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1. Antecedents

El Consorci Ripollès Desenvolupament és una entitat pública de caràcter associatiu que té com
a missió la promoció, el suport i la participació en activitats econòmiques i socials que
contribueixin al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic del Ripollès i la potenciació
d’iniciatives generadores de riquesa i ocupació.

Amb l’objectiu d’impulsar la valorització, promoció i comercialització de les produccions
agroalimentàries de la comarca, el Consorci Ripollès Desenvolupament té previst la creació
d’una entitat responsable de la comercialització dels productes de la zona, en especial la
vedella del Ripollès. Tanmateix, des del Consorci Ripollès Desenvolupament es preveu
l’ampliació de l’actual Escorxador de Ripoll per a la construcció d’una sala d’especejament i
envasat annexa a aquest. Amb aquestes accions es permetria al sector agroalimentari de la
comarca participar en major mesura en la cadena de valor del seu propi producte.

Paral·lelament, i perseguint l’objectiu de promocionar els productes del Ripollès, el Consorci
Ripollès Desenvolupament està desenvolupant la marca “Producte del Ripollès”, una marca
amb la que es pretén que s’afavoreixi la comercialització dels productes del Ripollès.
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2. Objectius – estratègia

El present document té com a objectius:
Descriure l’escenari actual del sector agroalimentari al Ripollès.
¾ S’analitza el paper del sector carni dins l’activitat agroalimentària del Ripollès.
¾ Així mateix es descriuen els diferent agents de la cadena de producció del sector
carni, identificant l’oferta (cens d’explotacions ramaderes i de bestiar), l’activitat
productora a l’escorxador, i la indústria càrnia del Ripollès.
Identificar les necessitats del sector carni del Ripollès.
¾ S’analitza l’activitat productora del sector carni en quant a la necessitat
d’adequar les instal·lacions de l’escorxador de Ripoll per a millorar la
competitivitat del sectors carnis.
Determinar la viabilitat de la creació d’una entitat per a la comercialització dels productes
del Ripollès.
¾ Definició i caracterització de l’entitat comercialitzadora dels Productes del
Ripollès.
¾ Identificació dels canals de comercialització dels Productes del Ripollès.
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3. L’activitat ramadera al Ripollès
3.1. Caracterització del sector ramader a Catalunya
La indústria agroalimèntaria a Catalunya es basa en el sector ramader, representant el 62% de
l’activitat. En aquest context, el sector porcí se situa entorn el 50% del conjunt de l’activitat
ramadera (un 32% del total de l’activitat del sector agroalimentari), mentre que el sector boví
representa el 14% del sector ramader (el 9% de l’activitat agroalimentària)
2%

1%

32%
35%

1%

9%
2%

10%

3%

Porcí
Llet
Oví - cabrum
Altres

5%
Aus
Ous
Agricultura

Boví
Conills
Forestal

Font. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

A Catalunya s’identifiquen entorn 18.800 explotacions ramaderes (7.100 de boví, 4.000 d’oví i
caprum, i 7.600 de porcí), amb una capacitat per a 8 milions de caps de bestiar. No obstant, la
situació de l’explotacions actuals no cobreixen la totalitat de la seva capacitat, essent del 78%
pel sector boví, el 64% pel sector oví i caprum, i el 98% pel sector porcí (Font: dades del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural). Per lo que es pot concloure que el sector
ramader en el seu conjunt es troba en un procés de reestructuració.
Així mateix, els ramaders es troben en una situació d’adaptació davant el nou escenari de la
PAC (Política Agrícola Comú de la Unió Europea), així com la desaparició o disminució de les
subvencions, els requeriments en el control de la traçabilitat i d’higiene, i els canvis en la filosofia
de l’activitat del ramader, passant de ser només “criadors d’animals” a convertir-se en
“productors d’aliments de qualitat”.
Finalment l’activitat ramadera es veu afectada per factors exògens com l’evolució creixent del
preu de les matèries primeres (el cereal). L’increment de preus, d’entorn el 40%, implica que el
ramader ha de cobrir les despeses derivades a partir de finançament propi. A llarg termini això
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pot suposar la disminució de les explotacions familiars de ramaders individuals envers l’aparició
de noves grans empreses que integren la producció.

