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Mantindrem trobades periòdiques amb els
portaveus de la Comissió d’Agricultura i totes
aquelles comissions vinculades al
cooperativisme agrari per debatre qüestions
d’actualitat, traslladar el nostre posicionament i
proposar esmenes en totes aquelles normatives
que afectin el nostre sector. 

Promourem trobades amb els responsables de
les conselleries del nostre àmbit d’actuació per
fer arribar els plantejaments i propostes del
cooperativisme agroalimentari. 

Serem exigents amb el Govern en la presentació
de l’eventual proposta de pressupostos de la
Generalitat per al 2023, defensant un
pressupost suficient per al sector agroalimentari
que permeti situar-nos en els moments previs a
la crisi.

Continuarem participant en el desplegament del
Pla Estratègic de l’Alimentació a Catalunya
(2021-2026), que preveu assentar les bases del
futur Pacte Nacional per a la política alimentària
de Catalunya, com una eina integral per assolir
els nombrosos reptes de país per adquirir
l'excel·lència alimentària a partir d’una
producció pròpia.

INCIDIR EN LA
REPRESENTACIÓ
I LA CAPACITAT
D'INFLUÈNCIA

Interlocució amb el
Govern i el Parlament

Treballarem per aconseguir que enguany es publiqui una
nova convocatòria d’aquesta línia d’ajut imprescindible
per a millorar i consolidar la situació empresarial de les
cooperatives. Esmerçarem els nostres esforços per
disposar d’un pressupost suficient que pugui donar
resposta als nombrosos projectes de les cooperatives,
molts d’ells amb un gran impacte en el territori i en els
sectors productius.

Així mateix, també treballarem per aconseguir la
publicació d’una nova convocatòria per al 2022 amb
pressupost per a tres anualitats, de manera que les
cooperatives puguin presentar els seus projectes durant
el primer trimestre de cada anualitat i disposar,
d’aquesta manera, de tot un any pressupostari per
executar les actuacions previstes. 

Pla de millora de la competitivitat de
cooperatives agràries - PMCCA

Reunió sobre l'exclusió financera amb el grup parlamentari d'ERC



Més enllà de les dramàtiques conseqüències des del punt de
vista humanitari, aquest conflicte tindrà grans
repercussions sobre el sector agroalimentari català.
Problemes pel que fa a la disponibilitat de determinades
matèries primeres, risc de desproveïment, preus històrics en
els inputs (carburants, fertilitzants, pinsos), dificultats
financeres… que clarament posaran contra les cordes
determinades produccions. Des de la Federació,
traslladarem a les diferents Administracions responsables la
necessitat d’establir instruments de suport que permetin
superar les dificultats o pal·liar-ne els efectes.

Conflicte armat a Ucraïna

Portarem a terme un seguiment i farem arribar el nostre
posicionament en relació amb diverses qüestions de
l’agenda europea. A més, estarem atents a la posada en
marxa de les estratègies “Del Camp a la Taula” i de
“biodiversitat” i dels reglaments europeus d’aplicació de la
Política Agrària Comunitària (PAC) i presentarem
al·legacions durant el període d’informació pública del Pla
Estratègic de la PAC 2023-2027, fonamentalment per a
disposar de més pressupost per al benestar animal i per a
fomentar produccions més sostenibles. 

Vigilarem els canvis que es produeixin en la versió final del
text del Pla Estratègic per a defensar els plantejaments de
les cooperatives i per a esdevenir un referent d’informació
puntual, sintètica i fidedigna. A més d’informar mitjançant
circulars, organitzarem diverses jornades divulgatives.

Preveiem un treball molt intens també en tota l’adaptació
normativa, tant a nivell espanyol com català, del
desplegament d’aquesta nova PAC a partir de 2023.
Comptem que hi haurà una gran activitat per la modificació o
creació de 18 reials decrets i una Llei. En aquest sentit,
participarem molt decididament en la defensa dels
plantejaments de les cooperatives en els grups de treball que
s’estableixin per a concretar les mesures en el nostre àmbit. 

Un dels canvis rellevants d’aquest paquet legislatiu és el nou
Reial decret que establirà el Sistema d’Informació
d’Explotacions Agràries (SIEX), en què està prevista la
inclusió de tota la informació per a la gestió i control dels
ajuts i per al seguiment dels indicadors establerts en el Pla
Estratègic de la PAC (quadern digital d’explotació agrícola).

Política Agrària Comunitària i 
afers europeus

Aquest serà l’any decisiu en la concreció de
les nombroses intervencions de
Desenvolupament Rural que s’aplicaran a
Catalunya en el marc del Pla Estratègic de
la PAC 2023-2027 i del seu pla financer,
que preveu una inversió pública total de
gairebé 633 milions d’euros. La immensa
majoria d’intervencions són molt rellevants
per a les cooperatives o les seves persones
associades: agroambientals, joves, millora
de la competitivitat d’explotacions,
mitigació del canvi climàtic,
assessorament, agroindústria, qualitat,
cooperació per a la innovació…

Sol·licitarem un increment de pressupost
per al foment de l’agricultura i la ramaderia
ecològica i determinades mesures
agroambientals com, per exemple, el
foment de cultius sostenibles, la lluita
alternativa a la química contra plagues,
malalties i males herbes o les activitats de
manteniment o millora d’hàbitats i
d’activitats agràries tradicionals que
preserven la biodiversitat en el cultiu de
l’arròs. Això permetria fomentar aquest
tipus de produccions que van alineades
amb el Pacte Verd Europeu i l’estratègia
“Del Camp a la Taula” de la Comissió
Europea, que aposten per reduir el risc i
l’ús de fitosanitaris de síntesi i per assolir
una major presència de l’agricultura
ecològica en diversos cultius. 

Proposarem esmenar la prima de la mesura
agroambiental de l’arròs i de la fruita seca
en agricultura ecològica i també introduir
canvis per a facilitar la incorporació de
joves cooperativistes al camp.

Portarem a terme un seguiment del
Programa de Desenvolupament Rural
(PDR) 2014-2020, en les diverses
convocatòries del PDR, sobretot de les
línies vinculades al Contracte Global
d’Explotació. Treballarem per consolidar
que els socis de cooperatives tinguin una
priorització en els ajuts de competitivitat i
actuarem per adequar les seves bases a la
realitat dels diversos sectors.

Defensarem el paper de les cooperatives
agràries en el si de l’Estratègia de relleu
generacional a Catalunya i de l’Agenda
Rural de Catalunya.

Desenvolupament Rural
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Serem actius aportant el punt de vista del
cooperativisme agrari en totes aquelles accions
impulsades per Coopcat: Escola d’estiu del
cooperativisme, Cercles.coop, possibilitat de
pràctiques de l’alumnat d’escoles cooperatives a
empreses cooperatives, comunitats energètiques
locals, Reconeixements CoopCat i Diadacoop.

