


Veterinaris, enginyers agrònoms, advocats i llicenciats en ciència i tecnologia dels 
aliments col·laborant, des de fa més d'una dècada, amb el personal tramitador de la 
DUN i el Contracte Global d'Explotació. 
Accés a eines informàtiques de suport als  tècnics de les cooperatives  per a 
l'Assessorament Agrari.

Què us oferim?

Assessorament  
ajuts DUN i CGE

Tramitació 
DUN i CGE

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat

SERVEIS DUN · CGE

Aplicacions 
informàtiques 
INDICOOP i 
CONDICOOP

ASSESSORAMENT AGRARI



Comunicació de novetats, 
incidències i modificacions de la 
campanya DUN. 

Orientació sobre aspectes 
rellevants del CGE: incorporació de 
joves, ajuts per a competitivitat,  
mitigació del canvi climàtic i 
diversificació de les explotacions. 

Assessorament legal. 

Formació especialitzada per  als 
tècnics de les cooperatives amb les 
novetats de cada campanya. 

Jornades amb continguts adaptats 
a les especificitats cooperatives. 

Assessorament telefònic.

Assessorament  
ajuts DUN i CGE

Gestió  de la DUN per a cooperatives 
sense personal tècnic qualificat. 

Tramitació dels ajuts CGE per a 
cooperatives sense personal  qualificat: 

Tramitació DUN i CGE

CONTACTE 
Domènec Vila 
Tel. 973 247 982 
domenec.vila@fcac.coop 

EL NOSTRE EQUIP Alfred Piñol, 
Anna Farrús, Esther Aldomà, Iban 
Mulet i Alfred Calvet 

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat

incorporació de joves
competitivitat
mitigació del canvi climàtic
diversificació explotacions agràries

Aplicació informàtica dissenyada per la 
FCAC per facilitar, als tècnics de les 
cooperatives, el control dels indicadors
econòmics  de les explotacions dels socis. 

El programa permet un seguiment dels 
costos de les diferents explotacions 
agropecuàries a càrrec del tècnic. 

L'eina controla, de forma individualitzada,  
els costos reals per unitat productiva, tipus 
d’explotació, recinte i varietat, entre altres. 

Permet una comparació dels punts forts i 
febles de cada explotació amb la mitjana de 
la cooperativa. 

El programa INDICOOP afavoreix l'òptima 
productivitat de les explotacions. 

INDICOOP

Aplicació informàtica per a l’aplicació i 
control de la condicionalitat i la seguretat 
laboral, dissenyada per la FCAC com a 
resposta a la normativa vigent. 

Permet que el tècnic de la cooperativa faci 
seguiment, en format electrònic, del
compliment dels criteris de condicionalitat 
a les explotacions dels socis. 

Inclou un check-list relatiu al compliment 
de la seguretat laboral. 

CONDICOOP



per a més informació: Assessorament Agrari sae@fcac.coop

INDICOOP

exemples de l'aplicació



per a més informació: Assessorament Agrari sae@fcac.coop 

CONDICOOP

exemples de l'aplicació



Equip de professionals format per agrònoms, economistes, advocats i administratius,
amb la millor formació i disposats a donar el millor servei i al servei de les cooperatives.

Què us oferim?

Assessorament
en gestió de la DAN

Calendari

SERVEI DAN (Declaració Anual de Nitrogen)

Tramitació
DAN

per a cooperatives

per a més informació visita la nostra pàgina web   www.cooperativesagraries.cat



Formació al personal de la
cooperativa que realitzarà la
tramitació de la DAN.
 
Assessorament per correu
electrònic i telefònic durant tot el
període d’elaboració i presentació 
de la DAN.
 
Informació de les novetats
informàtiques, de gestió o
normatives mitjançant el sistema
més adient a les seves necessitats.
 
Interlocució amb el Departament
d’Agricultura.

Assessorament
en gestió de la DAN

El període de tramitació i presentació
de la DAN és realitza durant l’últim
trimestre de l’any fins 20 de gener de
l’any següent.

Calendari

CONTACTE
Teresa Masjuan
Tel. 932 292 016
teresa.masjuan@fcac.coop

EL NOSTRE EQUIP 
Anna Farrús, Cristina Mata, 
Iban Mulet i Montserrat Roig

Per aquelles cooperatives sense personal
suficient, però que vulguin donar el servei als
socis de la seva cooperativa. Des de FCAC
s’ofereix aquest servei amb els tècnics que
integren el servei DAN.

