten a les cooperatives ramaderes.



Difusió de novetats estadístiques i notícies del sector ramader.
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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.



Seguiment i assessorament sobre la normativa d’etiquetatge i informació 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.



Informació de preus i mercats cerealístics nacionals i internacionals.



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

Llet


Seguiment de la normativa que regula el reconeixement de les organitzacions de
productors i les condicions de contractació del sector lacti. Seguiment de la implantació i
funcionament de l’obligatorietat per al sector lacti del contracte tipus de compravenda de
llet.



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 durant la campanya.



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.



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



Seguiment dels debats del Grup de Treball de la Unió Europea en relació amb la
desaparició de la quota lletera.

Mel


Participació mitjançant Cooperativas Agro-alimentarias en la constitució i les actuacions de
la Interprofessional INTERMIEL i en la definició del tipus de mel objecte de promoció.



Realització d’esmenes i participació en la definició dels ajuts agroambientals al sector
apícola.



Seguiment dels canvis legislatius que afecten l’etiquetatge i la categorització de la mel (per
exemple la Directiva de la mel).
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Informació sobre aspectes relatius a la sanitat de les abelles.



Informació de les implicacions del nou Decret d’ordenació d’explotacions ramaderes en el
sector apícola.



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



Seguiment de la prohibició dels neonicotinoides i altres fitosanitaris amb suposats efectes
negatius en l’apicultura.



Seguiment, difusió i informació dels canvis de les normatives d’ajuts, novetats
estadístiques i altres notícies que afecten el sector apícola.

Desenvolupament Rural


Durant aquest any s’ha produït la discussió per a l’elaboració del PDR 2014-2020 que
condicionarà nombroses convocatòries d’ajut tant per a l’agricultor (modernització,
agroambientals, diversificació…) com per a la cooperativa (agroindústria, innovació…).
Hem participat activament presentant esmenes i plantejaments en relació amb les diferents
mesures i defensant una proposta de quadre financer tant en el grup de treball específic
com en nombroses reunions bilaterals. En aquest sentit hem aconseguit que el PDR
contempli una mesura específica per fomentar la cooperació en l’àmbit de les agrobotigues
i altres circuits curts de comercialització.



S’ha dut un seguiment de les convocatòries associades al Contracte Global d’Explotació
(pressupost, contingut…) i altres mesures en el marc del PDR 2007-2013, plantejant
esmenes en determinats casos. S’ha aconseguit, que es convoqués una pròrroga de les
agroambientals i les indemnitzacions compensatòries (que inicialment el DAAM no tenia
previst convocar)



Seguiment de les actuacions dels Grups d’Acció Local per implantar la iniciativa LEADER
en els diferents territoris.

Medi Ambient


Hem mantingut una interlocució intensa i activa amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat
sobre diversos temes amb implicació en les cooperatives: gestió de subproductes en el
sectors del vi i l’oli, modificació de les zones vulnerables en relació amb els nitrats, nou
cànon de l’aigua per a les explotacions ramaderes, legalitzacions ambientals...



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



Participació en el projecte col·lectiu d’innovació per a la millora de la gestió d’envasos no
fitosanitaris en els sectors del vi, arròs, fruita, oli i cereals.
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Seguiment dels danys provocats en els cultius per la fauna salvatge i petició de mesures
per pal·liar-ne els efectes. S’ha participat en reunions amb la Direcció General de Medi
Natural per defensar el correcte desenvolupament de l’activitat cinegètica de manera
compatible amb l’activitat agrària.



Participació en el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua i en la discussió de les normes
relatives a la gestió de l’aigua.



Gestió del procés de compra conjunta de l’energia elèctrica per a les cooperatives per mitjà
d’AFRUCAT. Seguiment dels canvis normatius en relació amb el mercat elèctric.



Presentació d’esmenes i informació al sector de la modificació de la normativa del
programa d’actuació de gestió de les dejeccions ramaderes.

Seccions de Crèdit


L’exercici 2014 s’ha caracteritzat per l’entrada en vigor dels canvis en la normativa
específica de les seccions de crèdit, després de pràcticament dos anys d’intenses
negociacions.



El Grup de Seguiment Sectorial de les Cooperatives amb Secció de Crèdit, on 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’Associació ha celebrat 5 reunions. A les reunions s’analitzen
les dades de liquiditat i compte mutu del sector de les cooperatives agràries amb secció de
crèdit i aquelles situacions de risc que es detecten amb les dades rebudes. Es profunditza
en aquelles que tenen una concentració en el finançament de les altres seccions de la
pròpia cooperativa superior al 30% dels dipòsits i les que tenen una liquiditat reforçada
inferior al 30% dels dipòsits.



