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INFORME DE  

LA PRESIDENTA 

 
Des de Cooperatives agroalimentàries de les illes Balears (UCABAL), com a organització 
representativa del cooperativisme agrari de les Illes Balears, volem manifestar la nostra 
satisfacció per la decisió de l'ONU de declarar 2012 com a Any Internacional de les 
Cooperatives, sota el lema “les empreses cooperatives ajuden a construir un món 
millor”.  
 
Aprofitant el reconeixement d'aquesta fórmula jurídica de l'economia social, les 
cooperatives hem insistit en la necessitat de fomentar, promocionar i impulsar el 
cooperativisme perquè sigui àmpliament conegut per tota la societat i recolzat per 
l’administració autonòmica, que s’ha d'implicar decididament en el seu 
desenvolupament, mitjançant l'impuls de la interlocució amb cooperatives 
agroalimentàries (UCABAL) i el major interès econòmic i institucional per les 
cooperatives de les illes. 
 
Volem destacar la declaració institucional que el Parlament de les Illes Balears va 
aprovar amb motiu de la celebració de l’Any internacional de les cooperatives, 
publicada al diari de sessions del Ple núm. 24 / 21 de febrer del 2012, i la tasca que 
queda per fer per poder  desenvolupar-la.  
 
Les Cooperatives demanen un impuls oficial a la declaració de l'ONU, que ha encoratjat 
als governs a promoure el creixement i la sostenibilitat de les cooperatives, per haver 
demostrat capacitat per contribuir al desenvolupament econòmic i social dels països i 
per la seva facultat per generar ocupació productiva de qualitat i una major integració 
social. Aquest tipus de societats han desenvolupat i desenvolupen una labor econòmica 
i social inqüestionable a les Illes balears. Amb l'activitat de les cooperatives als pobles, 
no solament es generen llocs de treball, sinó que també es contribueix a la formació i 
modernització del sector agropecuari i s'evita la deslocalització de l'activitat econòmica 
així com el manteniment de una activitat econòmica que si be suposa un tant per cent 
irrellevant del PIB, permet el manteniment del paisatge del medi rural, del qual el 
sector terciari tant  se’n beneficia.  
 
A més, en tractar-se d'un model de gestió democràtica, en el qual cobren especial 
rellevància les persones, els beneficis que generés reparteixen directament entre els 
productors. 
 
Per tot això resulta fonamental que l'any Internacional del cooperativisme aquesta 
tasca, desenvolupada durant dècades per les cooperatives, sigui coneguda i reconeguda 
en l'àmbit de les administracions i del conjunt de la societat, incentivant el coneixement 
dels seus principis (adhesió lliure, gestió democràtica, participació econòmica dels socis,  
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autonomia i independència, formació, cooperació entre cooperatives i interès per la 
comunitat) i afavorint el desenvolupament de les seves iniciatives i el consum dels seus 
productes. 
 
Així mateix les cooperatives agroalimentàries de les Illes Balears manifesten el seu 
suport i adhesió a la unió de cooperatives agroalimentàries de les illes Balears, UCABAL, 
ja que en aquest exercici s’han complert 25 anys de l'organització al capdavant del 
cooperativisme agrari, representant, defensant i promovent els seus interessos i 
treballant per la formació, informació i assessorament de les cooperatives i els seus 
socis. 
 
Cooperatives Agroalimentàries de Balears té com a missió la representació i defensa 
dels interessos de 34 empreses, cooperatives i SATs de les Illes Balears. 
 
La facturació de les cooperatives ha recuperat el volums d’abans de la crisi, 71 milions 
d’euros, i donat el panorama que han hagut de suportar els diferents sectors de 
l’agricultura i la ramaderia des de fa uns anys, ens sembla un bon resultat.  
 
Des de Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears hem apostat pel desenvolupament 
de multitud d’actuacions per potenciar aquest sector i amb la màxima vocació de servei, 
hem intentat implicar-nos en el dia a dia per que les nostres cooperatives siguin 
competitives i exerceixin de vertaders motor de l’economia rural. 
 
Hem de fer especial menció a que durant l’any 2012, cooperatives agroalimentàries ha 
constituït el primer grup cooperatiu de les Illes Balears, en el marc de la llei 1/2003 de 
cooperatives, liderat pel Camp Mallorquí, SCL. Aquesta es la senda que hem de seguir, 
impulsar projectes de fusió i intercooperació entre les cooperatives de les illes Balears. 
 
Un altra exemple es la fusió que es materialitzarà a l’any 2013 i que s’ha iniciat a 
Menorca, amb les cooperatives Sant Guillermo y Santa Escolàstica i la Cooperativa Sant 
Llorenç d’Alaior.  
 
Nosaltres seguirem lluitant per defensar aquest model com a fórmula per protegir les 
rendes dels que es dediquen al camp i a la ramaderia, per protegir i desenvolupar un 
territori, per oferir el desenvolupament i la formació a les persones que hi creuen. 
Seguirem treballant, llançant missatges, organitzant actes i preparant projectes que 
tinguin com a últim objectiu la millora del cooperativisme a les Illes Balears. 
 
El passat mes de febrer  el Sr. Francesc Sastre Mora va deixar d’estar entre nosaltres, i 
el Consell  rector de UCABAL va decidir fer un reconeixement, en el transcurs de 
l’Assemblea general, a la tasca que D. Francesc  va fer per la Unió de Cooperatives en el 
seus distints càrrecs, primer com a secretari, com a vicepresident i com a president 
d’UCABAL, i per l’impuls que va donar al cooperativisme en general.  Agraïment a la 
seva tasca conciliadora, de defensa i treball per les cooperatives, pels seus socis, i per la 
Unió.  
 

Jerònima Bonafé Ramis 
 PRESIDENTA 
 Cooperatives agro-alimentàries 
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INFORME DE GESTIÓ  

DE LA DIRECTORA 
  

 

L’origen de la Unió de Cooperatives no es altra que el de l’agrupació i la vertebració de 
les cooperatives agroalimentàries de les Illes Balears dins els context de l’estat espanyol 
i de la Unió Europea, exercint en tot moment el paper d’interlocució i defensa del 
interessos dels nostres associats en aquests àmbits. 
 
Dins el context de crisi econòmica hem de tenir present que les cooperatives més que 
mai som peça clau dins la política agrària, i que a través de elles trobarem la solució a 
aquesta crisi del sector. 
 
L’any 2012 ha estat l’any que la ONU ha declarat com l'any Internacional del 
cooperativisme, i amb aquest sentit hem treballat amb força per a que es donés 
visibilitat al moviment cooperatiu de les nostres illes.  
 
Ha nivell econòmic ha estat un any  de molta austeritat en les despeses i amb molta 
cautela a l'hora de prioritzar actuacions. Les activitats s’han centrat principalment a 
cobrir les necessitats més bàsiques de les cooperatives sense oblidar els treballs de 
promoció del model cooperatiu com a fórmula empresarial. Hem apostat per actuacions 
de promoció i d’interès general del cooperativisme i d’impuls als projectes 
d’intercooperació. 
 
També ha estat una any de profunds canvis a la nostra organització. A pesar dels 
moment especialment complicat ( pèrdues 2011 i 2012), de política de contenció de la 
despesa de l'empresa, reestructuració de personal i de complexitat a nivell 
representatiu, destacar l’esforç que entre tots, Cooperatives, membres del Consell 
Rector i treballadors hem fet poder mantenir l'entitat a fi de que pugui dur a terme la 
seva missió.  
 
Hem treballat a nivell intern per ajustar-nos als recursos disponibles, fent 
reestructuració de personal, fet que ha provocat la pèrdua d’un important actiu per a la 
unió, que son les persones que hi treballen, persones compromeses amb les 
cooperatives que han treballat al servei i pel desenvolupament d’aquest sector i que 
mereixen en aquest moment un reconeixement a la seva tasca. 
 
El qui hem quedat a l’organització ho hem fet amb expedient de regulació de 
l’ocupació, i amb el compromís personal que ens vincula a l’entitat.  
 
Amb aquest sentit vull agrair a totes aquelles persones que  han fet i fan un esforç per a 
que la nostra organització pugi seguir sent  referent  de l’economia social agrària a les 
illes Balears, membres de Consells Rectors, treballadors, i socis de cooperatives.  
 

M. Francisca Parets Amengual  
DIRECTORA – GERENT 
Cooperatives agro-alimentàries 
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MISSIÓ 

 
 

MISSIÓ.- La Unió de Cooperatives 
Agràries de Balears, (Cooperatives agro-
alimentàries Illes Balears) és 
l’organització representativa del 
Moviment Cooperatiu Agrari a les Illes 
Balears, representa i defensa els 
interessos econòmics i socials de les 
Cooperatives i Societats Agràries de 
Transformació davant qualsevol 
organisme públic o privat, les assessora 
i presta serveis encaminats a la millora 
de la gestió de les cooperatives sòcies i 
també als seus socis. 

 
Cooperatives agro-alimentàries es va 
constituir com a Unió de Cooperatives 
per temps indefinit. Està  subjecte a les 
disposicions de la Llei de Cooperatives 
de les Illes Balears Llei 1/2003 de 20 de 
març i als seus estatuts. Està 
domiciliada a Santa Maria 07320, al 
Polígon de Son Llaüt, parcel·la nº 37, 1er 
pis, despatx nº 2. També disposa d’una 
oficina a Menorca, situada al Polígon 
Industrial de Llinaritx, Vial A, parcel·la 6-
7, 07740 de Es Mercadal. 
 