Tramitació DAN

per a més informació visita la nostra pàgina web   www.cooperativesagraries.cat



Un equip d’enginyers agrònoms, veterinaris, llicenciats en Ciències Biològiques i 
diplomats en Ciències Empresarials amb àmplia experiència en la tramitació de tot 
tipus d’ajuts i instruments públics de finançament per a les cooperatives agràries.

Què us oferim?

Informació 
especialitzada en 
finançament públic

Planificació dels 
instruments de 
finançament

Especialistes en 
les línies per a 
cooperatives 

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat

SERVEI DE TRAMITACIÓ D'AJUTS

per a cooperatives



Notificació de les línies d’ajut més adients 
per als projectes de les cooperatives 
agràries.   

Assessorament sobre els instruments 
públics de finançament en projectes 
empresarials que contemplin tant 
inversions com noves activitats. 

Atenció telefònica personalitzada de les 
línies disponibles, previsió de publicació de 
noves línies i tràmits necessaris.

Informació 
especialitzada en 
finançament públic

Compilació ordenada i selectiva de les línies 
d’ajut i instruments de finançament més 
adients per a cada projecte empresarial. 

Orientació individualitzada dels 
instruments de finançament públic per a 
les inversions i nous projectes 
empresarials que prevegi dur a terme la 
cooperativa.   

Selecció de les opcions de finançament 
més adequades en cada projecte. 

Tramitació de tots els expedients vinculats 
a cada una de les opcions seleccionades de 
finançament públic.

Planificació dels 
instruments de 
finançament 

Equip especialitzat en els expedients del 
Pla de Concentració, Intercooperació i 
Modernització de Cooperatives Agràries 
del Departament d’Agricultura. 

Assessorament i tramitació de la mesura 
del PDR per al finançament de les 
inversions de les indústries agràries 
(FEADER). 

Presentació dels expedients del 
PDR–Leader, tant per a inversions en 
cooperatives agràries com per a noves 
activitats empresarials. 

Tramitació dels ajuts del PDR–Circuits 
Curts, específic per a la millora dels punts 
de venda o agrobotigues de les 
cooperatives agràries. 

Gestió dels projectes per obtenir 
finançament del Centre per al 
Desenvolupament Tecnològic Industrial 
(CDTI) en inversions innovadores.

Especialistes en 
les línies per a 
cooperatives 

CONTACTE 
Domènec Vila 
Tel. 973 247 982 
domenec.vila@fcac.coop 

EL NOSTRE EQUIP  
Noelia Altabella, Esther Aldomà,
Iban Mulet i Màrius Simon  

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat



Un equip d’advocats especialitzat en cooperatives agràries. La seguretat del 
dictamen jurídic més expert en Dret Cooperatiu i amb una visió integradora de la 
resta de l’ordenament jurídic. Possibilitat d’una millor gestió empresarial dins dels 
marcs normatius de Dret Mercantil, Dret Civil i Dret Administratiu.

Què us oferim?

Assessorament 
jurídic

Defensa legal en 
situacions de 
conflicte

Àrees 
d’especialització

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat

SERVEI JURÍDIC

per a cooperatives



Planificació i seguiment en la constitució de 
cooperatives de primer i segon grau. 

Modificacions estatutàries d’acord amb la 
Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives. 

Assessorament en la complementació dels 
llibres socials.

Processos d’altes i baixes de socis. 
Expedients sancionadors de socis. 

Orientació continuada als consells rectors i 
gerents de cooperatives. 

Assistència jurídica a les assemblees 
generals de socis. 

Emparament en cas de conflictes societaris. 

Redacció d’actes i acords socials. 

Elaboració d’informes. 

Assessorament 
jurídic

Des de la definició d’una estratègia 
prejudicial del conflicte fins a la direcció 
jurídica davant dels Tribunals Ordinaris; 
mediació, conciliació i arbitratge davant 
del Consell Superior de la Cooperació. 

Conflicte societari i impugnació dels 
acords socials. 

Contractes mercantils i civils. 

Recursos administratius i contenciosos 
administratius. 

Responsabilitat patrimonial de 
l’Administració. 

Recobrament de morosos. 

Accions de responsabilitat. 

Arrendaments. 

Elaboració d’informes.

Defensa legal en 
situacions de 
conflicte

Fusions i acords d’intercooperació. 

Constitució i seguiment de la normativa 
d’OPFH i ADV. 

Corporate compliance. Control, vigilància i 
supervisió dels òrgans de govern de la 
cooperativa. Codi ètic de les empreses. 