3.2. La cadena de producció del sector carni
En general, per tot el sector carni, es poden definir els següents agents implicats en la cadena
de producció:
Explotacions ramaderes on es reprodueixen, crien i engreixen els animals
L’escorxador on té lloc el sacrifici de l’animal viu (1era transformació).
L’especejament té lloc a les sales de desfer o obrador. Es poden donar les següents
possibilitats:
o

Les canals arriben a l’obrador de la carnisseria on es fa l’especejament, envasat
i en alguns casos la possibilitat de fer una segona transformació del producte. La
comercialització dels productes es realitza a través del comerç minorista.

o

Les canals arriben a les plantes de transformació de la indústria càrnia, on fan
l’especejament, envasat i en alguns casos la possibilitat de fer una segona
transformació del producte. La comercialització dels productes pot dirigir-se a:

o



Comerç minorista (organitzat i independent),



Distribuïdors del canal HORECO i del canal minorista,



O bé a l’exportació.

Les canals arriben a la sala de desfer d’ús públic, on a partir de la qual surten les
peces (sense cap procés de transformació) per a la seva distribució a:


Comerç minorista organitzat i independent



Canal HORECO

Figura 3.1. Cadena de producció del producte carni.
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Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà

3.3. El sector carni al Ripollès
La comarca del Ripollès compta amb un cens aproximat de 630 explotacions, tant de boví
(63%), oví i caprum (28%) i de porcí (8%) (Font: Dades del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural), la capacitat de les quals ascendeix fins a les 68.000 places. No
obstant, l’activitat ramadera actual representa aproximadament el 62% de la seva capacitat.
Durant el 2006, l’activitat ramadera de boví, oví, porcí i equí va arribar als 43.000 caps
de bestiar, distribuïts de la següent manera:
Figura 3.2. Distribució de l’activitat productora de carn segons origen animal (caps de bestiar)
(Desembre 2006)
2%
Sector

Caps de bestiar

Boví

16.000

Oví

10.000

Porcí

17.000

Equí

745

Total

43.745

37%

39%

23%

Boví

Oví

Porcí

Equí

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades d’Estadística i Informació Agrària del DARP

L’activitat ramadera del Ripollès envers a Catalunya representa un percentatge reduït del sector
ramader de Catalunya.
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El cens boví de Catalunya és de 626.953 caps de bestiar (2006), concentrats a les
Terres de Lleida, el nord de Barcelona i la província de Girona. La comarca del Ripollès
se situa entre les comarques amb un cens entre 10.000 i 20.000 caps de bestiar,
representant el 3% del cens boví de Catalunya.
Figura 3.3. Distribució del cens boví a les comarques de Catalunya (caps de bestiar) (Desembre 2006)

Caps de bestiar de boví
< 1.000
1.000 - 5.000
5.000 - 10.000
10.000 - 20.000
20.000 - 40.000
> 40.000

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades d’Estadística i Informació Agrària del DARP

El cens oví de Catalunya és de 865.720 caps de bestiar (2006), concentrats a la
comarca del Segrià (el 7% del total de Catalunya) i distribuïts per les comarques del
nord de Barcelona i Lleida, que representen el 72% del total de bestiar. La comarca del
Ripollès se situa entre les comarques de menys de 10.000 caps de bestiar i representa
un 1% del cens total d’oví de Catalunya.
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Figura 3.4. Distribució del cens oví a les comarques de Catalunya (caps de bestiar) (Desembre 2006)

Caps de bestiar de oví
< 10.000
10.000 - 20.000
20.000 - 40.000
40.000 - 60.000
> 60.000

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades d’Estadística i Informació Agrària del DARP