Farem seguiment i participarem en les reunions
d’articulació i tramitació de la futura Llei de
l’Economia Social i de l’eventual modificació de la Llei
de cooperatives.

Participarem en l’Elaboració de l’Estratègia
d’Alimentació Sostenible de Barcelona que impulsa el
Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament
Local i Política Alimentària i també en els treballs per
definir la missió sobre Alimentació del Compromís
Metropolità 2030. 

Posarem en relleu la importància del cooperativisme
agrari en l’Economia Social. 

Cooperativisme i Economia Social

Iniciarem la implantació de les mesures
establertes en el Pla d’actuació de
desenvolupament de la Responsabilitat Social
Empresarial (RSE) a la Federació.

Estarem atents i informarem de l’evolució de l’eina
RSE.COOP impulsada per CoopCat.

Fomentarem i farem difusió de les bones pràctiques
i la contribució de les cooperatives agràries als
Objectius de Desenvolupament Sostenible.      

Impuls de la Responsabilitat Social

Impulsarem la Comissió de visites a cooperatives
per afavorir una comunicació directa amb les
nostres associades.

Els membres del Consell Rector i Direcció
seguiran participant en actes, jornades i
esdeveniments de les empreses federades. 

Promourem la incorporació de noves associades
a la Federació. 

Implicació amb les associades

Representants del cooperativisme català
participaran al Congrés de Cooperativas Agro-
alimentarias d’Espanya (CAE) que tindrà lloc a final
de juny a Toledo.

Aquesta trobada ofereix l’oportunitat de conèixer
experiències i actuacions d’altres cooperatives
espanyoles i, alhora, és el marc ideal per iniciar
nous contactes i afavorir la intercooperació. 

Delegació catalana al Congrés 
de CAE
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El repte de la neutralitat climàtica esdevé una prioritat
de totes les agendes polítiques i institucionals i
condiciona totes les actuacions de la funció pública. Les
cooperatives participarem en les iniciatives per
fomentar les mesures de mitigació o adaptació del canvi
climàtic que impulsi el Govern de la Generalitat de
Catalunya o altres administracions. 

Estarem atents a la posada en pràctica del Decret Llei
24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del
desplegament de les energies renovables a Catalunya
per a assegurar que es garanteixen els elements del
Decàleg de la Federació en relació amb el seu
establiment en l’espai agrari i per a afavorir la
participació de les cooperatives agràries en aquesta
nova oportunitat. En aquest context, participarem en la
posada en marxa del full de ruta de la transició
energètica a Catalunya.

Portarem a terme un seguiment del programa i el
calendari de treball del Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027.

Incrementarem la interlocució amb l’Administració
ambiental, en concret amb l’Agència Catalana de l’Aigua,
amb l’objectiu de treballar conjuntament i millorar
l’entesa en aspectes que afecten el sector agrari i
ramader, especialment pel que fa a l’aplicació del Decret
153/2019 de gestió de la fertilització o l’ampliació de les
zones vulnerables. 

Actuarem per consolidar la convocatòria que permet
potenciar els recursos humans tècnics en les
cooperatives per millorar l’assessorament en
fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes de les
explotacions. Durant els dos primers anys, aquesta línia
ha mobilitzat un pressupost de 800.000 euros i les
cooperatives n’han estat el primer col·lectiu beneficiari. 

Així mateix, dedicarem esforços a millorar i flexibilitzar
els aspectes lligats a l’aplicació del Decret 153/2019 de
gestió de la fertilització. També plantejarem esmenes al
projecte de Reial decret que preveu regular a nivell
espanyol la nutrició sostenible dels sòls agraris. 

Treballarem per mantenir la convocatòria d’ajuts de
minimis a l’adquisició i instal·lació d’equips de
mesurament de la concentració de nutrients i/o equips
electrònics de dosificació en cisternes d’aplicació de purí
o basses de purins.
 
Farem seguiment de temes cinegètics i de la seva
implicació pel que fa a la gestió de la fauna salvatge, i
també de l’eventual tramitació de la Llei de caça.
Participarem en el Consell de Caça de Catalunya
defensant les inquietuds de les cooperatives.

Medi Ambient

Vetllarem pel desenvolupament de la Llei de
prevenció de les pèrdues i el malbaratament
alimentaris. En concret, defensarem el
cooperativisme en els òrgans d’interlocució que
pugui crear el futur Decret de desplegament.

Continuarem participant en el Comitè de
prevenció de les pèrdues i el malbaratament
alimentari, Comitè de Profit, sorgit del projecte
europeu Interreg Ecowaste4food, liderat per
l'Agència de Residus de Catalunya, per seguir
impulsant diferents actuacions per a la lluita
contra el malbaratament alimentari.

Malbaratament alimentari

Continuarem participant en el Comitè Tècnic de
Seguiment de la Xylella fastidiosa per evitar la
seva introducció i propagació a Catalunya,
posant atenció a la seva evolució i a les novetats
de la plaga a la Unió Europea i proposant canvis
normatius amb l’objectiu de minimitzar el seu
impacte en els diversos sectors productius que
poden resultar-ne afectats.

Xylella fastidiosa
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Defensarem davant les diferents administracions
l’increment del pressupost que el Ministeri d’Agricultura
(ENESA) dedica a les assegurances agràries com a
mesura urgent per pal·liar la crisi agrària. 

Mantindrem el seguiment de les incidències provocades
per les adversitats meteorològiques, gestionant i
trametent la sol·licitud de reducció en els mòduls de
l'IRPF en els diversos municipis de Catalunya afectats.
Molt probablement la sequera soferta des del mes de
novembre de 2021 condicionarà diverses produccions.
 
Treballarem per adaptar les assegurances agràries a les
necessitats de les cooperatives i les seves persones
sòcies mitjançant propostes en el marc de les reunions
dels diversos grups de treball sectorials, tant del
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural (DACC) com d’ENESA. 

Assegurances/adversitats
meteorològiques

Serem actius per assegurar un ampli procés
participatiu de les cooperatives amb secció de
crèdit en la discussió sobre la modificació de la
normativa concordant a la Llei 7/2017 per
adaptar-la a aquesta norma. Tanmateix, en
defensarem l’adaptació a les necessitats actuals
i al model de cooperativa amb secció de crèdit.

Seguirem donant suport a les fusions de
cooperatives amb secció de crèdit per tal que es
mantingui l’activitat de la secció de crèdit com a
fórmula més eficient per conservar els serveis
d’atenció personal que les caracteritzen.

Realitzarem actuacions per incentivar la creació
de seccions de crèdit entre les cooperatives
agràries catalanes.

Assegurarem la celebració del curs per als
membres dels consells rectors de les
cooperatives amb secció de crèdit. 