S’ha aconseguit que els pressupostos de la Generalitat del 2015 mantinguin la línia
d’avals, creada pel Departament d’Economia i Coneixement, en garantia de les operacions
financeres que subscriguin les cooperatives agràries amb secció de crèdit per garantir els
dipòsits dels impositors en processos de liquidació de la secció de crèdit i n’ampliïn l’import
fins a 25 milions d’euros, respecte els 15 de l’any anterior. De la línia del 2014, van ser 4
les cooperatives que van dissoldre la secció de crèdit utilitzant aquest recurs.



Per afavorir l’aplicació de les mesures de prevenció del blanqueig de capitals, s’han
organitzat 5 reunions formatives pels treballadors de les seccions de crèdit de totes les
cooperatives. S’han inscrit 135 treballadors de 78 cooperatives amb secció de crèdit.

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:
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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 2015.



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 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.
Seguiment de les línies d’ajuts dins el nou Programa de Desenvolupament Rural, PDR 2014-2020.
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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 l’assessorament a les cooperatives en termes legislatius d’integració
cooperativa d’àmbit estatal i en l’assessorament tècnic agrari.

Protocol i organització d’esdeveniments
S’han gestionat i coordinat diferents actes tant interns com externs, aquests últims amb la voluntat
d’ampliar els serveis de la Federació de cara a les associades. Enguany han estat dues les
cooperatives que l’han sol·licitat per organitzar els seus centenaris:



Camp de Cervià de les Garrigues i Secció de Crèdit, SCCL
Foment Agrícola les Planes, SCCL de Torregrossa

S’ha participat en la programació d’ambdues celebracions, realitzant diverses visites prèvies a les
cooperatives per assessorar-les i organitzar íntegrament els diferents actes duts a terme, des de
les relacions amb l’Administració per coordinar agendes de les autoritats, fins a l’escenificació dels
espais, elaboració de discursos, disseny de cartells i invitacions, cronograma, ornamentació de les
sales i retolació de les taules presidencials; disseny de les presentacions dels dibuixos infantils
realitzats per alumnes de les escoles dels municipis de les cooperatives i text de la placa
commemorativa del Centenari de Torregrossa. Els dies en què van tenir lloc els actes també es va
acompanyar les cooperatives.
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Comunicació i Màrqueting
Servei de premsa
Durant l’any 2014, s’ha fet gestió de la premsa i s’han subscrit acords amb mitjans de comunicació que
es consideren estratègics per a la Federació. En concret, s’ha donat continuïtat al conveni amb el diari
econòmic Expansión per publicar una columna setmanal sobre mercats agraris; també s’ha arribat a
nous acords amb el gratuït 20Minutos Barcelona per fer promoció dels productes cooperatius i amb el
lleidatà La Mañana, des d’on es fa difusió de l’actualitat del cooperativisme agrari.
En el marc de l’activitat del servei de premsa, s’han emès 150 comunicats i s’han atès 199
sol·licituds d’informació dels mitjans de comunicació. També s’ha continuat el servei gratuït de
notes de premsa de les cooperatives, fent difusió de 41 notes de premsa de cooperatives
federades.
Fruit d’aquesta tasca, s’han assolit 997 aparicions en premsa escrita, que han tingut una audiència
estimada de 120 milions de persones i un valor econòmic global de més de 2 milions d’euros,
segons dades de Kantar Media. Les aparicions en ràdio i televisió no estan comptabilitzades.

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 centra la seva distribució en les cooperatives federades i gairebé 17.000 socis.
Al 2014 s’ha apostat per fer arribar la publicació també a les juntes rectores i s’ha treballat per
aconseguir les dades de gairebé 500 persones, representants de consells rectors de 60
cooperatives. És una tasca amb continuïtat al 2015.
De forma complementària, es poden consultar tots els exemplars de la revista a Internet,
mitjançant el servei on-line Issuu.
La revista reporta uns ingressos publicitaris d’uns 35.000 euros anuals i un total de 135
cooperatives l’han puntuat amb una satisfacció mitjana de 4,9 sobre 6.