 
VISIÓ.- Cooperatives Agroalimentàries 
serà reconeguda com el referent de 
màxim rigor en la defensa i impuls de 
les polítiques agràries de les Illes per a 
les cooperatives, els seus socis i les 
altres institucions vinculades al sector 
agrari. 
 
VALORS.- Els valors que centren les 
actuacions de Cooperatives agro-
alimentàries són la unió, cooperació, la 
transparència, la professionalitat, el 
compromís, l’esforç, la proximitat i el 
futur. 
Cooperatives agro-alimentàries va 
evolucionant des dels seus inicis 
adaptant-se a les circumstàncies que 
envolten el sector en cada moment. 
Si bé inicialment va néixer amb la 
vocació primordial de representació i 
formació al sector agrari, en aquests 
moments ja estem davant una 
organització amb un conjunt de serveis 
professionals encaminats a 
l’autosuficiència per donar un valor 
afegit a la seva missió. 

 
Representació de Cooperatives agro-alimentàries dins la Confederació de 
Cooperatives Agràries d’Espanya 
 
Durant l’any 2012,en el transcurs de 
l’assemblea general ordinària de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España es va produir la renovació dels 
càrrecs de Consell Rector, quedant 
elegida la Presidenta de cooperatives 
agro-alimentàries illes balears com a 
Vice secretaria del Consell Rector de 
l’entitat “Cooperativas agro-
alimentarias (CCAE)”. 
  
Cooperatives agro-alimentàries està 
integrada dins “Cooperativas agro-
alimentarias de España (CCAE)” i per 

això representada dins la Unió Europea, 
mitjançant el COGECA (Comitè General 
de la Cooperació Agrària) participa 
activament dins el Comitè Consultiu i 
Grups permanents que té establerts la 
Comissió de la UE pel desenvolupament 
de la funció consultiva amb els agents 
socioeconòmics relacionats amb la 
Política Agrària Comunitària. 
 
Cooperatives agro-alimentàries, forma 
part dels consells sectorials de 
“Cooperativas agro-alimentarias (CCAE)



 

COOPERATIVES I SATs 
 

Actualment tenim associades a 34 Cooperatives i 2 Societats Agràries de 
Transformació. La facturació de l’any 2012 va ésser de 70.181.775,76 euros  i el número 
de socis de les cooperatives va ésser de 6.151 aproximadament.  
 
Cooperatives i SATs associades a Cooperatives agro-alimentàries (2012)____________ 
Mallorca________________________________________________________________ 
RAÓ SOCIAL_________________________    Nº DE SOCIS________ 
SCL Agrària de Sineu          18____________ 
SCL Agrícola i Ramadera de Petra         14____________ 
SCL Agrícola de Lloret          31____________ 
SCL Agrícola de Llucmajor          21____________ 
SCL Agrícola de Porreres        198____________ 
SCL Agrícola de Sant Joan        123____________ 
SCL Agrícola Murense          54  ___________ 
Alpira SCL Agrària          67_  __________ 
Lleters de Mallorca SCL             10____________ 
Lleters de Ses Veles S. Coop.           3    _ 
S. Coop. Ramaders de l’Ovella Mallorquina           75            _        
SCL Pagesa de Mallorca          32____ _______ 
SCL Pagesa de Pollença                         45________ ___ 
SCL Sant Bartomeu de Sóller                      293______ _____ 
SCL Sant Salvador d’Artà             99____________ 
Frusebal S. Coop.                        466    _  
SCL Sa Malvasia de Banyalbufar            5    _ 
SCL Sa Vinya de Ca’n Servera            3   _ 
Vidauba S. Coop.              3___  ___ ____ 
Coop. de Productors d’Aliments Ecològics         36                       _ 
Això És Vida S. Coop.        ______      4                       _ 
Coop. Agrícola d’Andratx                          50         _ 
Illa camp SAT            16                 _ 
Fruita Bona SAT            31          _ 
Camp Mallorquí SCL (2on grau)          16  _ 

Menorca           _ 
SCL COINGA          123___________ 
Sant Guillem i Santa Escolàstica, S. Coop.       370  _ 
SCL Sant Martí          125  _ 
SCL Sant Bartomeu           58  _ 
SCL Sant Llorenç          231  _ 
SCL UCAME (2on grau)             4 ________ 

Eivissa            _ 
SCL Sant Antoni d’Eivissa                   1.839  _ 
Agroeïvissa S. Coop.          24  _ 
Societat Coop. Agrícola Santa Eulàlia                 1.650   _ 
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ORGANIGRAMA 

 
 

La Unió de Cooperatives Agràries de Balears està composta pels següents òrgans 
socials: Assemblea General, Consell Rector, Interventors i Consells Sectorials.
 
 

 
 

ASSEMBLEA GENERAL 
 

L’Assemblea General és l’òrgan de 
govern i expressió de la voluntat social i 
està constituïda pels representants 
legals de les entitats associades i els 
membres dels Consells Rectors de les 
Cooperatives i SAT’s de la Unió de 
Cooperatives Agràries de Balears. L’any 
2012 es va celebrar una única 

Assemblea General ordinària, que va 
tenir lloc dia 28 de juny al Restaurant 
Binicomprat d’Algaida allà on 
aprovarem els comptes anuals. També 
es va renovar el vocal 1 del Consell 
Rector per renuncia del titular, sent 
elegit el Sr. Carlos Taltavull Bosch.

 
CONSELL RECTOR  
 
El Consell Rector és l’òrgan de govern, 
gestió i representació de Cooperatives 
agro-alimentàries, així que estableix les 
directrius generals d’actuació amb 
subordinació a la política fixada per 
l’Assemblea General i amb subjecció a la 
Llei. Està integrat pels presidents o 
representants dels membres del Consell 
Rector de les cooperatives i entitats 
sòcies. Els seus mandats són simultanis i 
per quatre anys. Durant l’any 2012 s’ha 
reunit en 7 ocasions, una de elles a l’Illa 
de Menorca.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Consell Rector de la Unió de Cooperatives Agroalimentàries ______________ 
Càrrec   Nom i Llinatges   Cooperativa  _ _ 
Presidenta  Jerònima Bonafé Ramis   Frusebal, S. Coop. ________ 
Vicepresident  Xec Truyol Olives    Sant Bartomeu de Ferreries__ _ 
Secretari  Jaume Orell Canals   Sant Bartomeu de Sóller_ _ _ 
Tresorer   José Mayans Marí   Agroeïvissa, S. Coop.__ _ _ 
Vocal 1   Carlos Taltavull Bosch        Sant Guillem i Sta. Escolàstica _ 
Vocal 2   Antoni Garcias Simón   Camp Mallorquí SCL__ _ _ 
Vocal 3   José Capó Pelegrí    SCL COINGA  _ _ 
Vocal 4   Pep Lluís Reche García   SCL Sant Salvador d'Artà_ _ _ 
Vocal 5   Lluís Nadal de Olives   SCL UCAME  _ _ 
Vocal 6   Bernat Ramis Coll   SCL Pagesa de Mallorca _ _ 
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INTERVENTORS 
 

L’òrgan d’intervenció és l’encarregat de fiscalitzar els comptes de l’entitat i, en tot cas, 
el tancament dels comptes anuals i altres documents que es presenten a l’Assemblea 
per a la seva aprovació. És un òrgan col·legiat i es renova cada quatre anys. 
      
Interventors de Cooperatives Agro-alimentàries________________________________ 
Càrrec   Nom i Llinatges   Cooperativa  _ _ 
Interventor 1  Martí Solivelles Ferrer   SCL Pagesa de Pollença______ _ 
Interventor 2  Onofre Gonyalons   Coop. Agrària Ecol. Menorca_ _ 
Interventor 3  Juan Viñas    SCL Sant Antoni d’Eivissa_ _ _ 

 
  
CONSELLS SECTORIALS 
 
Els Consells Sectorials són els òrgans de 
gestió i representació dels sectors 
d’activitat de les cooperatives agràries i 
ramaderes, establint les directrius 
generals d’actuació sectorial, amb 
subordinació a la política general fixada 
pels Òrgans socials de Cooperatives 

agro-alimentàries. 
Els Consells Sectorials es reuneixen 
periòdicament, en funció de les 
circumstàncies de cada sector i estan 
integrats pels representants designats 
per les Cooperatives i SAT’s per a cada 
sector.

 
 
Consells sectorials 2012       ___________________     _ 
Consell sectorial  Estructura Càrrecs  Cooperativa  _ 
Llet i Productes Lactis  Titular  Margarita Tudurí  SCL COINGA  _ 
    Suplent  Miquel Martí  Lleters de Mallorca _ 
Fruites i Hortalisses  Titular  Joan Juan Moll  Fruita Bona SAT _ _ 
    Suplent  José Mayans  Agroeivissa, S. Coop._ _ 
Ecològic    Titular  Pep Reche  Camp Mallorquí SCL__ _ 
    Suplent        _ 
Fruits Secs   Titular  Georgina Brunet  Camp Mallorquí SCL _ 
    Suplent  Maria del Mar López SCL Sant Salvador d’Artà _ 
Pinsos    Titular  Gaspar Mas  Camp Mallorquí SCL__ _ 
    Suplent        _ 
Cereals i subministraments Titular   Gaspar Mas   Camp Mallorquí SCL__ _ 
    Suplent  Antonia Bosch  Coop del camp de Menorca 
Oví    Titular  Georgina Brunet  Camp Mallorquí SCL _ 
    Suplent  Paco Úbeda  SCL Pagesa de Pollença__ _ 
Patata    Titular  Joan Cantallops  Illacamp SAT  _ 
    Suplent  Martina Crespí  Illacamp SAT  _ 
Vi    Titular  Antoni Mora  Sa Malvasia de Banyalbufar 
    Suplent  Miquel Binimelis  Vidauba, S. Coop. L. _ 
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RECURSOS HUMANS 
 
A Cooperatives agro-alimentàries durant l’any 2012 s’ha produït una nova  
reestructuració de personal i a 31 de desembre hi treballa un equip format per 4 
persones al servei de les cooperatives i SAT’s, realitzant tasques d’assessorament i 
serveis professionals.  
 
