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“Son empresas cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de 

sus socios a través de una gestión compartida, basada en 

principios democráticos y transparentes, donde el reparto de 

beneficios no se hace en función de la aportación de capital sino 

de la actividad cooperativizada por cada socio” 
 

 

Principis i valors inspirats en els set principis de l’ACI 
 Adhesió voluntària i oberta 

 Gestió democràtica 

 Participació econòmica per part dels socis 

 Autonomia i independència 

 Educació, formació i informació 

 Intercooperació 

 Interès per la comunitat on s’ubiquen  

Què és una cooperativa? 
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Llei de cooperatives de Catalunya 

  

1. L'objecte d'aquesta llei és regular el funcionament de les 

cooperatives com a societats que, actuant amb plena autonomia 

de gestió i sota els principis de lliure adhesió i de baixa 

voluntària, amb capital variable i gestió democràtica, associen 

persones físiques o jurídiques amb necessitats o interessos 

socioeconòmics comuns amb el propòsit de millorar la situació 

econòmica i social de llurs components i de l'entorn comunitari 

fent una activitat empresarial de base col·lectiva, en què el servei 

mutu i l'aportació pecuniària de tots els membres han de 

permetre de complir una funció orientada a millorar les relacions 

humanes i a posar els interessos col·lectius per damunt de tota 

idea de benefici particular. 

Què és una cooperativa? 
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Les cooperatives són empreses dels països pobres? 

Algunes preguntes  

Les cooperatives no s’han adaptat a un mercat globalitzat? 

El cooperativisme és un model d’empresa obsolet? 

Les limitacions del cooperativisme són un fre per al 

creixement? 

Les cooperatives només són necessàries quan les estructures 

dels socis són ineficients o mal dimensionades? 
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El cooperativisme 

agroalimentari  

al món 
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El Top 10 mundial 

Top Cooperativa País Sector 
Facturació 

(M€) 

Benefici 

net 

1 Zen-noh Japó Diversos 55.453 173 

2 CHS EUA Diversos 32.396 1.066 

3 Fonterra Nova Zelanda Lacti 13.042 411 

4 Land O'Lakes EUA Lacti 10.680 182 

5 BayWa Alemanya Subministraments 10.531 118 

6 Friesland Campina Països Baixos Lacti 10.324 274 

7 Vion Food Països Baixos Carni 9.490 14 

8 Dairy Farmers of America EUA Lacti 9.154 -101 

9 Arla Dinamarca Lacti 8.460 254 

10 GrowMark EUA Subministraments 8.025 199 
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Participació de les cooperatives en 

diferents sectors agraries europeus 

Informe “Support for Farmer’s Cooperatives” 
 Wageningen UR (2012) 
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El cooperativisme 

agroalimentari  

a Espanya 
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Nombre de cooperatives 

4.022 

3.996 3.989 

3.939 
3.918 

3.861 
3.844 3.838 

3.780 

3.650

3.700

3.750

3.800

3.850

3.900

3.950

4.000

4.050

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolució Cooperativisme Agroalimentari Espanyol 

(2006-2014) 



10 

Evolució facturació 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var  

2013/14 

Var 

2006/14 

Facturació 

Cooperatives (M€)* 
20.095 20.875 22.569 22.042 21.614 23.826 25.696 26.183 27.466 +4,9 % +36,7% 

Prod. Final Agrària 

(M€)** 
37.176 42.490 41.589 37.946 40.371 41.375 41.955 44.186 42.600 -3,3% 14,6% 

Producció bruta 

Indústria 

Alimentària (M€)** 
78.726 82.094 87.600 84.622 82.315 88.673 90.169 91.450 93.396 2,1% 18,6% 

Tendència creixent 

+ 36,7% des de 2006 

+   4,9% des de 2013 
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Dades 2015: Top 20 