Implementació i auditoria per verificar el 
compliment de la normativa de protecció 
de dades. 

Tramitació de marques.

Àrees 
d’especialització

CONTACTE 
Mar Garriga 
Tel. 932 292 015 
mar.garriga@fcac.coop 

EL NOSTRE EQUIP 
Alfred Calvet i Maria José Galve 

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat



Seguretat en el compliment de la normativa laboral i assessorament en la gestió 
de personal. De la mà d’un equip de tècnics diplomats en Ciències del Treball i 
especialitzats en el sector que presten el servei a la cooperativa i que, a la vegada, 
li donen suport perquè aquesta el pugui oferir als seus socis.

Què us oferim?

Estudis i 
valoracions de 
clima laboral

Orientació en 
conflictes laborals

Gestió laboral per a la 
cooperativa i els 
seus socis

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat

SERVEI LABORAL

per a cooperatives i els seus socis



Anàlisi de la situació de la cooperativa. 
Disseny d’una proposta de projecte amb els 
objectius a assolir, per fases. 

Recollida d’informació mitjançant un treball 
de camp que inclou: enquesta de clima i 
reunions, individuals i per grups, amb els 
treballadors. 

Elaboració d’un informe amb els resultats 
obtinguts. Definició d’un pla d’acció per 
millorar la satisfacció de les persones. 

Reunió amb el consell rector de la 
cooperativa per presentar el pla d’acció i 
aprovar els objectius. 

Valoració dels llocs de treball i classificació 
per nivells. 

Creació d’una estructura salarial i 
acompanyament en la definició de la 
política retributiva.

Estudis i valoracions 
de clima laboral

Assessorament i consultes en matèria de
Dret del Treball. 

Conflictes col·lectius. Negociació 
col·lectiva. Pactes d’empresa. 

Modificació substancial de les condicions 
de treball. 

Expedients de regulació d’ocupació (ERO). 
Acomiadaments. Sancions. 

Conciliacions i judicis laborals. 
Inspeccions de treball. 

Contractació d’alta direcció. Contractes 
d’agència mercantil. 

Successions empresarials. 
Subcontractes.

Orientació en 
conflictes laborals

Càlcul de nòmines, gratificacions 
extraordinàries, quitança per interrupció o 
extinció de la relació laboral dels 
treballadors. Confecció de rebuts 
personalitzats. 

Contractes laborals. Formalització i gestió 
de la documentació a les l’OTG (Oficines 
de Treball de la Generalitat), via Internet.

Elaboració de llistats i resums de 
retribució adaptats a cada cooperativa. 

Procés de càlcul de les liquidacions 
periòdiques a la Seguretat Social. 

Confecció i presentació de les altes i 
baixes per contingències comunes a la 
Seguretat Social, via Internet. 

Tramitació de comunicats d’accidents al 
Departament d’Empresa i Ocupació. 

Realització dels models 111 – 190  de 
l’IRPF (exclosos professionals). 

Informació actualitzada de disposicions 
legals, convenis col·lectius, resolucions 
administratives i judicials, estudis i 
informes doctrinals. 

Consultoria sobre aspectes legals de la 
branca social del Dret.

Gestió laboral per 
a la cooperativa i
els seus socis

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat

CONTACTE 
Mar Garriga 
Tel. 932 292 015 
mar.garriga@fcac.coop 

EL NOSTRE EQUIP 
Meritxell Àlvarez, Marta Guerrero, 
Miquel Àngel Salas i Marc  Manubens 



Assessorament integral en la gestió comptable i fiscal de l’empresa cooperativa 
per un equip d’experts en economia. Es facilita la contractació mitjançant una 
quota anual fixa que inclou la prestació dels serveis bàsics vinculats a l’exercici 
econòmic de cada cooperativa.

Què us oferim?

Assessoria 
comptable i fiscal

Liquidacions 
d’impostos

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat

SERVEI ECONÒMIC I FISCAL

per a cooperatives



Paquet bàsic. Prestació dels serveis 
comptables i fiscals de l’exercici 
adaptats a les necessitats de cada 
cooperativa. 

Assessorament en el tancament 
comptable. Inclou desplaçament d’un 
tècnic a les oficines de la cooperativa 
per revisar la feina i elaborar el 
tancament d’acord amb el personal 
intern. 

Càlcul i presentació de l’Impost de 
Societats. 

Elaboració dels comptes anuals. 
Explicació de la situació econòmica i 
financera al consell rector de la 
cooperativa. 