Recursos humans  2012         _ 
Departament   Nom    Funció   _ _ 
Direcció  _                 M.ª Francisca Parets Amengual         Directora-Gerent                                                                                                                                        
Econòmic financer  Maria Sansó Simón  Tècnic comptabilitat ________ 
Recursos Humans i Assegurances Laura Sansó Simón  Responsable del departament_____ 
Coordinació Menorca  José Olives Pons   Coordinador oficina de Menorca___ 
 

 
OFICINA MENORCA 
 
A l’oficina de Menorca coordinem les 
tasques del departament de ramaderia  
del Consell Insular, pels socis 
cooperativistes principalment del centre 
de l’Illa, i recolzem les actuacions 
tècniques, les assegurances agràries i 
generals, i la formació desenvolupada 
des de Cooperatives agro-alimentàries. 
 
Actualitzem les cartilles ramaderes amb 
la representació dels titulars, hem 
tramitat Guies d’Origen i Sanitat 
Pecuària per trasllat d’animals de totes 
les espècies, hem realitzat el 
repartiment de cròtals per identificar el 

ramat vacú i porcí des de IBABSA i el 
Consell Insular de Menorca, hem 
complimentat els llibres de registre 
d’Explotació Ramadera (vacú, oví – 
caprí, porcí), hem complimentat els 
quaderns d’explotació ecològica i de 
pastures de races d’animals en perill 
d’extinció (vacú, oví, equí), hem 
realitzat assessorament a pagesos en 
diversos temes com els tipus de cultius i 
els tipus de ramat adequats a les seves 
finques, etc. 
 I hem tramitat 61 expedients PAC i 997 
recintes.
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REPRESENTACIÓ I DEFENSA 
 
ACTIVITAT INSTITUCIONAL 
 
Cooperatives agro-alimentàries ha 
mantingut la seva tasca de 
representació i defensa dels interessos 
del cooperativisme davant els diferents 
Organismes, Institucions autonòmiques 
i davant altres interlocutors socials. 
 
L‘entitat ha dut a terme una tasca 
permanent de representació dels 
interessos cooperatius amb els alts 
representants de la Conselleria 
d’Agricultura, i en tots els fòrums en els 
que ha participat, defensant un model 
cooperatiu de futur, basat en la seva 
orientació al mercat, de major 
dimensió i capacitat competitiva, 
recolzat en els valors de la unió i de 
l’associació; del compromís de les 
cooperatives amb els seus socis, les 
seves rentes, el seu entorn, el seu 
territori i la seva producció, així com 
del compromís dels socis amb els 

objectius, estratègies i actuacions 
d’unes cooperatives que han d’estar 
caracteritzades per una gestió 
professional, eficaç, transparent i amb 
un elevat contingut social i ètic. 
 
Cooperatives agro-alimentàries 
defensa empreses cooperatives que 
projecten una imatge d’estructures 
empresarials viables, rendibles, ben 
gestionades, capacitades per adaptar-
se als canvis i reptes dels mercats; 
compromeses amb el medi rural; co- 
responsables en el sosteniment rural i 
en la defensa medi ambiental; 
referents davant els demés agents i 
especialment davant l’Administració; 
capaces d’oferir al mercat productes de 
qualitat, sans i segurs, en condicions 
competitives, per la qual cosa són 
suports imprescindibles per a la 
viabilitat dels més importants sectors 
agroalimentaris. 

 
 

 
 

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA. 

Aquesta tasca de defensa dels 
interessos del cooperativisme s’ha dut a 
terme mitjançant multitud de reunions i 
altres gestions davant alts càrrecs i 
directius d’institucions i organitzacions 
representatives dels agents soci 
econòmics. Com és normal, la major 
part d’aquesta activitat ha sigut amb els 
representants de la Conselleria 
d’Agricultura i Pesca, que han assistit a 
la nostra assemblea general així com als 
diferents actes que hem organitzat al 
llarg de l’any. 
En les ocasions en les que ens hem  
reunit s’han analitzat els temes de 

l’actualitat del sector i s’han plantejat 
les propostes de les cooperatives, en 
referència als distints temes d’actualitat 
com amb la nova política agrària 
comunitària.  
 
L’entitat a fet aportacions en matèria de 
normativa reguladora i de ajudes, 
destaquen com a eixos prioritaris que 
les ajuts que es defineixin dins el marc 
del nou l’article 68 recolzin els 
productors de les illes, que  Balears sigui 
definida com a zona vulnerable amb 
dificultats específiques donada la seva 
insularitat i per tant amb major 
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dificultats que la resta de plantacions de 
l’estat.  
Que les ajudes es concedeixin a les 
explotacions que compleixin els 
requisits de dur a terme actuacions que 
millorin la qualitat de la producció. 
Aquestes podien esser definides per les 
OPFH, dins un programa de millora dels 
cultius i de recollida de la producció 
amb una clara orientació al mercat.   
  Les OPFH podien certificar i garantir les 
millores fetes dins les seves 
explotacions.  
 

Destacar l’escrit que el President de 
Cooperativas agro-alimentarias de 
España, a petició de la Presidenta de la  
nostra entitat, va dirigir al Ministre 
d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, en referència al suport a 
l’iniciativa del Conseller d’Agricultura.  

A principis d’any, s’ha dut a terme la 
signatura del conveni específic de 
col·laboració entre FOGAIBA, per la 
tramitació d’expedients de PAC. 
 

 

Visita del la Directora General de Medi Rural I Marí a les oficines de la nostra entitat.  
 

 
 
 
 
Durant la reunió amb la Directora de 
Medi Rural i Marí, Margaret Mercadal, i 
el Consell Rector de Cooperatives Agro-
alimentàries Illes Balears, la presidenta 
d'aquesta organització, Jerónima 
Bonafé va exposar les principals 
necessitats del sector i va reiterar la 
necessitat d'impulsar la integració 
cooperativa. 
 
Entre altres temes, Cooperatives Agro-
alimentàries Illes Balears va sol·licitar 
l'engegada de la Comissió territorial 
d'assegurances agràries, una aposta 
clara i decidida de la Conselleria per la 
qualitat i la certificació dels productes, 
així com l'aplicació del Reial decret 460 

de reorganització del sector làctic. En la 
trobada també es va demanar que es 
realitzin els pagaments pendents de les 
ajudes per part de la Conselleria i que es 
planifiqui tot el relacionat amb les 
convocatòries en 2012. 
Així mateix, Cooperatives Agro-
alimentàries Illes Balears va manifestar 
a la directora general el seu desacord 
amb la Conselleria per la resolució 
publicada recentment que deixa sense 
efecte la convocatòria d'ajudes per 
fomentar la integració i la 
intercooperación de les cooperatives en 
2012.  
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Jerónima Bonafé va assenyalar que 
aquesta decisió és totalment contraria a 
l'anunciada pel Ministre d'Agricultura, 
Alimentació i Medi ambient, Miguel 
Arias Cañete, que ha manifestat la seva 
decisió d'impulsar com a primera 

prioritat un programa de concentració 
de l'oferta i integració cooperativa, per 
acabar amb l'atomització de la 
producció i a la vista del grau de 
concentració de la distribució. 

 
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA i CONSELLERIA D’ ECONOMIA .  
 
La relació amb la Conselleria competent 
en matèria cooperativa ha estat 
centrada amb la defensa de les entitats 
sòcies, a més de propostes que s’han fet 
en matèria d’ajuts i regulació 
normativa.  
 
Hem assistits a distintes reunions amb 
la Direcció general d’empresa, i s’han 
plantejat i debatut  les qüestions 
referents a l’economia social i, a més, 
s’han fet propostes encaminades a dur 
a terme programes de foment de 
l’economia social de les Illes Balears. 
 

La Consellera de Turisme, Treball i 
Formació,  va publicar el 4 d’abril de 
2011 la convocatòria de subvencions en 
matèria d’entitats associatives de 
cooperatives i societat laborals.  
 
Aquesta convocatòria aprovada per la 
Consellera de Turisme i treball, va ser 
retirada pel nou govern sorgit de les 
eleccions, i durant l’exercici 2012 el 
govern, a través del Vicepresident 
Econòmic ens ha manifestat la no 
disponibilitat de fons per a les entitats 
representatives del sector cooperatiu.  

 
TANCAMENT PROVISSIONAL DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL.  

 

Durant l’any 2012 hem estat testimonis 
del tancament provisional del CES. El 
Consell Econòmic i Social és l’òrgan 
col·legiat de participació, estudi, 
deliberació, assessorament i proposta 
en matèria econòmica i social, i en 
moments de crisi, és més necessari que 
mai propiciar i mantenir els espais de 
diàleg i concertació, així com els 
mecanismes que permetin superar 
aquesta situació el més aviat possible 
de la mà d’una estratègia consensuada 
a través del diàleg social, i el en el marc 
del CES es possible.  
 