  Cooperativa  CA 2014 (M€)  2015 (M€)  Variació  

1 COREN Galícia 945 950 0,5% 

2 DCOOP Andalusia 756 937 24,0% 

3 GRUPO AN Navarra 684 716 4,6% 

4 ANECOOP C.Valenciana 501 530 5,8% 

5 COVAP Andalucia 381 404 6,2% 

6 COBADU Castella-Lleó 241 275 14,3% 

7 ACTEL Catalunya 222 214 -3,5% 

8 UNICA GROUP Andalusia 213 213 0,0% 

9 AGROPAL Castella-Lleó 189 253 33,9% 

10 CAMP D'IVARS D'URGELL Catalunya 175 173 -0,8% 

11 ACOR Castella-Lleó 170 121 -29,3% 

12 ARENTO Aragó 167 164 -1,9% 

13 SAT CENTRAL LECHERA ASTURIANA P. Astúries 155 137 -11,6% 

14 VICASOL Andalusia 152 155 2,0% 

15 SUCA Andalusia 148 148 0,0% 

16 ALIMER R. Múrcia 143 156 9,2% 

17 MURGIVERDE Andalusia 134 134 0,0% 

18 COPISO SORIA Castella-Lleó 131 115 -11,9% 

19 GRUPO ARCO IRIS Aragó 129 127 -1,5% 

20 AGRO SEVILLA Andalusia 119 124 4,3% 

      5.754 6.047 5% 

 Increment vendes TOP 20= +5% 

 Increment vendes TOP 10= +8% 
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El cooperativisme 

agroalimentari  

a Catalunya 
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Magnituds bàsiques a Catalunya 

 

 

Distribució en funció 

de la seva fundació 
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Principals activitats agroalimentàries 

Nombre de cooperatives amb activitat en els 

diferents sectors productius 
(una cooperativa pot tenir més d’una activitat) 
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Principals activitats agroalimentàries 

Participació de la producció en relació amb el conjunt de Catalunya 
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Principals activitats agroalimentàries 

Participació en la producció final agrària a Catalunya 
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PLA MARC DEL COOPERATIVISME 

AGRARI CATALÀ (FCAC) 

Aspectes socials 

Massa social envellida: 14,4% socis menors de 45 anys 

Socis productors: 47% 

10% dels socis aglutinen el 75% de la producció 

30% de les cooperatives tenen vot ponderat 
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PLA MARC DEL COOPERATIVISME 

AGRARI CATALÀ (FCAC) 

Aspectes econòmics 

57% microempreses / 3% gran empresa 

15% de les cooperatives aglutinen el 60% de la facturació 

Soci com a principal creditor de la cooperativa 

Facturació mitjana i preu de comercialització superiors al 

conjunt del sector 

Preu comercialització no millora necessàriament amb la dimensió 

(més rellevant la posició en la cadena de valor) 

Major dimensió 

millor estructura financera 

millor eficiència de costos 
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PLA MARC DEL COOPERATIVISME 

AGRARI CATALÀ (FCAC) 

Relleu generacional 

Implicació/fidelització del soci 

Formació de consells rectors 

Professionalització de les estructures de gestió 

Finançament 

Principals reptes 
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Anàlisi del context 

actual del sector 

agroalimentari 
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Anàlisi del context 

Confluència de factors d’efecte explosiu; “la tempesta perfecta” 

Desmantellament dels instruments de regulació de 

mercat de la PAC  

Concentració de la demanda (GD) 

Globalització del mercat i de l’economia 

Crisi econòmica i financera 
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Anàlisi del context 

Efectes de la concentració de la gran distribució 

Desequilibri en la cadena de valor 

Conformació de preus a les últimes baules de la cadena 

Preus en origen que no compensen costos productius  

Risc d’abandonament 

Trasllat de la pressió cap a les baules més febles 
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Anàlisi del context 

Efectes de la globalització 

Amenaces i oportunitats (creixement demanda països emergents 

3.000 milions de nous consumidors,  increment de la demanda 70% 

al 2050) 

Increment de la competència 

Interdependència sectorial  

(energia, fons d’inversió…) 

Interdependència geogràfica dels mercats, dels 

acords multilaterals als acords bilaterals 

Distorsió competència per efecte dels costos 

induïts per reglamentació comunitària en 

matèria de seguretat alimentària, medi ambient, 

benestar animal… 
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Anàlisi del context 

Efectes de la crisi econòmica i financera 

Preu, element clau en l’opció de compra, tot i que l’alimentació 

només representa el 14% del consum familiar 

S’ha desfermat una autèntica guerra de preus entre la distribució 

Problemes de liquiditat (agricultors i empreses) 