Assistència a l’assemblea general. 
Explicació de la situació econòmica i 
financera als socis. 

Realització dels tràmits relatius a la 
documentació econòmica del Registre 
de Cooperatives. 

Consultes sobre l’operativa 
comptable, fiscal i altres aspectes 
econòmics de la cooperativa.

Assessoria 
comptable i 
fiscal

Elaboració d’autoliquidacions 
periòdiques, mensuals o trimestrals, 
a partir dels registres comptables 
(models 111, 115, 123, 303, 340, 
etc.). Presentació a l’Agència 
Tributària, via telemàtica. 

Declaracions anuals informatives 
(models 190, 180, 193, 390, 347, 
etc.). Presentació a l’Agència 
Tributària, via telemàtica.

Liquidacions 
d’impostos

CONTACTE 
Marian Mula 
Tel. 932 292 026 
marian.mula@fcac.coop 

EL NOSTRE EQUIP  
Marta Bardina 

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat



Les exigències en la gestió dels Programes Operatius de les OPFH augmenten. Posem 
a disposició de les cooperatives un equip especialitzat de suport format per enginyers 
agrònoms i llicenciats en Dret amb una dilatada experiència en la gestió 
d’organitzacions de productors de cooperatives pertanyents a tots els sectors.

Què us oferim?

Suport en la 
creació i adaptació 
de les OPFH

Planificació dels 
programes 
operatius

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat

SERVEI GESTIÓ OPFH

per a cooperatives



Assessorament especialitzat 
sobre creació i gestió d’OPFH 
(Organitzacions de Productors de 
Fruita i Horta). Adaptació als canvis 
normatius constants. 

Orientació específica sobre el
programa operatiu de cada OPFH. 

Adaptació dels estatuts de la 
cooperativa als requeriments com 
a OPFH. 

Atenció individualitzada.

Suport en la 
creació i adaptació 
de les OPFH

Planificació de les inversions i 
actuacions de l’OPFH d’acord amb 
el seu programa operatiu. 

Tramitació del programa operatiu. 

Coordinació entre l’Administració i
la cooperativa perquè el programa 
operatiu s’adeqüi a la normativa 
legal.

Planificació dels 
programes 
operatius

CONTACTE 
Esther Aldomà 
Tel. 973 247 982 
esther.aldoma@fcac.coop 

EL NOSTRE EQUIP 
Noelia Altabella i Iban Mulet

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat



Experiència de més de 10 anys gestionant projectes d’innovació per a cooperatives 
agràries, tant individuals com de col·laboració entre cooperatives, centres de 
recerca i universitats. Suport a la recerca i el desenvolupament tecnològic i la 
innovació. Orientació per a un millor aprofitament dels recursos en R+D+I.

Què us oferim?

Informació sobre 
les línies de 
finançament públic

Coordinació de 
projectes individuals 
i en cooperació

Tramitació 
d'expedients per al 
finançament 
de projectes R+D+I

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat

SERVEI D'INNOVACIÓ

per a cooperatives



Recull de les eines de 
finançament específiques per a 
projectes de recerca, 
desenvolupament tecnològic i 
innovació. 

Assessorament sobre les línies 
del PDR (grups operatius i 
projectes pilot), RIS3CAT, Centre
per al Desenvolupament 
Tecnològic Industrial (CDTI) i 
Horitzó 2020. 

Orientació sobre iniciatives 
públiques i de centres de recerca 
i universitats. 

Informació sobre 
les línies de 
finançament 
públic 

Diagnosi i planificació estratègica de la 
innovació a la cooperativa. 

Preparació dels projectes 
conjuntament amb la cooperativa, 
altres socis i centres de recerca. 

Enllaç i sinèrgia amb futures iniciatives. 

Coordinació de 
projectes 
individuals i en 
cooperació 

Tramitació integral de les sol·licituds de 
finançament. 

Justificació tècnica i econòmica de l’ajut. 

Principals línies de finançament: 

Mesures del PDR del Departament 
d’Agricultura (PDR-Creació de Grups
Operatius i PDR-Projectes Pilot). 
Mesura d’Innovació del PDR estatal. 
Projectes RIS3CAT d’ACCIÓ. 
Finançament a través del CDTI. 
Finançament europeu mitjançant 
Horitzó 2020. 