Les cooperatives, representades fins ara 
al Consell Econòmic i Social de les Illes 
Balears (CES), han contribuït en aquest 
marc, a la presa de decisions de política 
pública mitjançant l’elaboració de prop 
de 200 dictàmens, més de 30 informes, i 
de les 11 memòries anuals sobre 
l’economia, la societat i el mercat de 

treball de les Illes Balears, i en un 
moment de crisi econòmica com 
l’actual, més que mai s’han de fer 
polítiques en matèria econòmica en les 
que la societat hi haguí pogut participar, 
amb el màxim consens, sense una 
ruptura del consens social i sense 
afavorir la confrontació, ja massa 
present a la nostra Comunitat. 
 
La llei obliga i estableix que el CES té 
potestat de dictaminar, i que aquest 
dictamen és preceptiu, és obligat en tot 
un seguit de normativa, i que 
s’estableixen d’una manera clara en la 
reforma del CES, què és el que s’ha de 
dictaminar: els avantprojectes de llei, 
excepte, la Llei de pressupostos 
generals o els decrets legislatius, i la 
resta d’avantprojectes de llei i de 
decrets del Govern, i reglaments dels 
consells insulars, independentment del 
nom que adoptin, sempre que lliguin 
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amb matèries socioeconòmiques, 
laborals i d’ocupació. I és més, defineix 
quins són aquests conceptes, els temes 
en què el dictamen del CES és 
preceptiu, obligat, i els defineix al 
número 4 de l’article 2. 
 
Per aquest motiu no podem d’estar a 
favor de la supressió del CES, ja que 

d’aquesta manera es deixa de donar 
veu i vot a aquelles organitzacions 
representatives de la societat civil 
balear, entre les que es troba 
cooperatives agroalimentàries ( 
UCABAL)  unió de cooperatives,  i es 
deixa que tant les organitzacions com 
les institucions representades en el CES 
puguin enriquir els debats. 

 
 
REPRESENTACIÓ DINS COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS ESPANYA  
 
Com a representant de Cooperatives 
agro-alimentàries i vicesecretària del 
Consell Rector de Cooperativas agro-
alimentarias, la Presidenta de la Unió 
assisteix periòdicament a les reunions 
de Presidència i de Consell Rector que 
es celebren mensualment a Madrid. 
A la vegada ha participat a jornades, 
congressos i altres esdeveniments que 
permeten que Cooperatives agro-
alimentàries pugui tenir una visió 
totalment al dia del que està vivint el 
sector cooperatiu i agrari a nivell 
nacional. Alhora estem dins el fòrum en 

el que s’estructuren estratègies per 
proposar a l’administració central, i 
línies d’actuació per seguir recolzant al 
sector cooperatiu. 
 
Destacar les gestions realitzades a 
través d’aquesta organització en front 
del Ministre d’Agricultura a fi de 
reconèixer les illes Balears com a 
territori en dificultats específiques 
comparades amb altres territoris, i la 
resposta del Ministre, document que e 
va remetre al Conseller d’Agricultura. 

 
 
 
 
COMISSIÓ TERRITORIAL D’ASSEGURANCES AGRÀRIES 

 
Cooperatives agro-alimentàries està 
dins la Comissió Territorial 
d’Assegurances Agràries, mitjançant la 
qual hem treballat pel foment i la 
promoció de l’assegurança agrària 
juntament amb la Conselleria 
d’Agricultura i Pesca, la Delegació de 
Govern, les organitzacions professionals 
agràries, Agroseguro i ENESA. 
A l’any 2012, dins aquesta Comissió 
Territorial, es varen presentar dos 
estudis, un per part de la Universitat 
Pública de Navarra i  l’altre per  part 
dels tècnics de ASAJA-ESPLET, sobre els 
efectes de les gelades a la patata extra-

primerenca.  
 
Cooperatives agro-alimentàries, a més 
d’estar dins la Comissió Territorial, 
també participa amb els seus tècnics, 
dins el Grup de Treball de Cooperativas 
agro-alimentarias (CCAE) a Madrid. 
Juntament amb tots els representants 
de les diverses autonomies es treballa 
per fomentar i divulgar l’assegurança 
agrària. També hem participat en els 
seminaris organitzats per ENESA en els 
que s’ha analitzat el sistema 
d’assegurances actual i s’han preparat 
estratègies cap al futur. 
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Cooperatives agro-alimentàries ha participat de forma activa amb els organismes dels 
que formem part, dels que destaquem els següents: 
 
ACTIVITAT INSTITUCIONAL
 

- Participació com a membres a les reunions convocades del Consell Econòmic i 

Social (CES) fins a la seva supressió.  

- Varies reunions amb els Consells Insulars de Menorca i Eivissa. 

- Participació a les reunions del Consell Agrari Inter insular. 

- Reunions amb la Direcció General de Medi rural i marí. 

- Visita del Consell Rector de l’entitat a cooperativa Sant Guillem.  

- Assistència a les Assemblees de Cooperativas Agro-alimentarias de España i 

d’AGROMUTUA. 

- Participació a les distintes reunions amb les  OPAS. 

- Assistència a una reunió amb el Conseller d’Agricultura de Govern de les Illes 

Balears,  per exposar-li la situació de les cooperatives agroalimentàries de les 

Illes i les seves reivindicacions. 

- Assistència de la Presidenta de l’entitat a les reunions del consell rector i de 

Presidència de Cooperativas Agro-alimentarias de España com a Vicesecretaria.  

- Participació en l’elaboració del projecte INTEGRA promogut per Cooperativas 

Agro-alimentarias de España amb l’objectiu d’incrementar el nombre de dones 

en els òrgans de gestió de les cooperatives agroalimentàries. 

- Assistència a l’Assemblea de l’Associació Mallorca Rural (LEADER MALLORCA). 

- Reunions amb la Direcció General de Comerç i Empresa.  

- Reunió amb la Directora General de Medi Rural i Marí. 

- Reunió amb el Director Gerent del FOGAIBA. 

- Reunió amb els serveis tècnics de la Conselleria d’Agricultura i del FOGAIBA.  

- Reunió amb el Conseller d’Agricultura del Consell de Menorca. 

- Reunió amb el Conseller d’Agricultura del Consell d’Eivissa.   

- Participació al Comitè de seguiment del PDR 2007-2013.  

- Asistencia a la reunió de presentació del nou pla Hidrològic de les illes Balears.  

- Participació a les assemblees generals de les cooperatives sòcies.  

Següents al·legacions:    
 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a la Resolució del president del 

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)  per la qual 

es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de 

qualitat, corresponents a l’any 2012. 

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions al projecte d’Ordre per la qual es 

modifica l’Ordre de la consellera d’agricultura i pesca de 18 de desembre de 
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2007 i s’aprova el text refós de l’Ordre de bases reguladores de la concessió de 

subvenció de en el marc del Programa de desenvolupament rural de les Illes 

Balears 2007-2013.  

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’Esborrany de Decret  pel qual 

es regulen les Agrupacions de Defensa Vegetal en l’àmbit de les Illes Balears i 

es crea el registre Oficial Insular d’Agrupacions de Defensa Vegetal de l’illa de 

Mallorca.  

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany d’ordre del Conseller 

d’Agricultura, Medi Ambient i territori, per la qual s’aprova el plec de 

condicions de la Indicació Geogràfica protegida Illes Balears. 

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany de Resolució del 

president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)  

per la qual es convoquen ajudes per a la promoció de noves tecnologies en 

maquinària i equips agraris per a l’any 2012. 

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany de la Resolució del 

president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) 

per la qual es convoquen ajudes per al funcionament d’organitzacions 

professionals agràries de Mallorca dutes a terme l’any 2011    

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany  de Resolució del 

president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) 

per la qual es convoquen subvencions per a la mesura d’augment del valor 

afegit dels productes agrícoles, corresponent a l’any 2012 

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany de Resolució del 

president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) 

per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes 

agrícoles de qualitat, corresponents a l’any 2012 

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany de Resolució del 

president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) 

per la qual es convoquen, per a l’exercici 2012, ajudes en el marc del PDR de la 

línia de formació.   

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions de Cooperatives  agro-

alimentàries Illes Balears al RD de pagaments  directes del 2013 i al l’esborrany 

de  Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes 
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Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’exercici 2012 de 

determinades ajudes comunitàries directes a la agricultura i a la ramaderia, fen 

especial incidència per que les ajudes al sector dels fruits secs es puguin seguir 

cofinançant per part de les CCAA i l’estat espanyol, a través dels seus propis 

pressupostos. La continuïtat d’aquestes ajudes condiciona enormement el 

futur del sector.  

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions al pla hidrològic de les Illes 

Balears.  

 

- Preparació, estudi i elaboració d’al·legacions a l’esborrany de resolució de la 

convocatòria de joves agricultors 2012.  

 

- Preparació, estudi i presentació de informe de posicionament de cooperatives 

agroalimentàries en relació al RD 460/2011 a la Conselleria d’Agricultura.  

 

- Elaboració d’informe de les implicacions que suposa pel sector oví la 

modificació de la PAC de cara a l’any 2015.  

 

- Elaboració d’informes diversos pels sector cooperatius majoritàriament 

representat per les cooperatives.  

 

- Presentació d’escrit dirigit al Ministre d’Agricultura, Sr Arias Cañete, per part 

del President de Cooperativas Agro-alimentarias España en referència a la 

política comunitària del nou període i al fet de la diferenciació d’aquestes a les 

illes per la seva condició d’insularitat.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 20 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 Fets destacats de 

        Cooperatives agro-alimentàries 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

  



 21 

FETS DESTACATS 
 
REPRESENTACIÓ 

 
 
Declaració del Parlament de les Illes Balears amb motiu de la celebració de l’Any 
Internacional de les Cooperatives.  
 