Comunicació 2.0
Es consolida la presència de la FCAC a Internet.
Durant l’any 2014, s’ha mantingut actualitzada la pàgina web Agroactivitat.cat, que fa difusió de
l’actualitat de les cooperatives agràries, amb 160 noves entrades i la tramesa de 14 butlletins
[AGRO], que ja té uns 1.700 subscriptors.
En paral·lel, s’ha creat la web corporativa CooperativesAgraries.cat, amb informació sobre la
Federació i les cooperatives, i dades de l’activitat i els serveis que presta l’organització.
Finalment, la FCAC té presència a les xarxes socials mitjançant un canal propi a Youtube i a
Google+. Al llarg de 2014, s’han fet una cinquantena d’entrades a cadascuna d’aquestes xarxes.

Memòria Social 2014 | 27

Promoció dels productes cooperatius
Durant l’any, s’ha continuat fent promoció dels productes cooperatius mitjançant degustacions de
producte i tastos com els realitzats en el marc d’Alimentaria i a la Mostra de Vins i Caves de
Catalunya, i s’ha participat en l’elaboració d’un catàleg d’activitats de dinamització de les
agrobotigues.
Així mateix, s’ha continuat la col·laboració amb Caprabo i, a final d’any, s’havia aconseguit la
incorporació de més de 200 noves referències de producte de 25 cooperatives agràries en els
lineals d’aquest supermercat.
Finalment, s’ha arribat a un acord de col·laboració amb el diari gratuït 20Minutos Barcelona, on
s’han publicat 21 articles de vi, cava, oli i arròs, entre d’altres.
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Suport en la gestió de les cooperatives
Jurídic


Assessorament a 52 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 30 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 cinc convenis
intercooperatius i dos fusions de cooperatives.



Seguiment processos judicials via mercantil per impugnació d’acords socials a causa
d’expedients sancionadors de baixa de soci i liquidació de baixa de soci. Procediment de
desnonament,



En via administrativa, escrit d’al·legacions, recursos d’alçada i de reposició 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 4 expedients de marques.



Assessorament i elaboració de 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 dos cooperatives i realització
de sis auditories.

Laboral


Assessorament en relació amb la contractació i flexibilitat en l’organització del temps de
treball. (Registre treballadors a temps parcial)



Informació sobre la regulació de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal.
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Assessorament sobre les mesures urgents pel foment de l’ocupació i la contractació
indefinida. Tarifa Plana.



Assessorament sobre la reforma tributària. Apartat rendiments del treball i activitats
econòmiques.



Assessorament sobre mesures de foment de la contractació i l’ocupació. Sistema Nacional
de Garantia Juvenil.



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 30 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.



Expedients de regulació d’ocupació. (ERO)



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).



S’han elaborat set circulars i cinc notes informatives.



Actualment hi ha 55 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 76 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.
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Prevenció de riscos laborals


Seguiment del Pla per a la Prevenció de Riscos Laborals de les 30 cooperatives integrades
en el servei i 13 socis de cooperatives. 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 bimensual 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 12 cooperatives.



Realització de plans d’emergència i simulacres amb la presència del tècnic.



Entrega d’informació als treballadors.



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



Execució d’un curso 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
Des del serveis d’assessorament econòmic i fiscal hem continuat treballant per donar suport a
aquells consells rectors que han comptat amb nosaltres per la gestió comptable, fiscal i econòmica
de la seva cooperativa.
Els principals serveis que oferim són:


Quota SEIF. És una quota anual que inclou diverses serveis comptables i fiscals. Dins
d’aquest servei durant el 2014 s’han fet les següents tasques:






Tancament comptables i elaboració dels comptes anuals de 14 cooperatives i SAT.
Càlcul i presentació dels impostos de societats de 17 cooperatives i SAT.
Elaboració i presentació de les autoliquidacions periòdiques d’IVA i IRPF, i models
informatius anuals de 9 clients.

En el marc de la convocatòria del Pla de Modernització i Concentració de Cooperatives,
elaboració de 19 plans de viabilitat.
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Elaboració d’altres plans de viabilitat i estudis respecte a la situació econòmica i financera
de la cooperativa per 7 cooperatives més.



Assessorament econòmic i fiscal en 4 processos d’intercooperació.



Altres serveis econòmics, com el càlcul de les indemnitzacions per baixa de socis, càlculs
de deduccions fiscals, informes sobre temes econòmics, assistència a assemblees, etc.



Durant el 2014, s’ha informat de les principals novetats en matèria fiscal i comptable
mitjançant 17 circulars informatives enviades per via electrònica o fax a les cooperatives.