Seccions de Crèdit

En el marc del projecte de regadiu Xerta-Sénia, durant
el 2022 està previst que es treballin tots els
condicionants necessaris per a dur a terme la licitació
de les obres que s’iniciarien al 2023 i posarien el
regadiu en marxa, de manera progressiva, a partir de
2024. Es preveu una inversió pública mitjana d’entre 4
i 6 milions d’euros anuals. Des de la Federació
continuarem vetllant per a què aquest projecte clau
per a assegurar la continuïtat del sector agrari de la
zona, garantir l’estabilitat de les rendes de les
explotacions i oferir altres alternatives de creixement
al territori no aturi el seu ritme.

El 2022 serà l’any de la posada en marxa dels canvis
que suposa, per al conjunt dels agents i per a les
cooperatives agràries en particular, la recent
modificació de la Llei de la cadena alimentària. Des de
la Federació donarem suport a aquesta implantació i
continuarem participant en els treballs d’aplicació del
Codi de Bones Pràctiques Comercials. 

Portarem a terme un seguiment dels canvis en
l’etiquetatge d’aliments i de la seva implementació en
els diferents sectors agroalimentaris.

Informarem i assessorarem les cooperatives sobre
l’aplicació del nou Reglament de producció ecològica.
Continuarem treballant per a què la nova Producció
Agrària Sostenible pugui créixer en superfície a
Catalunya, amb recursos suficients i amb un marc
normatiu coherent amb la nostra realitat productiva.

Altres temes horitzontals



SECTORS
PRODUCTIUS

Difondrem dades de superfícies i varietats
sembrades en la campanya 2022 i seguirem
l’evolució de la producció i la situació del mercat
de cereals i farratges. Elaborarem l’estimació de la
producció a nivell comarcal dels principals cultius.
Procurarem incrementar el coneixement del
funcionament dels mercats apostant per la
formació i avaluarem l’impacte sobre el sector
arran de la crisi provocada pel conflicte armat
entre Rússia i Ucraïna. 

Incrementarem les sinergies amb altres
organitzacions sectorials o centres de recerca,
fomentant també la intercooperació entre les
cooperatives del sector. Organitzarem una visita
de les cooperatives del sector de cereals i
farratges a camps d'assaig per avaluar els
beneficis de la utilització de llavor certificada.

Participarem en la Comissió Tècnica de seguiment
de la Diabrotica virgifera, nova plaga en blat de
moro.

Conreus herbacis i farratges

En el marc de l’aplicació de nova PAC en el sector,
serem exigents defensant un pressupost suficient i
canvis en la determinació de les primes dels nous
ajuts agroambientals perquè s’adeqüin a la realitat.
També farem un seguiment de com es preveu la
implantació dels nous eco-règims en el sector. 

A més de posar atenció a diversos temes de gran
rellevància per al sector, com les mesures
d’erradicació i control del cargol poma, analitzarem
els mercats internacionals i oferirem a les
cooperatives informació de gran actualitat sobre la
distribució de varietats sembrades d'arròs durant la
campanya, tant a Catalunya com a la resta de
comunitat autònomes, dades de gran valor afegit per
a les seves estratègies comercials. Les previsions
indiquen una disminució important de l’oferta
productiva a nivell espanyol.

Continuarem treballant perquè el projecte de
valorització de càpsules de cafè Nespresso, en què
participem des de 2011, guanyi en dimensió en
relació amb la campanya precedent.

Arròs
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Continuarem defensant la necessitat
d’instruments de suport de les rendes en el marc
de la nova PAC i seguirem participant en grups
de treball sectorials, com el de l’avellana. 

Vigilarem la situació de mercat, molt
influenciada per les importacions i amb un
impacte negatiu molt major en les explotacions
tradicionals, majoritàries en el sector.

Vetllarem perquè s’implantin mesures per
garantir la traçabilitat de la producció de
garrofa al llarg de la cadena com un instrument
per evitar els robatoris dels darrers anys.

Consolidarem la nova metodologia d’elaboració
de l’estimació de collita d’ametlla que vam
aconseguir implantar a nivell espanyol per
guanyar credibilitat davant els mercats
internacionals en un context en què es preveu un
increment considerable de l’oferta productiva.

Fruita seca

L’any 2022 estan previstos debats, tant pel que fa a la
normativa espanyola que regula les organitzacions de
productors de Fruita i Horta com en relació amb els
programes operatius, arran de les modificacions
aprovades en la nova PAC. S’espera una forta discussió
en relació amb els criteris de reconeixement, tot i que
aquesta normativa regula altres elements del seu
funcionament i dels seus requisits. Des de la Federació
analitzarem aquests canvis i defensarem el
cooperativisme en el seu desenvolupament.

Serem exigents en la implementació dels plans
sectorials de la fruita dolça i dels cítrics i de totes les
mesures que se’n deriven. Vetllarem per una eventual
extensió de norma en el marc de les circumscripcions
econòmiques de fruita de Catalunya.

Farem seguiment del projecte Horta.net, un programa
per incorporar millores de base tecnològica en el
sector hortícola català.
 
Seguirem el Grup Operatiu dels cítrics que lideren les
cooperatives del sector per donar una resposta encara
més sostenible a les noves plagues que ens afecten.

Participarem en les accions dutes a terme per la
interprofessional Intercitrus.

Fruita i horta

Informarem i farem seguiment de la situació del
mercat de l'oli d'oliva, l’evolució del balanç de
campanya, comerç exterior, preus en origen i
dels costos de producció. 

En el marc de la PAC, defensarem el model de
cultiu de Catalunya pel que fa als ajuts de la
intervenció sectorial (reconeixement
organitzacions de productors i programes
operatius) i estarem atents a les novetats que
afecten al sector de l’oli d’oliva: ajuts directes,
eco-règims i agroambientals.

Seguirem la implantació de la Norma de Qualitat
dels Olis d'Oliva i de les tasques per intentar
modificar la normativa aplicable en relació amb
els controls oficials en l'oli d'oliva amb l'objectiu
de dotar de seguretat jurídica els operadors.

Pel que fa al sistema d’etiquetatge frontal,
farem seguiment i analitzarem les propostes de
l’Administració a nivell estatal i comunitari i
n’avaluarem l’impacte. Farem difusió dels
estudis disponibles sobre Nutriscore en relació
amb l’oli d’oliva.

Oli d’oliva
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Plantejarem a les administracions
competents, tant al DACC com al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA),
una proposta de finançament en el marc de
la nova PAC per al sector de la planta viva a
partir de l’any 2023 amb l'objectiu
d’optimitzar les estructures de producció i
de comercialització, adaptació de l'oferta,
millora de la competitivitat i enfortiment
de la posició dels productors i de les
cooperatives envers al mercat. 

Informarem les cooperatives sobre els
ajuts a productors de material vegetal per
a la realització d’inversions de bioseguretat
en vivers.