 
El passat 21 de febrer de 2012 el parlament de les illes balears v aprovar la “Declaració 
del Parlament de les Illes Balears amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de 
les Cooperatives”.  Així, el plenari del Parlament acordà donar suport institucional a la 
resolució 64/136, de l’Assemblea General de Nacions Unides sobre el 2012, Any 
Internacional de les Cooperatives. També va manifestar la voluntat de col·laborar amb 
les organitzacions representatives del cooperativisme per a la divulgació de l’Any 
Internacional de les Cooperatives i es donarà suport a les activitat de promoció del 
cooperativisme. També es van comprometre a treballar per millorar i, si escau, ampliar 
les eines i recursos a l’abast de les administracions públiques per donar a conèixer la 
fórmula cooperativa comptant amb la col·laboració de les organitzacions 
representatives del propi sector. 
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Les cooperatives formen part important de les respostes a l’hora de cercar solucions pel 
sector agrari de les illes balears, problemes actuals com a manca de rendibilitat i la 
manca del relleu generacional, es pot abordar i millorar a través de les cooperatives. La 
formació, fonamental i estratègica i l’assessorament sectorial i empresarial, són 
aspectes claus per les cooperatives  per això la tasca que desenvolupa la Unió de 
Cooperatives és fonamenta amb aquesta estratègia. 
 
Declaració dels distints ajuntaments dels municipis de les Illes Balears amb motiu de 
la celebració de l’Any Internacional de les Cooperatives.  
 
Des de cooperatives agroalimentàries 
s’ha impulsat la signatura de la 
declaració de dels distints ajuntament 
de les illes Balears per a donar suport en 
motiu de l’any internacional de les 
cooperatives. Per tot això, els distints  
Plenaris del Consell Municipal dels 
Ajuntaments han acordat: 
 

 Donar reconeixement i suport 
institucional a la resolució 
64/136 de l’Assemblea General 
de les nacions unides sobre el 
2012, Any Internacional de les 
Cooperatives. 

 Col·laborar amb les empreses 
cooperatives i les organitzacions 
representatives del 
cooperativisme per a la 
divulgació de l’Any Internacional 
de les Cooperatives a la nostra 
ciutat. 

 Donar suport a les activitats de 
promoció del cooperativisme 
que s’impulsin a la nostra ciutat 

durant 2012. 

 Millorar i, si escau, ampliar les 
eines i recursos a l’abast de 
l’Ajuntament per donar a 
conèixer la fórmula cooperativa 
a les persones emprenedores 
que s’atenen des dels diferents 
dispositius municipals. 

 
 

 
 



 
 
CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DEL COOPERATIVISME A LES ILLES BALEARS.  
 9 DE NOVIEMBRE 2012 
 
Des de fa 90 anys es commemora el Dia 
Internacional de Cooperativisme arreu 
del món, però és des del 1994 quan 
L’ONU difon oficialment aquest anys. 
L’Assemblea General ha declarat el 
2012 l’any Internacional de les 
cooperatives per esser un tipus 
d’empresa que desenvolupa polítiques 
econòmiques i socials basades en 
criteris sostenibles, igualitaris, arrelades 
al territori i creadores d’auto ocupació 
estable entre els molts de valors que 
tenen les cooperatives. 
 
 

 
 
 
Per tot això, cada any la Federació de 
Cooperatives de les Illes Balears, 
juntament amb el seus socis, les 
cooperatives de treball i cooperatives 
agroalimentàries, organitza el  DIA 
MUNDIAL DEL COOPERATIVISME. Els 
actes es varen dur a terme el 9 de 
novembre de 2012, comptant al  
programa de conferencies amb ponents 
de gran nivell com el President de 
COCETA  i  de CEPES, Sr. Juan Antonio 
Pedreño Frutos, el President de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España i Vicepresident de CEPES, Sr. 
Fernando Marcén Bosque i el Conseller 
de Cajamar, Sr. Jerónimo Molina 
Herrera. 
 
 

 
 
La Gerent de la cooperativa Sant 
Guillem de Ciutadella va fer la lectura 
del manifest MISSATGE  DE L’ALIANÇA 
COOPERATIVA INTERNACIONAL (ACI) 
per l’any 2012. 
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En el transcurs de la diada es va fer 
entrega dels premis “Coop” a entitats o 
persones representatives del sector 
cooperatiu, que es varen lliurar al  Sr. 
Juan Antonio Pedreño Frutos, President 
de COCETA i CEPES, al Sr. Fernando 
Marcén Bosque, President de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España i Vicepresident de CEPES, i al 
President de la Cooperativa de Porreres, 
Sr. Antoni Martorell.  
Va clausurar l’acte el Conseller 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 
del Govern de les Illes Balears, Sr. 
Gabriel Company.   
 
La jornada va finalitzar amb el sopar 
Cooperativista a un restaurant 
d’Algaida. 
 

 
 
 
       

 

 

 
 
 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 
Cooperatives agro-alimentàries va 
celebrar el 28 de juny de 2012 a Algaida 
la seva Assemblea General Ordinària, 
acte que convoca anualment als 
representants del cooperativisme agrari 
de les Illes Balears, i a la que es va 
analitzar tant l’activitat de l’organització 
durant l’exercici 2011 com els plans i 
línies d’actuació per al 2012. 
 
Posteriorment, José Carlos Caballero, 
president de la Comissió de Medi 
Ambient de les Illes Balears, va exposà  
la posició del Govern sobre la PAC i 
Eduardo Baamonde, director general de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, analitzà el paper fonamental 
que juguen les cooperatives en el 
context actual i la situació del sector. 
 

L’acte de clausura va està presidit per D. 
Gabriel Company Bauzà, Conseller 
D’Agricultura Medi Ambient i Territori, 
D. Fernando Marcén, president de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España i  Dña. Jerónima Bonafe, 
presidenta de Cooperatives Agro-
alimentàries Illes Balears. 
Durant la Jornada es va poder lleguir el 
manifest de suport a les cooperatives 
amb motiu de l’Any  Internacional 
declarat per la ONU i al 25 Aniversari de 
Cooperatives Agroalimentàries de Illes 
Balears (UCABAL) i una reconeixement 
el qui fou President de l’entitat D. 
Francesc Sastre Mora. També es 
presentarà el cupó de la ONCE 
commemoratiu de l’any internacional 
de les cooperatives.  
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La Presidenta va destacat la necessitat 
de comptar amb la complicitat i el 
suport de la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient i Territori, qüestió d'altra 
banda primordial per seguir impulsant 
la millora i la competitivitat del sector.  
 
La millor manera d'equilibrar la cadena 
de valor és el foment de la concentració 
de l'oferta i una millor organització  
econòmica de la producció de les 
cooperatives. D'altra banda el grau de 
dimensió, concentració i organització de  
la producció agroalimentària defineix la 

competitivitat del sector productiu i 
aquesta és la premissa que ens marca 
les directrius que hem de seguir. 
 
A l’acte de clausura i van assistir la 
Regidora d’Agricultura de l’ajuntament 
d’Inca i la Directora General de Medi 
Rural i Marí del Govern de les illes 
Balears, Donya Margarita Raquel 
Mercadal Camps, la qual va destacat la 
intenció i la necessitat de treballar junts 
Cooperatives i Govern en aquesta nova 
etapa.

 
 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “CAMINO DE PASTORES”  QUE RECULL ELS 30 ANYS 
D’HISTORIA DEL GRUPO PASTORES.  

 

  

 
 

 
 
 

El dia 21 de maig de 2012, la Presidenta de cooperatives agroalimentàries, Sra. 
Jerònima Bonafé ha presentat a Mallorca el llibre “Caminos de Pastores”, juntament 
amb el seu autor Francisco Marcén, director general de Oviaragón - Grupo Pastores.   
 



 26 

 
L’objectiu era donar a conèixer projectes referents dins el sector que s’han dut a terme 
a través de la fórmula cooperativa i que des dels seus inicis en els anys 80 fins a 
l'actualitat  s'ha convertit en la major agrupació d'oví d'Europa.  
 
 
Actualment, Oviaragón - Grupo Pastores té mil socis i presta servei a altres ramaders, 
170 treballadors i més de 500.000 ovelles. 
També es va dur a terme un curs de formació a les instal·lacions de la cooperativa Camp 
Mallorqui, on es va donar a conèixer el model d’aquesta cooperativa, així com el nivell 
de suport que ha suposat pels socis cooperativistes la posada en marxa de les 
agrupacions de productors del sector oví. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oviaragón - Grupo Pastores és avui una 
referència i un exemple per a la resta de 
cooperatives, ja que ha sabut en aquest 
30 anys adaptar-se a la demanda dels 
consumidors i ha donat resposta i futur 
a un nombre important de ramaders no 

només d'Aragó sinó d'altres zones. És 
un bon exemple de pràctica e innovació 
no només per a les cooperatives de les 
Illes Balears, sinó que per a totes les 
empreses del sector agroalimentari.  

L'èxit de la cooperativa s'ha basat en la 
proximitat al soci de manera contínua, 
la qual cosa els ha permès tenir una 
visió clara de les necessitats dels 
ramaders i la seva implantació al mercat 
els permet satisfer les necessitats dels 
consumidors.  
 
L'aposta de la cooperativa per la 
formació de socis i treballadors i la 
innovació ha estat una constant en 
aquesta trajectòria i els ha permès any 
rere any presentar nous formats al 

mercat per satisfer la demanda dels 
consumidors, com el ternasco 
precuinat, les croquetes de ternasco, els 
entrepans i les hamburgueses.  
 