També s’han atès un total de 52 consultes telefòniques a les quals s’ha respost per escrit i
moltes altres que s’han resolt telefònicament.

En total, el servei econòmic i fiscal ha atès durant el 2014, 50 usuaris, mitjançant 60 diferents
comandes acceptades. El grau de satisfacció dels nostres clients, resultant de l’enquesta que
passem cada final d’any a tots els usuaris del servei ha estat de 5,16 sobre 6.
La facturació del servei ha crescut un 5,62% en relació a la xifra del 2013, un 53% de la facturació
prové de les quotes SEIF. L’evolució dels darrers anys es pot veure en la gràfica següent:
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Formació i Desenvolupament Rural
Gestió de Projectes vinculats a Formació i Desenvolupament Rural


Projecte SOCIAL COOP

L’any 2014, 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 realitzat un Pla de dinamització a Coselva, SCCL en què s’ha
realitzat un estudi de viabilitat de implementació de serveis d’atenció a les persones a la
cooperativa, i també la realització de tallers per a les dones que lideren el projecte.


Programa aracoop

En el marc del programa aracoop promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació en el context
de “Catalunya Emprèn”, s’ha realitzat l’acompanyament en la realització de 4 plans estratègics i 2
plans d’internacionalització a cooperatives agràries. També s’han editat 8 vídeos lineals, 8 vídeos
interactius i 8 glossaris amb l’objectiu d’explicar 8 competències clau per participar en el consell
rector de la cooperativa.



Projecte de suport a les agrobotigues

Al llarg de l’any 2014, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha desenvolupat
accions per fomentar el treball en comú de la Xarxa d’Agrobotigues Cooperatives; s'ha continuat la
difusió del distintiu conjunt per les agrobotigues cooperatives, la promoció d'accions de
dinamització dels punts de venda cooperatius, sessions de formació especialitzades i divulgació
de l'acord amb una empresa de missatgeria per a obtenir millors condicions per al conjunt de
cooperatives.
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Projecte de formació de joves emprenedors

La FCAC ha promogut durant el 2014, en el marc d’aquest projecte de col·laboració amb el
DAAM, les següents accions de formació d’emprenedors:




Olivicultura i cultiu de la vinya – Gandesa
Conreus Herbacis – Tàrrega
Olivicultura – Amposta

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 2014, en què vàrem
organitzar un Networking al sector agroalimentari.



Intercanvis i visites de grups internacionals a cooperatives agràries catalanes.

Durant l’any 2014 s’han organitzat 7 visites de grups internacionals (japonesos, argentins i grecs)
que han visitat cooperatives del sector de l’oli, del vi, de fruita seca, fruita dolça i la pròpia FCAC.

Gestió d’accions formatives i serveis de formació
●

Formació per als membres de consells rectors

S’ha realitzat el 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
que ha implicat més demanda de formació de la que s’ha pogut atendre amb els fons disponibles.
S’ha treballat però, en la recerca de nous ajuts, que han propiciat poder realitzar noves actuacions
formatives, permetent mantenir el pressupost de l’any passat.
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Respecte a l’exercici 2013, s’ha pràcticament mantingut el volum de formació realitzat per als
treballadors de les cooperatives agràries, gestionat a través del sistema de bonificació. L’import
que les empreses s’han bonificat a la Seguretat Social ha davallat poc significativament però la
facturació de la gestió realitzada ha augmentat un 11% respecte al 2013.
Destaquem les jornades especialitzades que des de FCAC s’han organitzat pels tècnics i directius
de les cooperatives agràries i que s’han pogut bonificar el cost pertinent a través d’aquest sistema;
les temàtiques impartides d’aquestes jornades han estat les següents: Relacions banc-empresa Com afecta a les cooperatives la nova normativa d’etiquetatge?- Com afrontar amb èxit els
conflictes - Millorar les vendes a l’agrobotiga: habilitats personals - Prevenció de blanqueig de
capitals a les seccions de crèdit.

Durant el 2013 s’han organitzat un total de 213 accions formatives, de les quals 154 s’han realitzat
en modalitat presencial i 59 on-line. En les diferents accions formatives han participat un total de
2.088 alumnes, dels quals 100 ho han fet en modalitat on-line.
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Destaquem la realització de 24 accions formatives en l’especialitat de Manipulació de productes
fitosanitaris, representant un 16% del total de la formació realitzada, on s’han format 521 socis de
cooperatives agràries, que els ha permès obtenir el carnet de manipulador de productes
fitosanitaris. Pel que fa a la resta d’especialitats impartides i seguint la dinàmica d’anys anteriors,
ha predominat la formació en les àrees de producció i de prevenció de riscos laborals.