Tramitació 
d'expedients per 
al finançament de 
projectes R+D+I 

CONTACTE 
Màrius  Simon 
Tel. 932 292 016 
marius.simon@fcac.coop 

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat



Enginyers agrònoms i enòleg formen un equip amb experiència en estudis sectorials 
sobre agrobotigues, definició estratègica d’agrobotigues i disseny d’interiors. 
Accions de promoció i dinamització dels punts de venda.

Què us oferim?

Dinamització del 
punt de venda

Guia de productes 
per diversificar i 
diferenciar l’oferta

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat

SERVEI D'AGROBOTIGUES

per a cooperatives

Fórmules de 
finançament



Recomanacions per a la creació d’una 
agrobotiga. Solucions de 
comercialització per incrementar la 
rendibilitat. 

Estratègies i tècniques eficaces per 
aconseguir la complicitat dels 
consumidors amb els valors dels 
productes cooperatius. 

Orientació en el desenvolupament 
d’activitats de promoció dels 
productes i el punt de venda: 
showcookings, maridatges, tastos, 
xerrades especialitzades... 

Suport per a la participació de les 
agrobotigues en jornades 
gastronòmiques, fires locals i altres 
esdeveniments. 

Difusió de les activitats de 
l’agrobotiga.

Dinamització 
del punt de 
venda

Disponibilitat d’una base de dades de 
cooperatives agràries amb 
agrobotigues. 

Foment de la diferenciació de les 
agrobotigues posant al seu abast una 
relació de referències que potenciï 
l’intercanvi de productes entre 
aquesta xarxa de punts de venda. 

Plataforma tecnològica B2B per a 
l’intercanvi de productes entre 
agrobotigues.

Guia de productes 
per diversificar i 
diferenciar 
l’oferta

CONTACTE 
Noelia Altabella 
Tel. 932 292 016 
noelia.altabella@fcac.coop 

EL NOSTRE EQUIP 
Ester Aguirre 

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat

Servei de tramitació d’expedients d’ajuts 
a les agrobotigues d’acord amb les 
inversions i actuacions a realitzar. 

Tramitació dels expedients d’ajuts de 
PDR–Circuits Curts i PDR–Leader per al 
foment i la promoció de les 
agrobotigues. 

Aplicació d’altres línies de finançament 
per a les actuacions i inversions a les 
agrobotigues.

Fórmules de 
finançament



Assessorament, disseny, organització i gestió de programes de formació 
adaptats a consells rectors, socis i treballadors de les cooperatives.

Què us oferim?

Elaboració de 
plans de 
formació

Assessorament 
i gestió del 
finançament per 
activitats 
formatives

Organització dels 
recursos humans de 
la cooperativa

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat

SERVEI DE FORMACIÓ

per a cooperatives



Estudi de les necessitats formatives 
de tots els membres de 
l’organització per millorar les seves 
competències professionals. 

Proposta de solucions a les 
diferents casuístiques. 

Planificació de les activitats a 
realitzar. Organització de la formació. 

Formació a mida de cada empresa: 
disseny de formació adaptada als 
objectius de la cooperativa amb la 
finalitat de resoldre necessitats 
concretes.

Elaboració de 
plans de formació

Selecció de personal. Definició del 
lloc i perfil laboral. Proposta de 
candidats.   

Processos de millora organitzativa. 
Adequació de l’organigrama i els 
processos interns dels equips de 
treball. 

Plans de comunicació interna. 
Implantació de sistemes per 
reforçar el bon funcionament de 
l’entitat potenciant la implicació, la 
motivació i el compromís. 

Coaching. Acompanyament de 
persones i equips per millorar el 
seu desenvolupament 
professional i potenciar-ne les 
competències.

Organització dels 
recursos humans 
de la cooperativa

Formació e-learning, mixta i presencial. 

Formació subvencionada i amb 
certificació. Gestió de subvencions per a 
una formació sense cost i amb 
possibilitat d’aconseguir certificats 
oficials i/o de professionalitat. 

Formació bonificada. Assessorament i 
gestió del crèdit anual de les empreses 
per finançar la formació dels seus 
treballadors, amb l’avantatge de 
recuperar el cost total o parcial de la 
inversió realitzada.

Assessorament i 
gestió del 
finançament per 
activitats 
formatives

CONTACTE 
Ester Aguirre 
Tel. 973 247 982 
ester.aguirre@fcac.coop 

EL NOSTRE EQUIP 
Maria Rosa Serra i Olga Ferré

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat



Un equip d’enginyers agrònoms amb àmplia experiència en la normativa 
agroalimentària, la política agrària europea i la interlocució amb les diferents 
administracions. Col·laboració amb experts en matèries específiques.