Destacar que el caràcter integral de la 
cooperativa li permet garantir la 
traçabilitat del me, el ternasco d'Aragó, 
del camp a la taula, i que treballen 
sempre per a la millora de la rendibilitat 
i la qualitat de vida del ramader i els 
seus col·laboradors. 



PRESENTACIÓ OFICIAL I PÚBLICA  DE LA FEDERACIÓ DE  COOPERATIVES  DE LES ILLES 
BALEARS. UN PROJECTE DE FUTUR I D’AUTOOCUPACIÓ. 
 

 
El passat dilluns dia  30 de gener es va 
fer la presentació de la Federació de 
Cooperatives de les Illes Balears a les 
instal·lacions del Club Nàutic de Palma. 
Aquesta federació està formada, de 
moment, per les Cooperatives agro-
alimentàries (UCABAL) i  la  Unió de 
Cooperatives de treball  Associat  
(UCTAIB), però l’objectiu és incorporar 
tot el teixit empresarial cooperatiu de 
les Illes Balears com són les 
cooperatives  d’apotecaris ,  les de 
consum , etc. 
 

 
 

Durant el transcurs de la jornada es va 
fer una explicació dels objectius  de la 
Federació entre els quals està la 
d’aconseguir  representació 
institucional per promocionar i defensar 
el model cooperatiu, la qual cosa 
permetrà arribar amb veu reconeguda i 
respectada a l’Administració 
Autonòmica i que al mateix temps, ens 
ajudi a millora la percepció dels 
responsables polítics sobre les 
cooperatives. També amb paraules de la 
Presidenta Sra. Malena Riudavets: “que 
valorin la cooperativa com a una opció 
de futur. Una forma d’empresa que 
combina eficàcia econòmica i cohesió 
social i que aporta valors a l’àmbit  
empresarial.  Aquest és el nostre gran  
repte.” 
 
 
 

La participació en aquesta  acte va ser 
un absolut èxit i pel que respecte  a la 
presència d’autoritats van estar 
representants tots els àmbits de la vida  
política, social i cultural de la nostra  
comunitat i municipi. Estaven presents 
a l’acte el Conseller d’Educació, Cultura i 
Universitat i portaveu del govern, Sr. 
Rafael Bosch; la Directora General de 
Planificació, Inspecció i Infraestructures 
Educatives, Sra. Mercedes Celeste; el 
Director General d’Ordenació, Innovació 
i Formació Professional, Sr. Onofre 
Ferrer; la Directora General del Medi 
Rural i Marí, Sra. Margaret Mercadal; la 
Regidora del Ajuntament de Palma de 
l'Àrea Delegada de Comerç, Treball i 
Joventut, Sra. Esperanza Crespí; el 
Vicerector de Tecnologies de la 
informació de l’Universitat de les Illes 
Balears, Dr. Carlos Ruiz; el President del 
CES, Sr. Llorenç Huguet i la del Consell 
Econòmic i Social de les Illes Balears, 
Sra. Àngels Beninfante.  
 
També assistiren destacats 
representants dels partits polítics i 
sindicats: PSIB-PSOE, Lliga Regionalista, 
Esquerra Unida, CCOO i d’entitats  
financeres  com  a Cajamar i Caixa 
Colonya. I, com no podia ser d’altra  
forma i esperant la seva  ràpida adhesió 
a la Federació que es presentava aquest 
matí, eren presents el President de la 
Cooperativa d’Apotecaris de Balears, Sr. 
Eladio Gonzalez i el Gerent de la 
Cooperativa San Crispin, Sr. Toni Aguiló 
(que s’havia  desplaçat des de Menorca 
per assistir en aquest acte), i el Gerent 
de la Cooperativa Coa Negre. 
 
 
 
 
 
 



 
La Federació vol ser l’òrgan 
representatiu i d’interlocució del 
conjunt del cooperativisme de les Illes 
Balears i que doni cohesió a la diversitat 
del món cooperatiu. Les seves prioritats 
seran divulgar els principis cooperatius, 

defensar els interessos del 
cooperativisme i promocionar projectes 
d’interès comú per al nostre sector, 
d’acord amb els principis cooperatius de 
l’Aliança Cooperativa Internacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIGNATURA DE CONVENI AMB EL BANC DE SANTANDER 

 

 
 
Es va signar un conveni de  col·laboració 
amb el Banco de Santander, que té per 
objecte la promoció de productes 
financers per a les cooperatives i SATs 
associades a la nostra entitat. 
 

 

 
 
 
PARTICIPACIÓ A LA FIRA D’ALAIOR DE L’ANY 2012

 

 
Un any més hem participat a la Fira 
d’Alaior a la que hi hem tingut un espai 
juntament amb COINGA i, d’aquesta 
manera hem pogut donar a conèixer els 
productes cooperatius i les tasques que 
duem a terme a Cooperatives agro-
alimentàries.
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COMPETITIVITAT 

 
Projecte d’Intercooperació 
 
Des de l’any 2008 treballem amb projectes d’ intercooperació dins el programa 
d’Assistència Tècnica del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i María, a través d’un 
conveni amb Cooperativas Agro-alimentarias de España. 
 
L’objectiu d’aquest projecte és dinamitzar un grup de cooperatives motivades en dur a 
terme projectes conjunts. Dins el projecte 2012 s’han treballat tres línies de feina:  
 

- Creació del primer grup cooperatiu de les illes Balears, liderat per la Cooperativa 
Camp Mallorquí, i registrat al registre de cooperatives de les illes Balears.  

- Dades de l’observatori cooperatiu de les illes Balears.  
 
 
 
ASSEGURANCES AGRÀRIES 

 
Cooperatives agro-alimentàries Illes 
Balears com a “Tomador” realitza una 
tasca d’informació i difusió de les 
assegurances agràries a través de la 
realització de diferents jornades, 
celebració de reunions informatives, 
anuncis publicitaris a la ràdio, etc. 
També realitza la funció de 
representació dels interessos dels 
assegurats dins la Comissió Territorial 
d’Assegurances Agràries de les Illes 
Balears i dins la Comissió Nacional 
d’Assegurances Agràries a ENESA. 

 
 
 
 

L’any 2012 s’han realitzat dues jornades de divulgació de l’assegurança agrària: 
 
-  Explotacions de Fruits Secs, realitzada a Porreres el 22 de novembre, on varen assistir  
   28 agricultor socis i tècnics de les cooperatives de Mallorca. 
- Explotacions de Fruits Secs, realitzada a Sant Antoni de Portmany el 22 d’octubre, on  
   varen assistir 27 agricultors socis de la cooperativa de Sant Antoni d’Eivissa. 
 
 Els tècnics del departament, i degut a la política de cooperatives agro-alimentàries de 
proporcionar formació contínua al seu personal, per tal de poder oferir el millor servei 
als nostres socis han assistit a diferents cursos sobre assegurances agràries: 
 
- Curs de Peritacions d’Oví, realitzat a Zamora els dies 16 i 17 de setembre. 
- Curs d’Aplicació Tablet d’Agroseguro, realitzat a Cuenca els dies 25 i 26 d’octubre. 
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Aquests cursos han estat organitzats per  Cooperativas agro-alimentarias i Agroseguro i 
finançats per ENESA.  
 
Agroserveis Cooperatius Balears, SL (empresa vinculada i participada al 100% per 
Cooperatives agro-alimentàries) realitza les funcions de “Mediador”  com a agents 
exclusius d’Agromutua (tercera empresa nacional en participació dins AGROSEGURO). A 
través d’aquesta oferim als nostres socis el servei de contractació d’Assegurances 
Agràries i la tramitació dels possibles sinistres.  
 
En aquests temps de crisis i grans dificultats per als agricultors i ramaders, les 
assegurances agràries son una eina d’estabilització de les rendes en cas de que un 
sinistre faci que la producció  de l’explotació  sigui inferior a la esperada o que hi hagi 
un 100 % de dany. 
 
10 cooperatives confien en Agromutua, es a dir, en nosaltres per la contractació 
d’aquestes pòlisses.
 
 
CULTURA EMPRESARIAL 

 
Des de Cooperatives agro-alimentàries, tenim una eina molt potent per poder incidir 
dins la cultura empresarial de les cooperatives i aquesta és mitjançant la formació.  
Treballem per potenciar la formació dels recursos humans de les nostres cooperatives 
associades, tant treballadores i treballadors com sòcies i socis. I, especialment, la 
formació estratègica pels membres dels consell rectors, perseguint els següents 
objectius: 
 

- Fer algunes reflexions sobre el què està passant en el món que ens envolta.  
- Ampliar la visió de les persones que “governen les cooperatives”. 
- Incentivar “petits” canvis de mentalitat. 
- Motivar als Consells Rectors a emprendre canvis. 
- Unir llaços amb la Unió de cooperatives. Guanyar confiança.  

 
Durant l’any 2012 hem ofert diverses modalitats d’accions formatives dirigides a 
membres de consell rectors, gerents, empleats i socis de cooperatives: 
 
 
 Conveni de Formació d’Economia Social 

Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears executa un pla de formació 
intersectorial dirigit a persones treballadores i socis de l’economia social, 
sempre que, aquests darrers, aportin activitat econòmica. Aquesta formació, 
està subvencionada per la Fundació Tripartida per a la Formació en el Treball i 
Co-finançada pel Fons Social Europeu, a través d’un conveni a nivell estatal a 
través de Cooperativas agro-alimentarias de España. A l’any 2012 es van 
gestionar un total de  9.470,52 € i es van formar 13 alumnes de les Illes Balears 
en les següents accions formatives: 
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- Operacions bàsiques de control sanitari d’animals. 40 hores. 
- Operacions auxiliars d’abonaments i aplicació de tractaments als cultius    
   agrícoles. 70 hores. 
- Anglès B1. 210 hores. 
- Anglès A2. 210 hores.  
- Francès. 100 hores. 
 