Valoració de les accions formatives
La valoració obtinguda per part dels alumnes assistents als cursos realitzats, en relació amb els
aspectes generals del curs (organització, continguts, materials didàctics) i del professorat, és molt
positiva, obtenint una mitjana de 3,50 sobre 4, mantenint el grau de satisfacció dels darrers anys.
Destaquem la millora de la puntuació obtinguda respecte a altres anys, en la formació realitzada
en modalitat on-line, fruit de canvis realitzats en els proveïdors que imparteixen aquest tipus de
formació.
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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 2014


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
17.268 DUN, un 29,64% 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 119 entitats, que participen en el Grup
de Treball de la DUN.



S’ha tramitat les DUN de 7 cooperatives i de dues entitats més.



La informació s’ha distribuït mitjançant 61 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 29 entitats.
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S’han tramés un total de 44 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’ha realitzat la VI 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 2014, a les instal·lacions de la cooperativa d’Arbeca, van assistir un total de 28
tècnics de 17 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 2014 s’ha treballat amb la nova extensió d’aquest programa, INDICOOP

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.

Servei d’R+D+I
Informació


El grup R+D+I el formen 70 cooperatives i un total de 154 tècnics, gerents i responsables
de les cooperatives.



S’ha informat d’aspectes relacionats amb R+D+I per mitjà de 23 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 nou circulars sobre premis, línies d’ajut, de préstecs o d’altres vies
de finançament vinculades a R+D+I.
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Signatura de diversos convenis amb centres de recerca i universitats per promoure
la innovació a l’agroindústria cooperativa catalana
Durant l’any 2014 la FCAC, per a promoure la innovació a la agroindústria cooperativa catalana,
ha signat un conveni nou amb la següent entitat:


Centre tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS)

Al mateix temps s’han mantingut converses per signar nous convenis amb altres centres i
universitats, i renovar alguns dels ja establerts que finalitzin durant el 2015.

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), desenvolupant el nou
conveni signat a finals del 2013, incloent-hi un enllaç de les ofertes EEN en la web de la
FCAC.



S’han realitzat 15 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), el CRESA, i la XaRTA.



S’ha incrementat notablement el contacte amb centres de recerca i universitats pel fet
d’haver-se iniciat enguany el procés de constitució de les comunitats dins de l’estratègia
del RIS3CAT. Concretament al participar en la comunitat d’Agroalimentació coordinada
per l’IRTA, i la comunitat COTPA, coordinada per la UdL. Aquest procés serà actiu per
preparar projectes durant la resta de l’any a les convocatòries que publicarà ACCIÓ.

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


S’ha col·laborat en la preparació d’un projecte d’innovació en els calçots (Valls i Cambrils),
i s’ha començat a executar la tasca de difusió-comunicació d’aquest projecte.



S’ha fet el seguiment i justificació de 7 expedients de la línia d’ajut del DAAM pel
plantejament i la redacció de projectes d’R+D+I convocatòria 2013.



S’ha coordinat i justificat 2 projectes sectorials: a través de la línia del DAAM per a l’R+D+I,
convocatòria 2013, liderat per la Branca de Vi, amb la col·laboració de la URV, per
l’eficiència energètica als cellers, i un altre per la innovació en la gestió dels envasos
fitosanitaris i plàstics agrícoles, realitzat amb la UdL.
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S’ha continuat la coordinació i justificació de la segona anualitat d’un projecte ramaderporcí 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 8 expedients d’ajut de la línia d’ajut del DAAM per al
plantejament i la redacció de projectes R+D+I, convocatòria 2014, incloent-hi un de
sectorial de la FCAC.



S’ha col·laborat amb CCAE en l’execució del projecte europeu SUCELLOG sobre la gestió
de la biomassa a les cooperatives.

S’ha treballat en diferents consorcis de cooperatives i centres de recerca per presentar projectes a
convocatòries europees: projecte Telsa II amb CCAE (línia H2020), projecte Agromit (línia Life)
amb la UdL i el CSIC, i el projecte PEFCOOP (línia Life) amb diferents cooperatives de Catalunya,
València i Navarra.