Flor i planta viva

Portarem a terme un seguiment de la normativa d’aplicació
dels tipus d’instruments recollits en la intervenció sectorial
del vi en el marc del nou Pla Estratègic PAC 2023-2027, que
preveu regular el nou pla de suport. Lògicament, també
monitorarem la implantació en l’actual esquema
d’instruments (plans de reestructuració…).

Analitzarem la situació de mercat per valorar l’establiment
de les mesures que contempla la normativa vigent o altres
que pugui proposar el sector. 

Elaborarem una diagnosi de la situació de les cooperatives
del vi, especialment de la zona Cava, perquè serveixi per a la
reflexió conjunta i l’establiment de diverses actuacions de
millora. L’objectiu principal és potenciar l’atractiu de les
cooperatives en relació amb les persones que hi són
associades, contribuint a augmentar el valor afegit generat,
consolidant els serveis que ofereixen o potenciant-ne de
nous, i afavorint la presència de joves i dones en els seus
consells rectors. La iniciativa té el seu origen en les
cooperatives de la zona Cava, però diverses de les
actuacions s’estendran al conjunt de les entitats adscrites a
la Branca de Vi.

Mantindrem l’activitat del Grup d’Enòlegs dels cellers de les
cooperatives com una manera de fomentar el seu treball en
comú, identificar possibilitats d’intercooperació o de
realització de projectes conjunts en un futur.
 
Vetllarem perquè la posada en marxa de la nova e-targeta i
del nou Registre Vitivinícola de Catalunya s’adeqüi a les
necessitats dels cellers cooperatius. Fomentarem la
participació activa de les cooperatives mitjançant el conveni
de col·laboració signat amb el DACC.

Promourem una candidatura conjunta de les cooperatives
en el marc de les eleccions al Consell Regulador del Cava,
previstes per al 2022. Continuarem treballant per alinear i
coordinar els plantejaments dels actuals vocals electes
proposats per la Federació.

Participarem i seguirem les accions dutes a terme per
l’Organització Interprofessional del Vi d’Espanya.

Vi

Continuarem impulsant el pla pilot per
establir un sistema per a la recollida
selectiva i gestió agrupada dels residus de
fitosanitaris de les explotacions, com una
manera d’oferir una solució des de les
cooperatives davant l’entrada en vigor de
la normativa que prohibeix la tinença i
l’emmagatzematge d’aquests productes.
 
També defensarem les autoritzacions
excepcionals de productes fitosanitaris
que ens vehiculin les cooperatives.
 
Seguirem defensant l'operativa de les
instal·lacions automàtiques de distribució
de carburants en l'àmbit rural i
plantejarem un canvi en la normativa per
revertir aquells elements aliens a la
seguretat industrial que limiten
injustament la competència en el sector.

Plantejarem esmenes al projecte de Reial
decret que preveu establir un sistema de
càlcul individualitzat de l’ús de productes
fitosanitaris per explotació en base a
llibre electrònic.

Defensarem una tarifa elèctrica amb dos
períodes tarifaris diferents o la
possibilitat de fer anualment més d’un
canvi de potència sense penalitzacions,
com a una estratègia per donar resposta a
les cooperatives que tenen demandes
energètiques molt estacionals i que
actualment han de contractar termes de
potència molt elevats durant tot l’any.

Subministraments



Seguirem l’entrada en vigor de la nova normativa
d’etiquetatge que permetrà posar en valor la mel
autòctona i vetllarem per la millor adaptació al
sistema de producció de les cooperatives apícoles.

Participarem en la posada en marxa del Pla
Apícola Nacional. Durant el 2022 està prevista la
discussió del nou Reial decret que regularà
aquesta intervenció sectorial en el marc del Pla
Estratègic de la PAC 2023-2027. 

Avaluarem les propostes de modificació del
projecte de Reial decret d’ordenació,
especialment pel que fa a la distància entre arnes i
la transhumància.

Mel

Pel que fa a la regulació del paquet lacti, proposarem
la modificació de la normativa làctia específicament
en els aspectes relatius a la contractació de la llet i les
relacions entre el socis i les cooperatives.

Analitzarem les propostes de modificació del projecte
de Reial decret d’ordenació, especialment respecte
als requisits sanitaris i de benestar animal. També
col·laborarem en la definició de les millors tècniques
disponibles (MTD) per donar resposta als nous
requisits mediambientals de les granges lleteres.

Impulsarem la constitució de l’Institut de la llet i dels
productes làctics promoguda pel DACC.

Promourem la constitució d’una eina i un
procediment de càlcul per acreditar el cost de
producció de la llet. Treballarem en l’adopció d’un
acord de les entitats del sector lacti adherides al Codi
de Bones Pràctiques Comercials (CBPC) per reflectir
el compromís de totes les baules de la cadena i
treballar conjuntament per respectar-ne l’equilibri i
l’obligatorietat de cobrir els costos efectius de
producció de la llet per a la seva comercialització. 

Participarem en la Comissió Tècnica encarregada de
l'estudi de la reforma dels estatuts socials de l'ALLIC
amb l’objectiu d’actualitzar-los i adaptar-los a la
situació actual del sector lacti a Catalunya.

Llet

Analitzarem la situació de les cooperatives de
pinsos front la situació de desproveïment i de
preus elevats de les matèries primeres provocada
pel conflicte armat entre Rússia i Ucraïna.
 
Informarem amb celeritat de les afectacions en el
transport de pinsos en casos d’excepcionalitat i en
els canvis en la normativa vigent.

Farem seguiment del Reglament de lluita sobre la
desforestació que afecta les importacions de soja.

Analitzarem l’execució del Reglament de Pinsos
Medicamentosos i la normativa a nivell nacional.
 
Continuarem col·laborant amb centres de recerca
i universitats per a la mitigació de la presència de
micotoxines en l’alimentació animal.

Pinsos
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Treballarem estratègies amb l’Administració per potenciar i
ajudar les explotacions a l’adaptació a les noves exigències
normatives, tant de benestar animal com en el marc del
pacte verd: estratègia “Del Camp a la Taula”, estratègia per
a la biodiversitat, emissions, reducció d’ús d’antibiòtics,
sostenibilitat, iniciativa fi de les gàbies, etc. Concretament,
durant el 2022 participarem en la discussió de diversos
reials decrets que apliquen alguns d’aquests àmbits: sistema
de càlcul individualitzat de l’ús d’antimicrobians per
explotació, normes de sanitat i protecció animal durant el
transport o controls oficials en matèria de benestar animal.

Seguirem la situació sanitària a nivell nacional i europeu dels
casos d’influença aviària i pesta porcina africana (PPA) i
participarem amb l’Administració en l’elaboració d’un Pla de
Mesures Preventives i d’Acció.

Farem difusió i seguiment de les iniciatives relacionades
amb l’obligació d’establir una Garantia Financera
Mediambiental per a les granges de porcí i d’aviram. 