Van tenir prioritat d’accés a aquesta formació dones, persones amb 
discapacitat, persones de baixa qualificació i majors de 45 anys. Hem de 
destacar que es van formar un 84 % d’alumnes d’aquests col·lectius prioritaris. 
 
 

 Conveni de Formació amb el MAGRAMA 

Cooperatives agro-alimentàries Illes Balears hem col·laborat amb 
Cooperativas Agro-alimentarias de España i amb les demés Federacions i 
Unions territorials, tal com hem fet en anys anteriors, organitzant i impartint 
accions formatives en matèria de formació del personal directiu, treballadores i 
treballadors i sòcies i socis, del cooperativisme agrari que compleixin la 
condició d’ ocupats. Aquestes accions formatives estan co-finançades per el 
Ministeri d’Agricultura, Medi Rural i Marí (MARM) i el Fons Social Europeu. 
 
Amb aquest conveni és possible el desenvolupament d’activitats i accions 
encaminades a la formació i a la posada en marxa de mecanismes que ens 
permetin avançar en el funcionament de les cooperatives com a sistemes 
empresarials, fent-les més competitives, fortes i preparades per afrontar nous 
reptes. 
 
Dins aquest conveni vam realitzar les següents accions formatives:  
 

- “Intercooperació en el Sector dels Subministres”, realitzat a Consell el 
30 de maig de 2012, amb 5 hores de duració i al que varen assistir 25  
alumnes de Mallorca. 

- “Intercooperació en el Sector dels Subministres  a l’Illa de Menorca”, 
realitzat a Ciutadella el 30 de juliol de 2012, amb 5 hores de duració i en  
el que es van formar 20 alumnes de Menorca. 

- “Situació del Sector Cooperatiu a les Illes Balears. Nova reglamentació 
comunitària derivada de la Reforma de la PAC”, realitzat a Algaida el 
28 de juny de 2012, amb 5 hores de duració i al que varen assistir 64 
socis de cooperatives de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. 
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Cooperatives agro-alimentàries volem seguir treballant en una formació 
 interactiva, dinàmica i pràctica per aconseguir obrir mentalitats, obrir 
 possibilitats d’ intercooperació i col·laboració entre les cooperatives 
 agroalimentàries de les nostres illes, i també entre les cooperatives 
 agroalimentàries i les de treball associat amb l’ànim d’aconseguir sinèrgies   
            entre elles. 
 
 
 
 Jornada de formació als Ramaders Agrupats:  

 

 El passat 24 de novembre va tenir lloc un curs de formació sobre “ L’estat   

            actual  i futur de les ajudes als ramaders agrupats”, a les instal·lacions del   

            Camp  Mallorqui amb l’objectiu de donar a conèixer la rellevància que ha  

            tingut pel sector oví les ajudes específiques destinades a productors d’oví a fi  

            de compensar desavantatges específiques, i també les de qualitat. Durant la   

            jornada es varen tractar els següent temes, amb una important participació de 

 ramaders de tota l’illa de Mallorca.  

 

 SITUACIÓ DEL MERCAT 

 POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA. SITUACIÓ ACTUAL 

 AJUDES ESPECIFIQUES SECTOR OVÍ I  CAPRÍ (ART. 68) 

 PROGRAMA ESPECÍFIC SECTOR OVÍ I  CAPRÍ. RD 104/2008 

 FUTURA PAC 2.014-2.020  
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 Cursos realitzats com a prestació de serveis: 

Cooperatives agro-alimentàries ha estat subcontractat per entitats públiques o 
associacions per a l’impartició dels següents cursos: 

 
-  Aplicador de Plaguicides. Nivell Bàsic. Realitzat a Esporles del 5 de 

setembre al 28 de novembre de 2012, amb 25 hores de duració i al que 
varen assistir 14 alumnes. Havent tramitat el carnet d’aplicador de 
plaguicides dels alumnes aptes. 

- Aplicador de Plaguicides. Nivell Bàsic. Realitzat a Inca del 25 de juny al 
11 de juliol de 2012, amb 25 hores de duració i al que varen assistir 16 
alumnes. Havent tramitat el carnet d’aplicador de plaguicides dels 
alumnes aptes. 
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06 Fets rellevants viscuts 

        pels sectors 
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SECTORS 

 
 

Presentació de les propostes per part de la comissió de la 
reforma de la PAC. Posició de Cooperatives agroalimentàries 
sobre la proposta de la Comissió per a la reforma 
 

A priori ens sembla precipitat manifestar una Posició sobre la reforma de la PAC en data 
11 d'octubre, ja que el col·legi de comissaris aprovarà els documents el 12 d'octubre i a 
l'Estat espanyol és presentarà el 13 d'octubre. En aquest moments tota la 
documentació de que disposem és obtinguda a través de filtracions, i en angles, per 
tant creiem què un tema tan seriosos com és la reforma de la PAC, necessita d'una 
coneixença més amb profunditat.  

 

Així i tot, a continuació passem a fer algunes valoracions generals. 

En temes pressupostaris:  

La nostra valoració de la reforma és negativa donat que la PAC, l'única política que 
mereix el qualificatiu de comunitària, manté el mateix pressupost per a la UE-15 que 
per a els 27 estats membres actuals.  

La proposta que fa la Comissió de reduir els pressupostos de la UE, passant del 1,05% 
actual a l'1% del PIB implica una important retallada en la situació de crisi econòmica, i 
sens dubte la més perjudicada d'aquests retalls es la PAC. 

Les dades que tenim del pressupost total del a UE, la PAC perd pes, disminuint del 40 % 
al 36 %, ja que a aquest fons s’aplicaran noves mesures encaminades a afrontat altres 
politiques comunitàries fora de la PAC.  

Aspectes generals de la reforma:  

Cooperatives Agroalimentàries considera que les propostes de la Comissió sobre la PAC 
són insuficients i contradictòries, i que vénen a demostrar el caràcter de curt termini de 
les decisions de la UE, que segueix sense assumir que l'abastament alimentari és avui 
una qüestió estratègica davant l’increment de la demanda mundial.  
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Hi ha un greu desequilibri en la cadena agroalimentària, i així  s’ha posat de manifest als 
diferents fòrums en els quals s'ha debatut. (Conclusions del Grup d'Alt Nivell, dictàmens 
del PE, diferents Comunicacions de la Comissió, Conclusions del Consell,. ...) 

 Aquest desequilibri és a causa de l'atomització de l'oferta, la concentració de la 
demanda (Gran Distribució), globalització dels mercats (increment competència externa 
i volatilitat creixent) i la desaparició / limitació instruments de regulació de mercat en la 
PAC.  

És fonamental aconseguir el re equilibri de la cadena agroalimentària per a això és 
necessari una vertebració de l'oferta en base a organitzacions empresarials dels 
productors que comercialitzin de manera conjunta les produccions dels socis, 
dimensionades, forts i capaços de competir en el mercat. No és fa una aposta decidida a 
favor de la concentració de l'oferta en el fet de no exigir a les OP la comercialització de 
manera conjunta.  

Es necessita una definició clara dels criteris de reconeixement de les OP, que siguin 
empreses formades, controlades per i a iniciativa d'agricultors, amb estructura i 
dimensió rellevant (funció del mercat on operen) i comercialització conjunta. 

Les organitzacions interprofessionals agràries formades per organitzacions 
representatives de la cadena agroalimentària no comercialitzen, i la seva funció ha 
d'estar orientades a la millora de la transparència i funcionament de la cadena 
agroalimentària (promoció, recerca, codis de bones pràctiques, contractes en la cadena 
agroalimentària, etc .) ha de quedar explicitades en la PAC les funcions de OP i OIA’s.  

En l'esborrany de reglament de desenvolupament rural veiem que s'estableix una nova 
delimitació de zones desfavorides, però ho continua lligant a criteris de PIB, fet que no 
compartim en absolut. Resulta fonamental per a la nostra agricultura que tots els 
territoris insulars siguin reconeguts com a zones vulnerables i desfavorides en la 
producció i en la comercialització dels seus productes, independentment del seu PIB.  

Ens sembla interessant la proposta que s'està fent de donar suport a les organitzacions 
de productors en tots els estats membres, però l'establiment de la limitació al 
1.000.000 euros per poder accedir al màxim d'ajut (10%, 10%, 8%, 6% 4% de l'ajuda per 
a el 1r, 2on, 3r, 4 i cinquè any respectivament), aquesta s'hauria d'incrementar als 
3.000.000 euros.  

Des de Cooperatives Agroalimentàries rebutgem les mesures relatives als pagaments 
directes perquè no serviran per fomentar una agricultura productiva orientada al 
mercat. La proposta de Comissió sobre una taxa plana i un tram ecològic introduirà 
ineficiències i ens farà perdre competitivitat. Els ajuts de la PAC han de prioritzar als 
agricultors que aposten pel mercat i ser un estímul per a la concentració de l'oferta.  

Els canvis en els pagaments directes tindran un impacte en els perceptors finals que en 
aquest moment és difícil de valorar, però el més probable és que no hi hagi acord en el 
sector i el que s'intenti és que la nova situació mantingui els nivells de pagaments 
anteriors. 
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Un dels objectius primordials de la reforma de la PAC era la simplificació 
administratives, i tal i com aquesta plantejada aquesta serà impossible d'aplicar.  
 