Què us oferim?

Assessorament 
agroalimentari

Orientació 
energètica 
integral

Conseller de 
seguretat de 
mercaderies 
perilloses

Inspeccions de 
maquinària de 
tractaments 
fitosanitaris

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat

SERVEI D'ASSESSORAMENT AGROALIMENTARI

per a cooperatives

sense 
cost



Informació puntual sobre les novetats de la 
normativa agroalimentària i  altres temàtiques 
productives. Difusió de les noves 
tendències, propostes i iniciatives 
legislatives en política agrària i sectorial. 

Divulgació dels estudis de conjuntura,
estadístiques i indicadors dels principals 
mercats agroalimentaris. 

Representació dels interessos específics de 
les cooperatives. Interlocució directa amb les 
administracions competents i participació en 
més de 100 fòrums de debat. 

Suport a la internacionalització del sector 
mitjançant instruments especialitzats.

Assessorament 
agroalimentari 

Participació en subhastes col·lectives 
d’energia elèctrica i en la compra diària 
d’energia. 

Diagnosi energètica. Auditoria energètica 
(obligatòria per a grans empreses). 

Gestor energètic. Determinació del patró 
de consum, cerca del millor preu disponible i 
recomanació d’accions d’estalvi. 

Solucions per a cooperatives amb consum 
energètic estacional. 

Orientació 
energètica 
integral 

Inspecció d’equips d’aplicació de productes 
fitosanitaris a través d’una ITEAF 
(condicions avantatjoses per als socis de 
les cooperatives federades). 

Sessió informativa sobre el procés 
d'inscripció al Registre Oficial de Maquinària, 
posada a punt de l’equip, criteris d’avaluació i 
procediment d’inspecció. 

Inspecció tècnica de l’Equip d’Aplicació de 
Productes Fitosanitaris. 

Segona inspecció inclosa en el preu, en el 
cas que la primera sigui desfavorable. 

Inspeccions de 
maquinària de 
tractaments 
fitosanitaris 

Assessorament en la gestió de mercaderies 
perilloses (obligatori per a les cooperatives
que rebin subministres –gasoil, fitosanitaris, 
adobs- a les seves instal·lacions). 

Diagnosi prèvia de l’afectació de les activitats 
de la cooperativa. 

Visita anual obligatòria del conseller de 
seguretat per a verificar el compliment de la 
normativa. Informe d’avaluació i informe anual 
per a tramesa a l’Administració competent. 

Formació en la gestió de mercaderies 
perilloses. 

Conseller de 
seguretat de 
mercaderies 
perilloses

CONTACTE 
Josep Ll. Bosque 
Tel. 932 292 017 
josepll.bosque@fcac.coop 

EL NOSTRE EQUIP Àngela Casanovas,   
David Casadevall, Òscar Tolsà i Gemma Rifer 

per a més informació visita la nostra pàgina web    www.cooperativesagraries.cat

sense 
cost



SERVEI DE PROTOCOL I

per a més informació visita la nostra pàgina web   www.cooperativesagraries.cat

Solucions creatives, innovadores i adaptades a les necessitats de cada client amb la
finalitat que un esdeveniment es converteixi en un acte especial i inoblidable.
Dissenyem i ideem tot tipus d’actes garantint una excel·lent execució.
Especialitzats en el món de l’agroalimentació, ens ocupem de tots els elements que
participen en un esdeveniment. Es tracta d’un servei que està a prop del client,
escolta i crea per oferir les millors propostes per a cada instant.

Què us oferim?

Assessorament en
protocol i relacions
institucionals 

Gestió integral
d’actes

ORGANITZACIÓ D'ACTES

Requisits
oficials de
seguretat en
esdeveniments

Elaboració
i presentació
candidatures a
reconeixements



per a més informació visita la nostra pàgina web   www.cooperativesagraries.cat

Relacions públiques i institucionals.  

Protocol d’autoritats i convidat d’honor.

Presidència de l’acte. Cessions de presidència.
Sistemes d’ordenació d’autoritats i convidats.

Confecció de llistes de convidats.

Elaboració d’invitacions, notes de protocol i
plànols de situació.

Estructuració dels principals elements que
intervenen en un esdeveniment.

Determinació de públics i agents influents.

Redacció de discursos.

Protocol d’empresa.

Assessorament en
protocol i relacions
institucionals

Programació, planificació i execució integral
d’actes i celebracions de tots tipus. 

Assistència personalitzada i acompanyament
durant tot el procés. 