Analitzarem les propostes de modificació del projecte de
Reial decret d’ordenació de vacum de carn, especialment pel
que fa als requisits sanitaris i de benestar animal. També
col·laborarem en la definició de les millors tècniques
disponibles (MTD) per donar resposta als nous requisits
mediambientals de les granges.

Seguirem col·laborant amb organitzacions com COGECA
per fer valer, davant la societat i les administracions, el
paper clau de la ramaderia i la sostenibilitat dels seus
mètodes de producció. 

Defensarem el sector productor carni-ramader i el consum
de carn davant les campanyes de desprestigi. 

Ramaderia
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OBSERVATORI DEL
COOPERATIVISME
AGRARI

Consolidarem l’informe Dashboard.coop, el quadre de comandament del cooperativisme agrari català que
vam presentar per primer cop al 2019, elaborat a partir de les dades recopilades per l’Observatori. Aquest
informe periòdic permet dur un seguiment exhaustiu de les magnituds més rellevants del sector i, com a
complement a l’Anuari Socioeconòmic, dona una visió més àmplia de l’evolució del col·lectiu i situa els
resultats d’un any concret en el si d’una perspectiva temporal àmplia.

El Dashbord.coop ofereix en 44 taules temàtiques l’anàlisi de 96 variables d’una sèrie històrica de sis anys del
conjunt de les empreses cooperatives agroalimentàries, tenint en compte els components territorials i
sectorials i, per tant, aporta una visió molt àmplia del col·lectiu.

Continuarem elaborant el tríptic Anuari Socioeconòmic, en català, espanyol i anglès, per a donar cabuda a
bona part d’aquesta informació de manera més visual.

Seguirem duent a terme el projecte de l’Observatori del Cooperativisme agrari mitjançant l’optimització de la
recollida de la informació de l’enquesta anual.
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SERVEIS
EMPRESARIALS

Continuarem ampliant el nombre de serveis i
les associades a les quals se’ls presten, sense
deixar de banda la constant voluntat d’assolir
uns nivells de qualitat i satisfacció del client
elevats. La qualitat dels mateixos i la seva
adaptació a les necessitats de les cooperatives
i de la seva base social està associada a
l’objectiu de donar suport a les cooperatives
per tal que esdevinguin més competitives.

A continuació es detallen els objectius
previstos per cada un dels serveis.

Continuarem amb l’assessorament en
processos d’intercooperació, tant en la seva
fase de planificació com en la seva concreció
en els aspectes jurídics, contractuals i laborals.

Desenvoluparem i aplicarem el Pla de millora
de la competitivitat de les cooperatives
agràries (PMCCA) en coordinació amb el
DACC per tal de desenvolupar nous projectes
d'intercooperació entre les associades,
mitjançant noves fusions, integrant processos
productius i comercials de cooperatives i
incrementant la seva competitivitat. Preveiem
gestionar més de 15 projectes i assolir un
import de finançament plurianual de més de
12 milions d’euros. Entre aquestes iniciatives,
es preveu el suport en el desenvolupament
d’almenys tres projectes de gran interès
sectorial i territorial i que han de permetre
impulsar les cooperatives implicades i les
explotacions del seus socis. 

Mantindrem reunions de treball amb
cooperatives interessades en liderar i
executar projectes d’intercooperació per
analitzar les estratègies empresarials a seguir
per al seu assoliment.

Intercooperació

Com hem vingut fent en els darrers anys, des del servei
econòmic i fiscal donarem suport als equips humans i consells
rectors de les cooperatives en els àmbits de gestió
econòmica, comptable i fiscal i en la interpretació de les seves
dades econòmiques per una millor presa de decisions.

En aquest sentit, continuarem acompanyant en el procés de
tancaments comptables, en la presentació dels estats
financers i en l’elaboració de les conclusions econòmiques als
consells rectors i a les assemblees de les cooperatives, així
com en el càlcul i la presentació d’impostos i totes les
relacions amb l’Administració Tributària.

Dins de l’àmbit tributari, insistirem en la importància d’un bon
assessorament en el càlcul dels impostos de societats, que
eviti tant errors com pèrdua de l’aplicació de certs beneficis
fiscals, amb implicacions econòmiques.

Per altra banda, també continuarem fent el seguiment de
novetats normatives i interpretacions que s’hi puguin dur a
terme i afectin la fiscalitat de les cooperatives.

Una de les novetats que desenvoluparem aquest any és
l’execució d’un estudi que permeti avaluar, de manera
sistemàtica i àgil el nivell de competitivitat d’una cooperativa
a partir d’un seguit d’indicadors objectius. Aquest estudi
donarà resposta a determinades peticions de cooperatives de
conèixer la seva situació particular i en relació amb l’entorn.
Preveiem fer els primers testos d’aquesta eina per a la seva
implementació futura a demanda de cooperatives individuals
o de manera agrupada. 

Continuarem donant suport a les cooperatives en els
processos d’intercooperació i inversions que decideixin
emprendre al 2022. Dins d’aquest àmbit, l’elaboració de plans
de viabilitat dels projectes d’intercooperació vinculats al Pla
de Millora de la Competitivitat de les Cooperatives
continuarà essent una de les activitats rellevants de l’equip
tècnic de l’àrea.

Servei econòmic i fiscal



Aproparem el Servei Jurídic als consells rectors de les
cooperatives i donarem suport als òrgans de govern
en la seva presa de decisions. Davant la complexitat
normativa que afecta el dia a dia d’una cooperativa, el
Servei Jurídic de la Federació vol ser un referent per
a les cooperatives agràries. Assessorarem les
cooperatives i les orientarem jurídicament amb
l’objectiu d’obtenir uns resultats satisfactoris.

Continuarem oferint un servei integral per a les
cooperatives en els àmbits cooperatius,
administratius i judicials, reforçant l’assessorament
pel que fa a la defensa jurídica en els diferents tipus
d’ajuts i altres actuacions administratives. En relació
amb el servei de reclamació dels ingressos indeguts
per les quantitats abonades pel tram autonòmic de
l’impost d’hidrocarburs, iniciarem les reclamacions
per via judicial, si s’escauen.

Reforçarem els serveis jurídics de dret administratiu
per assegurar la màxima defensa dels interessos de
les associades vers resolucions negatives per part de
les diferents administracions públiques. 

Promourem les col·laboracions jurídiques i
actuacions en els àmbits de la creació i gestió de
bancs de terres o fórmules similars, i en
desenvolupament de la Llei d’Espais Agraris.

Tanmateix, reforçarem el nostre assessorament
perquè, com a entitat, creiem que és necessari en el
context actual acompanyar a les nostres associades
en el disseny, la planificació i l’adopció eficaç de
sistemes de gestió de Compliance, perfectament
adaptats als riscos concrets i activitats de les
cooperatives agràries, com també a executar-los.
Assessorarem en ètica empresarial, elaborant codis
de conducta i de bon govern empresarial.