En quant als pagaments acoblat, es positiu que en els documents es recullin la 
possibilitat d’establir-los, encara que s’ha de fer constar que si son els estat membres 
que han de decidir les dificultats específiques i particulars d’aquests sectors important 
per raons econòmiques i socials, ha de queda de manifest que les illes Balears han 
d’estar dins aquest grup, establint una diferenciació entre territoris insulars i 
peninsulars.  

En quant a les ajudes estatals valorem positivament que es reculli dins l’esborrany el 
sector de fruits secs, però en tot cas hi ha d’haver un compromís per part del estat 
membres i de la nostra comunitat autònoma de finançament d’aquesta mesura.  

En aquest moments hi ha moltes incògnites de si els documents filtrat seran els 
realment aprovat o forma part de una estratègia del comissari, de com es podrà aplicar 
aquesta reforma i de com a nivell d’estat membres es realitzarà la zonificació de les 
ajudes. Però el problema major se centra en la desaparició de les referències 
històriques i la peculiar situació de l’estat espanyol, ja que hi ha 24 milions de Has 
elegibles mentre  que actualment només cobren ajudes de la PAC 17 milions. 

 

 
 
 

Presentació al Ministre D’Agricultura de les propostes 
Cooperatives agroalimentàries del fet diferencial insular per a la   
reforma de la PAC.  

 
 

El passat 27 de setembre de 2012 el 
Ministre d’Agricultura del Govern 
d’Espanya es va adreçar al President de 
Cooperativas agro-alimentarias de 
España per a donar resposta a l’escrit 
referent al reconeixement del sector 
agrari a les nostres illes (adjuntem 
l’escrit).   

En el transcurs de l’escrit el Ministre es 

fa ressò de la petició, però manifesta 
que si be les Illes Balears tenen part dels 
problemes de les illes del mar Egeu, la 
casuística global resulta molt diferent, i 
per aquest motiu i emmarcat dins 
l’àmbit del debat de la reforma de la 
PAC ens aconsella reflexionar sobre les 
necessitats del nostre país i amb 
posterioritat parlar de les possibles 
solucions entrant a un nivell de detall 
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necessari. També es compromet a 
estudiar aquest assumpte i plantejar la 
seva inclusió en el futur model 
d’aplicació de la reforma a nivell 
nacional.  

Amb aquest sentit, Cooperatives agro-
alimentàries Illes Balears va posar de 
manifest al Conseller d’Agricultura, que 
en el passat Consell de Ministres 
d’Agricultura de la UE, celebrar el 24 de 
setembre de 2012, es va produir un 
debat dels Ministres, guiats per un 
qüestionari de la Presidència de la Unió 
on se’ls demanava la seva opinió sobre 
la proposta de la Comissió de 
delimitació d’aquestes zones basat en 
criteris biofísics.  

De l’ informació de que disposem, 
sabem que la proposta de la Comissió 
que modifica la delimitació de zones 
amb dificultats naturals cobreix zones 
de muntanya, menys desfavorides i 
àrees afectades per handicaps específics 
s’està revisant, i per tant el que s’optarà 
és per delimitar 8 criteris biofísics per a 
poder elegir pagaments a aquestes 
zones.  

Amb aquest sentit  hagués estat molt 
interessant que dins aquest criteris 
s’incloguessin els territoris insulars, i així 
poder aconseguir que totes les illes de 
les Balears fossin zones desfavorides.  

Dins els criteris de repartiment de les 
ajudes de l’article 68 de la PAC 2010-
2011 i 2012 es va aconseguir 
l’equiparament de les Illes Balears com 
a zones desfavorides, fet que ha 
suposat que les explotacions ramaderes 
del sector vacú de llet i sector oví i 
cabrum poguessin cobrar ajudes a la 
vulnerabilitat. Però ens preocupa 
quedar-nos amb aquestes 
diferenciacions , crèiem, com be diu el 
Ministre que s’han de plantejar el fet 
insular com a criteri més destacat dins 
el futur model d’aplicació de la reforma 
de la PAC a nivell nacional. Dins les 
dades que maneja el Consell de 
Ministres d’Agricultura de la UE sobre la 
distribució de les ajudes actuals de la 
PAC als països de la Unió Europea 
s’observa una gran disparitat entre les 
diferents regions espanyoles de les 
ajudes mitjanes per hectàrea, i aquesta, 
és inclús mes alta que la que hi ha entre 
els distints estats membres.  

La mitjana espanyola es situa en els 
229,0 euros/ha., i Balears està a la cua, 
juntament amb la comunitat de Madrid, 
amb un valor de 149,3 euros/ha. 

Segons aquestes dades la mitjana de 
UE-27 es de 268,2 e/ha. Els països de la 
UE que son territoris insulars doblen i 
tripliquen els valor que reben les illes 
Balears, Malta 696,3 e/has, Xipre 372,3 
e/has. 
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TEMES HORITZONTALS  
 

Les cooperatives i les SAT’s de comercialització suporten i ha suportat durant aquest 
exercici les conseqüències dels retards en el pagament de les ajudes per part del 
govern; els socis no poden fer front als pagaments dins els plaços establerts pels seus 
consums a l’entitat i és aquesta que l’ha de suportar a costa del seu fons de maniobra. 
 
Aquest fet implica que sigui necessari facilitar l’accés al crèdit a qualsevol tipus 
d’explotació agrària a fi de recolzar el sector agroalimentari en una doble vesant, 
aportat liquiditat a les pròpies explotacions que passen dificultat a l’hora de afrontar 
una nova campanya, i en segon lloc establir unes bonificacions que ajudin al sector a 
sortir endavant en aquest context de crisis.  
 
Amb aquest sentit  cooperatives agroalimentàries durant l’any 2012 ha fet propostes a 
la conselleria encaminades a:  
 

1.- Convocar ajudes per a la bonificació de préstecs amb l’objectiu d’aportar 
liquiditat al sector agrari i agroalimentari, amb un nivells d’ajuda als interessos durant la 
vida dels préstecs, així com el cost de l’aval financer del préstec formalitzat en cas de 
que l’aval sigui concedit per ISBA. .  

2.- Que en el cas de titulars d’explotacions el termini de vida del préstec sigui de 
5 anys, amb un any de carència, amb una limitació de 30.000 euros per UTA, amb un 
import mínim de 5.000 euros i un màxim de 60.000 e.  

3.-  En el cas de les cooperatives i les SAT qualificades com organitzacions de 
productors, el termini de vida del préstec sigui de 5 anys, amb un any de carència, amb 
un import del préstec limitat a un 20 % del volum comercialitzat durant la darrera 
campanya.  
 
Dir que per part de la Conselleria les nostre peticions no han estat recollides.  
 
 

Sector Lleter.  
 
 
Durant l’any 2012 el Consell de Ministres d’agricultura de la UE va aprovar el paquet de 
mesures per el sector lleter. Aquest reglament recull una sèrie de mesures de la 
Comissió Europea desprès de les crisis de preus del sector de la llet durant l’any 2009 i 
es tracta en la pràctica de una modificació del reglament 1234/2007 del Consell que 
regula l'OCM Única.  
 
El seu objectiu es ajudar al sector lleter a que es prepari davant la desaparició de les 
quotes lleteres en 2015, fet que suposarà una major oferta de llet i unes condicions de 
negociació mes dures que les actuals.  
 
La normativa estableix condicions específiques, dins d'aquesta OCM Única en relació 
amb les organitzacions de productors, les relacions contractuals i les organitzacions 
interprofessionals. 
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Una de les mesures claus es la proposta de que existeixi un contracte entre el venedor 
de llet i el comprador, que aquesta obligatorietat es potestativa dels estats membres. 
 
En el cas d’Espanya el Ministeri va publicar el Real decreto 460/2011 de 1 d’abril, per el 
que es regula el reconeixement de les organitzacions de productors de llet i de les 
organitzacions interprofessionals en el sector de la llet, i se expliciten les decisions de 
Espanya sobre la contractació en el sector lleter en relació a la normativa europea que 
modificarà per el sector lleter el Reglament (CE) nº 1234/2007 del Consell.  
 
Aquest real decret el va fer es avançar-se a la publicació d’aquest reglament que suposa 
la modificació del Reglament (CE) 1234/2007 a fi de poder potenciar el paper de les 
organitzacions de productors ( O.P.) en el sector i afavorir la posició negociadora dels 
ramaders.  
 
La interprofessional del sector lleter, ha estat l’encarregada de  controlar si una 
explotació te contracte o no  encara que si es obligatori tenir el contracte  
s'exigeixi un contracte quan la llet crua la entregui un ramader a una cooperativa de la 
qual el ramader és membre, si els estatuts de la dita cooperativa o les normes i 
decisions estipulades en ells o derivades d'ells ho contenen, ¡ cooperatives ha fet 
gestions per a adaptar els estatuts de les seves entitats sòcies del sector lleter.  
 
També, i a fi de donar al màxim de difusió dels models de contractes i sistemes de 
gestió, cooperatives agroalimentàries, juntament amb Coinga, va propiciar i organitzar 
la “JORNADA FORMATIVA DE LOS CONTRATOS EN EL SECTOR LÁCTEO Y EXTENSIÓN DE 
NORMA” que va impartir INLAC a les Illes Balears el  22  de novembre  de 2012 a la Sala 
de Juntes de la Cooperativa COINGA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


