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Les empreses cooperatives contribueixen de manera signiﬁcativa a l’activitat
econòmica del sector agroalimentari català.
L’Anuari, que s’emmarca en el projecte de l’Observatori, posa de manifest
les principals magnituds del sector basant-se en un treball de camp realitzat
a partir d’enquestes a les associades a la Federació de Cooperatives Agràries
de Catalunya (FCAC), que aglutina la pràctica totalitat del conjunt.
Les xifres que es mostren són a 31 de desembre de 2021, excepte les de
facturació que són de 2020, i es refereixen exclusivament a les empreses sòcies.
Sota el nom d’empreses cooperatives s’hi inclouen, a més de les cooperatives
agràries, les Societats Agràries de Transformació (SAT) i altres empreses
participades majoritàriament per cooperatives

MAGNITUDS
BÀSIQUES A
CATALUNYA

Increment (%)

Empreses cooperatives

193

(nombre)

Cooperatives agràries de primer grau i SAT
Cooperatives agràries de segon grau

(nombre)

Altres emp. participades majoritàriament per coop.

Facturació global
Ocupats

(nombre)

-1,1

3

200,0

9,1

6,2

1.739,7

(M€)

Facturació mitjana

178

12

(nombre)

(M€)

4.361

(fixos+eventuals)

Socis productors cooperatives de primer grau i SAT

(nombre)

0,5

28.829

9,1

4,6

-0,9

-2,3

Distribució en funció del moment de la seva fundació
5 empreses cooperatives d’abans de 1900
57 (29,5%), centenàries
141 (73,1%), han complert ja el 50è aniversari

DISTRIBUCIÓ
TERRITORIAL

PRINCIPALS ACTIVITATS
AGROALIMENTÀRIES
Nombre d’empreses cooperatives amb activitat en els
diferents sectors productius

(una empresa pot tenir més d’una activitat)

Participació de la producció en relació amb
el conjunt de Catalunya

Distribució en funció de la seva
orientació productiva principal1

Facturació, segons l'orientació productiva principal1

Nombre d’empreses cooperatives segons
l'orientació productiva principal1

VOLUM DE
FACTURACIÓ

Elements de competitivitat associats al volum de negoci
Increment (%)

Facturació per treballador

Facturació per treballador fix

Facturació per soci productor

1

595,8

(Milers €)

Facturació per empresa cooperativa

Distribució percentual de les empreses
cooperatives per trams de facturació

395,5

(fixos+eventuals, milers €)

(M€)

(€)

Distribució acumulada de les empreses
cooperatives per llindars de facturació

Com orientació principal es considera aquella que aporta més al volum de facturació total, tot i que una entitat sovint té diferents activitats productives

9,1

58.946,3

0,0
2,7

6,2

7,0

Nombre d’empreses cooperatives per comarca

Facturació de les empreses cooperatives per comarques

(nombre i % sobre el total)

(M€ )

Facturació mitjana de les empreses cooperatives
(M€/empresa)

Distribució territorial i facturació
(la mida del punt és proporcional
a la xifra de negoci)

Participació de les empreses cooperatives
en la producció final agrària a Catalunya

OCUPACIÓ DIRECTA
GENERADA

SOCIS DE LES
COOPERATIVES
DE PRIMER GRAU I SAT

Increment (%)

Treballadors (fixos+eventuals)

4.361

-0,9

18,5

-4,6

22,6

Treballadors (nombre mitjà per empresa)

Dones a la gerència (%)

-1,4

Increment (%)

Socis productors

28.829

Mitjana per empresa

-2,3

162

-1,2

INTERNACIONALITZACIÓ
Increment (%)

Emp. cooperatives amb activitat en comerç exterior

56

-5,1

3,6

10,4

(% sobre facturació emp. coop. exportadores)

23,6

5,4

Facturació exportació

11,5

Volum mitjà d’exportació

(M€/empresa)

Facturació exportació

(% sobre el total)

Països destí de la producció cooperativa (nombre)
Diversificació geogràfica
Top 5 destins

(mitjana de països per empresa)

(% facturació sobre el total)

0,2

58

-6,5

71,9

5,8

7,6

2,6

Destí de les exportacions (% facturació)
% 0-1

1-2

2-4

Europa oriental i Àsia central
Europa
Occidental
Àsia, extrem Orient
Amèrica del Nord i Central
Àfrica nord i Orient Mitjà

Àsia meridional

Àfrica subsahariana

% <0,5 0,5-1

1-5

5-10 >75

Amèrica del Sud

Sud-est asiàtic
i Oceania

4-6

6-10 10-20 20-40

ACTIVITATS NO ALIMENTÀRIES
Punts cooperatius de venda minorista
Increment (%)

Empreses cooperatives amb establiment de venda minorista (nombre)
Empreses cooperatives amb establiment de venda minorista (%)

Agrobotiga "delicatessen" (producte cooperatiu, territori, artesanal...) (nombre)
Botiga / supermercat (nombre)

105

1,0

93

2,2

54,4
42

Establiments de venda minorista (nombre)

137

Superfície total de venda (m²)

Superfície mitjana de venda per establiment (m²)
Comercialització de productes d'altres empreses cooperatives (%)

51,7

1,5

88,0

Facturació (M€)

Facturació minorista (sobre total; només emp. coop. amb establiment) (%)

Subministraments als socis

-3,0
0,1
0,8

38,1

-2,5

2,2

-6,7

5,3

Facturació minorista (sobre total; totes les empreses cooperatives) (%)

1,5

-1,5

89,5

Comercialització productes alimentaris (%)

0,0

17.033
124,3

Producte comercialitzat propi (%)

0,4

-4,6

Serveis als socis i la comunitat rural

SECCIONS DE CRÈDIT
DE LES COOPERATIVES AGRÀRIES

Donen servei a 73 municipis de Catalunya
En 33 municipis, és la única entitat que
ofereix serveis financers

(inclou també no federades)
Increment (%)

62

-1,6

32,6

-1,1

560,3

0,3

73

-2,7

33

-2,9

Cooperatives amb secció de crèdit (nombre)
Cooperatives amb secció de crèdit
(s/ total cooperatives) (%)

Volum de dipòsits /saldos creditors (M€)

9,0

Volum de dipòsits /saldos creditors (M€/coop)
Municipis als que donen servei (nombre)
Municipis on és la única entitat que
ofereix serveis financers (nombre)
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LLEIDA
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Tel. 973 247 982
Fax 973 248 219
lleida@fcac.coop

www.cooperativesagraries.cat
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