Continuarem donant suport a les cooperatives en tot
allò que puguin necessitar per modificar els seus
estatuts socials i potenciant en tot moment els
mitjans telemàtics com a eina de futur, tant amb la
seva comunicació amb el soci com en les
convocatòries d’assemblees generals per
videoconferència o mixtes, ampliant així la massa
d’assistència social a les assemblees de les
cooperatives, reconeixent el dret d’assistència al soci
per via telemàtica. Tanmateix, atès el nou paradigma
arran de la pandèmia de la COVID-19, seguirem
acompanyant a les cooperatives en el compliment
normatiu perquè les seves assemblees o reunions de
consell rector es puguin celebrar mitjançant
videoconferència o altres mitjans de comunicació,
respectant en tot moment les garanties que estableix
la Llei.

Servei Jurídic

A la Federació som conscients que les pàgines web
són un reflex del seu titular en el món virtual, i la
societat pot accedir a aquesta “finestra” per
conèixer aquesta imatge i puntuar segons la seva
escala de valors; en conseqüència, el Servei Jurídic
ofereix als seus socis un servei d’assessorament
legal en e-comerce (venda en línia). En la mesura que
aquestes pàgines web siguin respectuoses amb la
legalitat i els valors socials, millorarà la imatge de les
nostres cooperatives davant de la societat i enguany
les acompanyarem en aquest gran viatge virtual,
especialment a les que tenen agrobotiga.

Continuarem insistint, per una banda, en la
implantació a les cooperatives agràries de la nova
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de
protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals i, per una altra, en la importància de la
presència dels productes cooperatius en el mercat a
través de la marca com a senyal d’identitat.

El Servei Jurídic oferirà a les cooperatives el servei
de tramitació de marques, des de la sol·licitud fins a
la seva concessió per l’Oficina Española de Patents i
Marques, la seva vigilància i la defensa dels seus
drets com a titulars.

Quant a la Llei de la Cadena Alimentària (LCA), per
tercera vegada en menys de dos anys, es produeix
un canvi legislatiu important en una de les lleis més
importants del sector alimentari a Espanya. El 15 de
desembre es va publicar al BOE la Llei 16/2021, del
14 de desembre, per la qual es modifica la Llei
12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el
funcionament de la cadena alimentària o LCA. El
Servei Jurídic ofereix un acompanyament a les
cooperatives i a les seves persones associades en
l'adaptació a la nova normativa. La LCA atorga a les
cooperatives i altres entitats associatives sis mesos,
des de l’entrada en vigor de la nova llei, per adaptar-
s’hi, això implica que la data límit per efectuar
l’adaptació és el 16 de juny de 2022.
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Consolidarem el Servei Laboral per atendre les
necessitats de les cooperatives i les seves
persones associades durant les campanyes
agrícoles, dates en les quals l’atenció esdevé
més important per assegurar el compliment de
tots els tràmits normatius, especialment sobre
l'aplicació de la darrera Reforma Laboral i els
canvis en el Salari Mínim Interprofessional.
 
Continuem oferint un servei a totes les
associades en la gestió i administració de
personal, la contractació, la resolució de
conflictes, l’anàlisi i l’establiment de polítiques
salarials i en totes aquelles matèries vinculades
a les relacions laborals. 

Concretament, oferirem i elaborarem, per
aquelles cooperatives que ho requereixin,
estudis de llocs de treball i la realització
d’auditories laborals amb el triple objectiu
d’avaluar rendiments dels individus, grups i
organitzacions, fomentar la comunicació
vertical i horitzontal i assignar retribucions en
concordança amb aquest valor. També iniciarem
un cicle de jornades formatives relacionades
amb els nous canvis legislatius i en
l’actualització de la jurisprudència. Tanmateix,
serà prioritari pel Servei Laboral assessorar a les
cooperatives i a les seves associades en el
registre de jornada i en el registre salarial, atès
que la Inspecció de Treball ho ha inclòs en el seu
Pla d’Actuació anual. 

Quant al Conveni de Treball de Cooperatives de
Tarragona, aquest any 2022 iniciarem,
juntament amb els representants de les
cooperatives, el procés de negociació amb els
sindicats CCOO i UGT.  

Entre tots els objectius establerts, ens
centrarem en assessorar les cooperatives
federades en l’aplicació dels canvis normatius
que es van introduint, fent actuacions conjuntes
amb el Servei Jurídic.

Servei Laboral

Continuarem els serveis de tramitació DUN i CGE, amb
l’objectiu principal d’assegurar que tota la base social
rep l’assignació màxima possible d’aquests ajuts i per
fidelitzar els productors a la cooperativa a través de
l’oferta dels millors serveis possibles en aquest àmbit.

Traslladarem al DACC i farem seguiment de totes
aquelles incidències i sol·licituds que ens facin arribar
les cooperatives en la tramitació de la DUN i CGE 
 
Impulsarem serveis complementaris a la DUN i CGE,
com ara el Servei d’Edició de Plànols DUN per a
cooperatives i el Servei d’Informació de la campanya
DUN per a facilitar la presa de decisions estratègiques.
Aquest servei complementari a la DUN - CGE és fruit
del Grup Operatiu d’innovació Agricoop.BigData i
permet el retorn d’informació a les cooperatives del
Grup DUN - FCAC per tal que puguin conèixer millor la
seva base social i territorial i prendre decisions
estratègiques a partir d’aquestes dades. 

En aquest servei, essencial per a les cooperatives,
s’ampliarà el calendari del suport per la tramitació de
la DUN i la DAN (Declaració Anual de Nitrogen) i
s'animarà les cooperatives a tramitar els expedients de
CGE atesa la seva importància estratègica per al seu
futur. S’iniciaran els treballs per adaptar tots els
processos a la nova PAC que s’implementarà al 2023.

Seguirem oferint el servei a les cooperatives per la
tramitació de la DAN.
 
Elevarem el nivell qualitatiu en la tramitació
d’expedients d’ajuts per a les cooperatives,
principalment els que permeten finançar les inversions
que duen a terme: OCM del vi, PDR - Indústries i PDR -
LEADER i els ajuts de foment i promoció del logotip de
proximitat. Volem assolir un volum de més d’1,2
milions d’euros d’ajuts aprovats.

Gestionarem i assessorarem un total de sis programes
operatius arribant a 1,98 milions d’euros d’ajuts.

Iniciarem la tramitació de noves línies de finançament
arran de la previsible publicació de les diferents
convocatòries dels fons europeus Next Generation EU i
la resta de paquets de finançament previstos, adaptant
l’organització als requeriments de les cooperatives per
aquests instruments. Aquests nous fons, conjuntament
amb els projectes vinculats a inversions energètiques i
els nous àmbits de constitució i reconeixement
d’organitzacions de productors, implicaran un
increment d’activitat molt significatiu en els serveis
que s’ofereixen a les cooperatives.