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.

Servei d’acompanyament en planificació estratègica i acompanyament en
màrqueting


L’any 2014 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 quatre plans, juntament amb aquesta Àrea.



L’any 2014 ha col·laborat amb el desenvolupament del Pla Marc del Cooperativisme Agrari
que està desenvolupant la pròpia FCAC.



Durant l’any 2014 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


Pel servei d’imatge i agrobotigues durant el 2014 s’ha dut a terme una prospecció de camp
per tal de detectar quines necessitats té el sector. S’han visitat sis cooperatives.



S’ha realitzat propostes de millora a totes les cooperatives visitades, les quals es troben
posposades en l’espera que es convoqui la línia específica per a agrobotigues del DAAM, i
per això han prioritzat altres actuacions del procés productiu i de comercialització.
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El projecte iniciat va ser el de la nova web de Riudecols que s’està ultimant i es troba
previst posar en marxa durant l’any 2015.



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



S’ha informat sobre els ajuts disponibles per agrobotigues, de forma personalitzada.



S’han gestionat setze expedients d’ajut d’agrobotigues per assistir a fires del CCAM.

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


S’ha treballat en la gestió de quatre 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 un projecte d’enginyeria de millores de transformació del vi.



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 processos d’intercooperació, concentració i
modernització de cooperatives


S’han 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 la justificació de 54 expedients de la convocatòria 2013 anualitat 2014 de
l’ajut del Pla de concentració, Intercooperació i Modernització de cooperatives del DAAM.



S’ha gestionat i coordinat dos 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.

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


Gestió de dos expedients de justificació any 2013 de l’ajut de promoció del vi de Països Tercers.



Gestió de tres expedients de sol·licitud d’ajut de promoció del vi de Països Tercers,
convocatòria 2014.



Gestió de vuit expedients de sol·licitud d’ajut d’inversions vitivinícoles per cellers cooperatius.



Gestió de recurs alçada d’un expedient d’ajut de transformació i comercialització d’una
cooperativa.



Gestió d’un expedient d’ajut per una cooperativa amb ADV.



Gestió de tres 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 s’ha realitzat l’auditoria de recertificació d’aquesta norma i l’empresa auditora, que
ho ha trobat tot conforme, ha emès un nou certificat vigent fins el 2017. Des del 2010 fins el 2014
es van realitzant auditories anuals de comprovació, per verificar que la FCAC segueix complint la
norma i que el sistema de gestió de qualitat és eficaç. Aquest sistema de gestió de qualitat s’aplica
a les accions formatives de reciclatge professional i formació continua, el disseny i edició de la
revista, al servei d’assessorament tècnic, al servei econòmic i fiscal, al servei d’ajuts i projectes.
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 2014. 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.
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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.



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

Bovera

Camp de Bovera, SCCL

Garrigues

Bràfim

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

Alt Camp

Cabacés

Agrícola i Secció de Crèdit de Cabacés, SCCL

Priorat
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Municipi

Cooperativa

Comarca

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 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

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

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 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

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
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Municipi

Cooperativa

Comarca

Ivars d'Urgell

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

Pla d'Urgell

Juncosa

Ramaders de Juncosa, SCCL

Garrigues

Juncosa

Agrícola Sant Isidre de Juncosa de les Garrigues, 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

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

Baix Camp

La Selva del Camp

L'Avellanera i Secció de Crèdit, 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 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 de la Conca i Secció de Crèdit, 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

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
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Municipi

Cooperativa

Comarca

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

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

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

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

Sort

Agrària Ramadera Pallars de Sort, SCCL

Pallars Sobirà

Soses

Agropecuària i Secció de Crèdit de Soses, SCCL

Segrià
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Municipi

Cooperativa

Comarca

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

Agrària Verge de Carrassumada i Secció de Crèdit, SCCL

Segrià

Torres de Segre

Vallpinar SAT 1608

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

Municipi

Cooperativa

Comarca

Botarell

L'Almàssera de Botarell, SCCL

Baix Camp

Castelldans

Castell-Fruit, SCCL

Garrigues

El Pinell de Brai

Pinellense, SCCL

Terra Alta

Menàrguens

Menàrguens Fruits, SCCL

Noguera

Rodonyà

Agrícola i Secció de Crèdit de Rodonyà, SCCL

Alt Camp

Solivella

Viticultors de Solivella, (Coviso), SCCL

Conca de Barberà

Baixes
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