Showrooms i presentació de producte.

Disseny i habilitació d’espais. 

Contractació d’equipaments audiovisuals,
reportatges fotogràfics.

Contractació d’actuacions i espectacles.

Contractació de mobiliari i càtering.

Ornamentació, floristeria, símbols, tarimes...

Disseny gràfic: logotips, papereria, invitacions,
obsequis...

Presentacions. Speakers i conductors d’actes.

Reserves hoteleres i restauració.

Planificació de programes de formació i/o
conferències adaptats als actes.

Servei de premsa: convocatòries i notes
informatives, recull de notícies.

Esponsorització de l’acte.

Gestió integral
d’actes

Assessorament quant a la
responsabilitat, obligacions i seguretat,
segons la normativa actual en matèria
d’espectacles públics i/o activitats
recreatives de caràcter extraordinari.
 
Confecció del dossier: memòria,
sol·licitud de llicència municipal i
declaració responsable per a
espectacles públics i/o activitats
recreatives de caràcter extraordinari.

Requisits
oficials de seguretat
en esdeveniments

Creu de Sant Jordi i Medalles i Plaques al
treball President Macià.

Gestió i difusió d’altres premis i reconeixements: CoopCat i Cooperatives 
Agro-alimentàries d'Espanya, com a servei inclòs dins la quota de cooperativa federada.

Elaboració i presentació
candidatures a
reconeixements

CONTACTE
Gemma Rifer
Tel.  932 292 022
gemma.rifer@fcac.coop

mailto:gemma.rifer@fcac.coop


Presència 
digital

Revista
AGROactivitat

per a més informació visita la nostra pàgina web   www.cooperativesagraries.cat

Un equip de professionals de la comunicació: periodisme, social media,
fotografia, disseny gràfic, màrqueting i relacions publiques.
Més de 15 anys d’experiència treballant amb els mitjans de comunicació.
Coneixedors de les eines de reputació on-line. Experts en cooperativisme
agrari i productes de proximitat.

Què us oferim?

Gabinet de
premsa

SERVEI DE COMUNICACIÓ

per a cooperatives

SERVEI
GRATUÏT



Serveis periodístics de gestió amb els
mitjans de comunicació.
 
Contacte directe amb més de 200
periodistes de mitjans offline i on-line,
segmentats per diferents criteris.
Premsa generalista d'abast comarcal i
català. Emissores de ràdio i televisió,
diaris i blogs. Revistes especialitzades.
 
Notes informatives. Redacció i difusió
als mitjans. 

Convocatòries de premsa. Elaboració de
dossiers de premsa.
 
Clipping. Informes de cobertura
mediàtica personalitzats, amb valoració
econòmica dels impactes.

Revista
AGROactivitat

Gabinet de
premsa

Distribució directa a 19.000 destinataris:
cooperatives, consells rectors i socis/es;
responsables de l’Administració, organitzacions
sectorials i mitjans de comunicació.

Secció específica per donar a conèixer les
novetats de les cooperatives agràries.
 
Publicació de les notícies de cooperatives a la
revista digital i la plataforma Issuu.
 
Difusió dels temes més rellevants  mitjançant el
butlletí electrònic [AGRO].
 
Possibilitat d’insercions publicitàries  amb tarifes
especials per a cooperatives.

Presència 
digital

Publicacions a la comunitat virtual de la Federació
de Cooperatives Agràries de Catalunya.
 
Web CooperativesAgraries.cat per al seguiment
de l’activitat de la Federació i les cooperatives
sòcies en tots els àmbits.
 
Facebook. Divulgació mitjançant dos canals
diferenciats. Perfil corporatiu sobre el
cooperativisme agrari i les novetats sectorials.
Pàgina TastaCoop per a la promoció de les
cooperatives i els seus productes.
 
Twitter. L’actualitat sectorial més immediata.
 
Instagram. Els productes, les marques i les
activitats turístiques de les cooperatives agràries.
 
YouTube. Produccions audiovisuals de la
Federació i les cooperatives sòcies.
 
LinkedIn. Informació empresarial del sector
orientada a l’entorn dels negocis.

CONTACTE
Maria Corral
Tel. 932 292 019
maria.corral @fcac.coop

EL NOSTRE EQUIP Anna Perelló,
Esmeralda Pérez  i  Eva Arqué

per a més informació visita la nostra pàgina web   www.cooperativesagraries.cat



Un equip de professionals de comunicació especialitzat en relacions
públiques, màrqueting i  estratègies empresarials per millorar el
posicionament en el mercat i la visibilitat a xarxes socials.
Més d’una dècada d’experiència en l'organització d'accions promocionals
amb productes de proximitat. Experts en cooperativisme agrari.