Gestió d’Ajuts i Projectes

15
 



Preveiem un increment substancial de l’activitat en
aquest àmbit atès l’increment de demanda de les
cooperatives per participar en projectes conjunts
amb altres cooperatives o empreses i centres de
recerca. També calculem un increment de
l’activitat pròpia per la participació en projectes
d’abast europeu, en projectes de bioeconomia
circular i de digitalització.

En aquest mateix àmbit, estimem disposar dels
primers resultats del projecte AgroBioFood b.
Ponent, destinat a impulsar la transformació del
model econòmic actual del territori de Ponent
(comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Noguera,
el Segrià i les Garrigues) cap a l’economia verda,
millorant la capacitat de resiliència del sector
agroalimentari, que es traslladaran a les
cooperatives per tal que puguin tenir-los en
compte en els seus processos de decisió
estratègica; en concret es preveu donar resultats
sobre estudis en tendències actuals en els mercats
alimentaris europeus i en el disseny de nous models
de negoci adaptats a aquestes recents demandes i a
les característiques pròpies del territori.

En el camp de la digitalització del cooperativisme
agrari, a més de continuar amb els projectes en
desenvolupament, dissenyarem un programa ampli
per afavorir-la, fent especial atenció a la relació
cooperativa - soci per incrementar i millorar els
serveis que se'ls ofereixen.

Continuarem les tasques del projecte SAVASCO
iniciat l’any 2020, de valorització de la canya del
blat de moro i del gira-sol, dins el programa
transfronterer amb França INTERREG, amb fons
FEDER. El projecte és coordinat per la Universitat
de Tolosa.

Innovació

També en el camp de la bioeconomia circular i la
sostenibilitat, seguirem portant a terme actuacions
per caracteritzar el volum de subproductes i residus
de base orgànica, que produeixen les cooperatives i
les explotacions del seus socis, per fomentar el seu
ús com a noves matèries primeres en processos
productius de la bioeconomia circular. En base a
aquesta línia de treball, impulsarem el projecte
CIRBIO-PINSO, estudi per identificar el potencial
d’economia circular dins de les cooperatives
adscrites a la Federació per tal de promoure models
circulars en la indústria de fabricació de pinso.

Seguirem executant els projectes aprovats en el
marc del Grups Operatius (GO) de l’Associació
Europea per a la Innovació. En aquest sentit, la
Federació participa com a sòcia en projectes pilot de
quatre grups operatius liderats per cooperatives,
tant com a coordinadora com donant suport i
assessorament al llarg de la seva execució.
 
Identificarem nous socis i reforçarem els vincles amb
els actuals, per la definició i desenvolupament de
projectes d’R+D+I d’interès per a les cooperatives.

Continuarem desplegant esforços per adherir-nos i
col·laborar amb altres agents i institucions en noves
propostes en el marc del programa europeu Green
Deal a fi de desenvolupar projectes d’Innovació que
permetin identificar clarament el cooperativisme
agrari com actor clau en el disseny i validació de
noves estratègies o solucions, i la necessària difusió i
transferència dels resultats obtinguts cap a les
cooperatives.
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Continuarem amb el disseny i l’organització
d’accions formatives per a les persones sòcies,
treballadores i consells rectors de les cooperatives,
per donar resposta a les diferents necessitats
formatives detectades.

Gestionarem les diferents línies de finançament de
formació, amb l’objectiu de subvencionar els costos
d’aquesta que la cooperativa realitzi per a les
persones sòcies i treballadores.

S’accedirà a la convocatòria 2022 dels plans de
formació professional per a l’ocupació per a
persones treballadores ocupades, que promou el
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya,
per tal d’obtenir finançament per subvencionar la
formació de caire transversal i sectorial dirigida al
públic objectiu de les cooperatives.

Organitzarem formació per a les persones
integrants dels consells rectors de les cooperatives
per tal de facilitar-los els coneixements per a poder
exercir les seves funcions i responsabilitats:
representació, comunicació, lideratge, presa de
decisions i la gestió de la democràcia
organitzacional de les cooperatives.

Dissenyarem noves activitats formatives en
modalitat virtual dirigides al col·lectiu de persones
treballadores de les cooperatives, per tal de donar
resposta a noves necessitats en el mercat laboral i
d’actualització digital en les empreses.

Elaborarem plans de formació específics de les
cooperatives vinculades al Pla de Competitivitat.

Formació

Acompanyarem les cooperatives en el
desenvolupament del projecte Singulars
CER.COOP, el qual té per objectiu establir les bases
perquè les cooperatives agràries liderin comunitats
elèctriques rurals. 

Durem a terme les accions definides de promoció i
publicitat del portal www.agrobotigues.cat al
consumidor final, així com la incorporació de més
cooperatives agràries que tinguin interès en
potenciar les seves vendes en línia. 

Iniciarem els treballs per impulsar la compra pública
de productes de proximitat i cooperatius. 

Realitzarem un estudi del paper de la dona en el
món cooperatiu agrari quantitatiu i qualitatiu amb
trobades al territori amb l’objectiu de determinar
quina és la situació actual de les sòcies de les
cooperatives i quines són les barreres existents per
a accedir als seus òrgans de decisió. 

Seguirem cercant recursos i desenvolupant
actuacions per a la implantació de la igualtat
d’oportunitats dins el cooperativisme. 

Continuarem treballant en el projecte promogut
per Oxfam Intermón que impulsa l’empoderament
de les dones mitjançant les cooperatives al Marroc.  

Treballarem per a fomentar el relleu generacional
en els òrgans de decisió de les cooperatives agràries
i la incorporació de joves a les cooperatives.

Projectes de 
Desenvolupament Rural
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https://www.agrobotigues.cat/


COMUNICACIÓ I
MÀRQUETING

La implementació del Pla de Comunicació 2022-
2024, aprovat per Consell Rector, té com a objectiu
reforçar la proactivitat comunicativa, la creació de
continguts i augmentar la visibilitat del
cooperativisme agrari català.

En el Pla de Comunicació s’analitzen les estratègies
de lideratge, relació amb els mitjans de
comunicació, revista AGROactivitat i butlletins
electrònics, web corporativa, xarxes socials,
promoció de producte i comunicació interna amb
les cooperatives sòcies.

A més, es desenvoluparan plans de comunicació
específics per a àmbits rellevants com el discurs
sectorial i la intercooperació, entre d’altres.

Pla de Comunicació 2022-2024

Treballarem per potenciar les notes de premsa com
a pedra angular de la comunicació pública de la
Federació i així incrementar la capacitat
d’influència dels posicionaments propis, a partir de
la seva presència en els mitjans de comunicació.