Contracció en la demanda de determinats productes 

Problemes en la cobertura de riscos per insolvència, 

particularment greus en exportacions i, especialment, en 

determinades destinacions  
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Anàlisi del context 

Efectes de l’eliminació/reducció dels instruments de  

regulació de mercat de la PAC 

Desaparició dels estocs estratègics 

Cap capacitat per atendre els efectes de la volatilitat de preus 

Determinades iniciatives per ordenar l’oferta poden col·lidir amb el 

dret de competència 

Efecte directe en l’eufòria/depressió de les rendes dels agricultors 
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Les cooperatives agràries 

segons la Comissió Europea 

Informe “Support for Farmer’s Cooperatives” 
 Wageningen UR (2012) 

Paper 
rellevant en 
ajudar als 

agricultors a 
captar major 
proporció de 
valor afegit 

Reducció dels 
riscos de 

mercat, millora 
dels costos de 

transacció, 
millor accés 
als recursos 

 

Poder 
compensatori 
limitat enfront 

de la 
distribució 

Increment de 
preus i reducció 
de la volatilitat 

en 
sectors/àmbits 

geogràfics 
cooperativitzats 

 

Actors 
imprescindibles 

en el 
desenvolupament 

rural 
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Les cooperatives agràries 

segons la Comissió Europea 

Informe “Support for Farmer’s Cooperatives” 
 Wageningen UR (2012) 

Factors d'èxit: 

Model de negoci 

Gestió empresarial 

Professionalització de les estructures de gestió 

Supervisió 

Dret de vot proporcional a l’activitat cooperativitzada 
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Les cooperatives agràries 

segons la Comissió Europea 

Informe “Support for Farmer’s Cooperatives” 
 Wageningen UR (2012) 

Condicionants 

Gran diversitat de tipologies de cooperatives 

Incoherència entre la política comunitària que promou 

l’agrupació (OCM) i normativa de competència 

Necessitat de reforçar el poder de negociació  

Necessitat de la dimensió per desenvolupar R+D+I o 

promoció de marques 

Risc del creixement: pèrdua de control/implicació dels socis 
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Problemes habituals segons tipus 

de cooperatives 

Tipus de cooperativa Factors d’èxit Problemes típics 

Cooperatives emergents 

• Eficiència explotació soci 

• Creació de marca 

• Reducció compètència 

soci envers cooperativa 

• Confiança  

• Lideratge 

• Transparència 

Coopertives comercialització • Poder de mercat • Implicació soci 

Cooperatives transformació • Eficiència de costos 

• Finançament 

• Capital 

• Professionalització 

• Governança 

Grans coop. agroalimentàries 
• Marques i volum de 

negociació 

• Forma societària 

• Pertanyença 

• Implicació 
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Les cooperatives agràries 

segons la Comissió Europea 

Informe “Support for Farmer’s Cooperatives” 
 Wageningen UR (2012) 

Mesures de suport proposades 

Legislació cooperativa flexible 

Règim fiscal específic 

Normes de competència clarament definides 

Mesures de suport a la professionalització i assistència tècnica 

No limitació dels incentius a les grans empreses cooperatives 
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Conclusions 
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Conclusions 

El cooperativisme, com a model d’empresa, està en 

condicions d’adaptar-se als nous escenaris 

 

Els països amb un sector més competitiu són els més 

cooperativitzats i els que compten amb cooperatives més 

ben dimensionades 

 

Necessitat de millorar la dimensió i la qualificació de les 

cooperatives 

 

Eixos per a la construcció d’una nova generació 

de cooperatives 
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Conclusions 

La millor forma de créixer en cooperatives és la integració, 

fusió, aliances, intercooperació comercial, amb visió a llarg 

termini 

 

Vèncer les resistències al canvi  la governança és clau  

consell rector i direcció  assemblea 

 

Passar de les aliances conjunturals a una integració 

estratègica 

 

Eixos per a la construcció d’una nova generació 

de cooperatives 

 

 



Moltes gràcies per 

la vostra atenció 

Són les cooperatives una bona eina? 