Què us oferim?

B2C 
Màrqueting
consumidor final

B2B
Màrqueting
industrial

Presència a
Internet

TASTACOOP: PROMOCIÓ DE PRODUCTES 

de cooperatives

per a més informació visita la nostra pàgina web   www.cooperativesagraries.cat

SERVEI
GRATUÏT



per a més informació visita la nostra pàgina web   www.cooperativesagraries.cat

Fires del sector. Promoció dels
productes mitjançant tastos,
degustacions i showcookings.

Blogs gastronòmics. Accions
específiques per crear punts de
trobada entre bloguers i productes
cooperatius i, per tant, també entre
bloguers i consumidors. 
 
Premsa especialitzada. Publicació
d’articles sobre cooperatives agràries,
els seus productes, les marques que
comercialitzen i activitats turístiques
per al temps d’oci.

B2B - Màrqueting
industrial

B2C - Màrqueting
consumidor final

Grans superfícies. Negociació d’acords per
augmentar la presència cooperativa en els
punts de venda al consumidor. Accions
promocionals en botiga, mitjans de
comunicació, trobades gastronòmiques...
 
Cadenes de restauració. Es treballa per obrir
mercat en un sector de difícil entrada, però
interessant perquè pot generar molta rotació
de producte.
 
Accés a altres punts de venda. Recerca de
nous canals on-line i iniciatives  per a la
comercialització dels productes cooperatius.

Presència a 
Internet

Mapa  interactiu a la web
CooperativesAgraries.cat: on són les
cooperatives sòcies, què fan, on  comprar el   
 seu producte, activitats turístiques, etc. 
Tota la informació a un click!
 
Espai TastaCoop. Apartat específic de la web
CooperativesAgraries.cat per a la promoció del
producte i les activitats vinculades amb les
cooperatives agràries.
 
Facebook TastaCoop. Canal de difusió dels
productes agroalimentaris cooperatius,
activitats turístiques, festes, promocions
específiques, etc. amb l’objectiu de donar a
conèixer el bo i millor que tenim a tocar. 
 
Instagram TastaCoop. Una manera molt gràfica
de mostrar el què, qui i com del món cooperatiu.

CONTACTE
Anna Perelló
Tel. 932 292 019
anna.perello @fcac.coop

EL NOSTRE EQUIP Maria Corral,
Esmeralda Pérez  i  Eva Arqué



Cessió de diferents tipus de sales per organitzar actes o reunions.

Què us oferim?

Casa de l'Agricultura
a Barcelona

Oficines de la FCAC
a Lleida

CESSIÓ D'ESPAIS

per a cooperatives

per a més informació visita la nostra pàgina web   www.cooperativesagraries.cat

SENSE
COST



per a més informació visita la nostra pàgina web   www.cooperativesagraries.cat

Cessió gratuïta d’espais per a trobades
professionals.  A  la seu central de la
Federació, a 15 minuts de l’aeroport i 20
minuts de la plaça d’Espanya. 
 
Sala de conferències. Superfície 125 m2.
Capacitat per a 60 persones en auditori.
Pantalla per a projeccions. Cabina d’àudio
amb la possibilitat de realitzar traduccions
simultànies. Possibilitat de diferents
disposicions del mobiliari a la sala (auditori,
aula, forma U, còctel, etc.). Serveis i accés
independents i adaptats a persones amb
mobilitat reduïda.
 
Sala de reunions. Superfície 37 m2.
Capacitat per a 15 persones. Projector i
pantalla. Serveis i accés adaptats a
persones amb mobilitat reduïda.

Casa de l'Agricultura
a Barcelona

Oficines de la FCAC 
a Lleida

Cessió gratuïta de sala de reunions. A la
delegació a Lleida de la Federació, que està
ubicada a l'edicifi de la Cambra de Comerç i
al costat de l'estació de tren. 

Sala de reunions. Capacitat per a 8
persones. Ordinador i pantalla per a
projeccions. Serveis i accés adaptats a
persones amb mobilitat reduïda.

CONTACTE
Patrícia Mas
Tel. 973 247 982
patricia.mas @fcac.coop

CONTACTE
Gemma Rifer
Tel.  932 292 022
gemma.rifer@fcac.coop

mailto:gemma.rifer@fcac.coop
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