També estudiarem la viabilitat d’obrir noves línies
de col·laboració amb determinats mitjans, en la línia
dels acords ja establerts amb Lleida TV - Grup Segre,
els diaris Ara i Expansión (pendent de la reedició del
suplement de Catalunya) i Obealimentària del
Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Com a suport a aquesta estratègia, revisarem la
taula de portaveus i definirem un quadre de
periodistes i mitjans amb els quals propiciar la
relació “one to one”. A més, farem una programació
anual i previsions setmanals de temes susceptibles
de ser comunicats i elaborarem materials de suport.

Premsa estratègica
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Fruit de les noves maneres de fer i comunicar-nos que
ens ha deixat la crisi de la COVID-19, estem treballant
en el disseny d’una nova estratègia per a les
publicacions periòdiques de la Federació que inclou
tant la revista AGROactivitat com els butlletins
electrònics [AGRO] i [TastaCoop].

L’objectiu és fer arribar la informació de manera més
eficient, amb més continuïtat i un estil renovat a les
cooperatives sòcies i als seus consells rectors, tenint en
compte que ja arriba als membres d’unes 140 juntes.

També continuarem apostant per la distribució a
l’Administració, a entitats de l’entorn econòmic i social,
centres de recerca, universitats, gastrobloguers i
consumidors sensibilitzats amb els productes de
proximitat, entre d’altres. 

Les tasques d’edició es complementaran amb una
revisió de l’activitat comercial i publicitària.

En aquest context, editarem l’AGROactivitat número
100. Serà una revista especial, donant protagonisme a
les associades i les persones que les representen.

Revista AGROactivitat i newsletters



Seguirem apostant per la rellevància del Mapa
Cooperatiu com a eina que facilita la radiografia de
les cooperatives agràries catalanes i definirem
criteris d'actualització i noves utilitats. 

El Mapa Cooperatiu és la pàgina més visitada de la
web, amb 11.717 visitants l’any 2021. Conté
informació general i territorial, de productes,
denominacions d’origen i marques, venda a domicili,
agrobotigues, turisme, seccions de crèdit i
benzineres de 173 cooperatives, més d’un 90% del
total de federades.

També preveiem implementar un nou paquet de
millores de la pàgina web, amb la traducció dels
espais de presentació a anglès i castellà i amb la
creació de nous apartats per a projectes com la
Intercooperació.

Mapa Cooperatiu a la web

En l’àmbit de promoció de producte, un dels grans
objectius d’enguany és l’edició d’un audiovisual que
donarà continuïtat al “Som terra, Som força, Som
cooperativa”, que es va editar al 2020 i suma prop
de 6.000 visualitzacions. El nou projecte mostrarà al
consumidor urbà on comprar els productes
cooperatius que vam presentar fa dos anys.

També preveiem dur a terme activitats de promoció
a la ciutat de Barcelona, a més de continuar
col·laborant en diverses accions liderades per
supermercats Caprabo, que actualment
comercialitzen productes d’una trentena de
cooperatives agràries.

Dedicarem especial atenció a nous públics
emergents i estratègics per al sector: als
prescriptors alimentaris -influencers,
gastrobloguers i altres partners d'alimentació- així
com als consumidors alineats amb la compra
responsable i de proximitat.

‘Tasta’ les cooperatives
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La Federació garanteix la presència de l’actualitat del
cooperativisme agrari a Internet mitjançant un total
de sis xarxes socials. En total, sumen uns 4.000
seguidors i l’objectiu és continuar creixent.

De les xarxes socials, n’hi ha tres -LinkedIn, Twitter i
Facebook- que se centren en l’activitat corporativa i
sectorial; mentre que Instagram i Facebook
TastaCoop són específiques per a la promoció dels
productes cooperatius i, finalment, a YouTube hi ha
diferents llistes que donen cabuda a tota l’activitat
audiovisual de la Federació i les seves sòcies. 

Seguir creixent a xarxes socials



ASPECTES
INTERNS

Iniciarem els treballs per a la redacció del nou Pla
estratègic FCAC. Aquest document ha de servir per
ordenar, guiar i planificar les actuacions de
l’organització en els propers anys. 

Pla estratègic FCAC

Actualitzarem el contingut de l’espai Federació - El
nostre compromís- transparència.

Pel que fa als comptes de la FCAC els auditarem i
els presentarem a les entitats associades en el marc
de l’Assemblea General Ordinària, juntament amb
el corresponent informe d’auditoria i els informes
dels interventors de comptes nomenats per les
entitats associades.

Transparència
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Enguany tindran lloc eleccions a les següents
branques: Fruita i Horta, Subministraments, Flor i
Planta Viva, Oli d’Oliva, Vi, Arròs i al Grup Específic
de Seccions de Crèdit.

Adaptant-nos a l’article 29 dels Estatuts Socials,
des de la Federació implantarem nous mitjans
tècnics i dedicarem molts recursos humans perquè
les associades puguin participar a totes les
eleccions per mitjans telemàtics, si així ens ho
comuniquen. 

Eleccions branques i Grup Específic

Al 2022 van a elecció dos titulars a interventors de
comptes atès que finalitzen el seu mandat. Farem el
procés electoral que estableixen els estatuts socials
per a la seva renovació en l’Assemblea General.

Eleccions a Intervenció de Comptes

Seguirem garantint la política de protecció de
dades de la FCAC, la qual, a més de donar resposta
als requeriments legals obligatoris, forma part de la
cultura de l’organització per tal de protegir la
informació personal de les nostres associades,
persones clients i usuàries.

Protecció de dades

La Federació ens comprometem de manera ferma a
respectar el principi d’igualtat d’oportunitats i, per
tant, a dur a terme les mesures oportunes per
aconseguir-la d’acord amb l’establert en la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes i en els reials decrets
901/2020 i 902/2020, de 13 d’octubre, sobre plans
d’igualtat i la igualtat retributiva, respectivament. A
aquest efecte presentarem un nou Pla d’Igualtat
que inclogui els nous aspectes definits en la
legislació de referència i que no incorporava el Pla
d’Igualtat vigent abans del canvi de normativa.

Pla d’Igualtat

Farem l’auditoria de seguiment de la certificació ISO
9001:2015 dins el nou sistema de qualitat. Aquest
implica estar més orientats a l’assoliment dels
objectius establerts, a la millora contínua i a posar
en marxa actuacions per fer front als riscos derivats
de l’activitat que duem a terme, tenint en compte
l’entorn econòmic i polític.

El sistema de qualitat de la Federació està enfocat a
obtenir la màxima satisfacció del client, entenent
aquest client com el conjunt de les entitats
associades, persones clients de serveis, alumnat
dels programes de formació i persones usuàries de
la nostra pàgina web i xarxes socials.

Certificació ISO

https://www.cooperativesagraries.cat/ca/transparencia.html