El cens de porcí de Catalunya és de 5.855.707 caps de bestiar (2006), concentrats a
Segrià i Osona, amb aproximadament 800.000 caps de bestiar cadascuna. La comarca
del Ripollès és de les comarques amb entre 10.000 i 40.000 caps de bestiar,
representant el 0,3% del total de Catalunya.
Figura 3.5. Distribució del cens porcí a les comarques de Catalunya (caps de bestiar) (Desembre 2006)

Caps de bestiar de porcí
< 10.000
10.000 - 40.000
40.000 - 100.000
100.000 - 250.000
250.000 - 500.000
> 500.000

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades d’Estadística i Informació Agrària del DARP
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3.3.1. El sector boví
Al Ripollès es dona una tradició en el sector boví, sent una comarca amb més de 16.000
caps de bestiar boví l’any 2006 (21.000 caps de bestiar el 2007), sent aproximadament
el 90% caps de bestiar de vaquí de carn.
Fent un anàlisi del cens de bovins al Ripollès a finals del 2006 segons l’edat de l’animal,
destaquem:
Figura 3.6. Enquesta de bestiar boví (Desembre 2006 i 2007).
ANIMALS DE MÉS DE 24 MESOS
FEMELLES
mascles

368

lleteres

per a carn

Altres

han parit

no han parit

han parit
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dels 12 mesos

mascles
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7.922

1.496

198

505

3.876

561

354

ANIMALS DE MÉS DE 24 MESOS
FEMELLES
mascles

481

ANIMALS DE MENYS
DE 12 MESOS

ANIMALS ENTRE
12 I 24 MESOS

lleteres

per a carn

ANIMALS ENTRE
12 I 24 MESOS
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no han parit

han parit

no han parit

han parit

610
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10.810

1.272

12

no han
it
1.615

ANIMALS DE MENYS
DE 12 MESOS
Altres

sacrifici abans
dels 12 mesos

mascles

femelles

1.284

2.035

2.511

Font: Estadística i Informació Agrària del DARP

Cens de vaquí de carn: vaques de vedell
Al Ripollès existeixen un total de 319 explotacions de vaquí de carn, amb un total d’
11.361 caps de vaques productores de vedell. Les explotacions es troben repartides
entre els municipis del Ripollès, concentrant-se als municipis de Llosses (12%),
Camprodon (11%) i Vilallonga de Ter (11%).
Figura 3.7. Distribució del cens de vaques de vedell (Juny 2006).

Vilallonga de Ter
Camprodon
Caps de vaques de vedells
< 100
100 - 200
200 - 400

Llosses

400 - 600
600 - 800
800 - 1000
> 1000

Font: Elaboració a partir de dades del Consoci Ripollès Desenvolupament (2006)
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Cens de vaquí de carn: vedells d’engreix
Tot i el nombre d’explotacions de vaquí de carn, només el 15% dels caps de bestiar són
vedells d’engreix, amb un total de 1.760 animal. Al contrari de les vaques de vedell,
l’engreix de vedells es concentra en un número reduït de comarques, com són
Capdevànol (16%), Ribes de Freser (12%) i Ripoll (12%).

Figura 3.8. Distribució del cens de vedells d’engreix (Juny 2006).

Ribes de Freser

Capdevànol

Caps de vedells d'engreix
> 50
50 - 100
100 - 150

Ripoll

150 - 200
200 - 250
> 250

Font: Elaboració a partir de dades del Consoci Ripollès Desenvolupament (2006)

Cens de vaquí de llet: vaques de llet
Al Ripollès hi ha un total de 28 explotacions de vaquí de llet amb un cens de 822 caps
de bestiar. Al contrari que les vaques de carn, les explotacions de vaquí de llet es
concentra en un nombre reduït de municipis, com Sant Joan de les Abadesses (36%),
Ribes de Freser (17%), Llosses (14%) i Campelles (12%) ( * % de vaques de llet).

Figura 3.9. Distribució de les explotacions i el cens de vaques de llet (Juny 2006).

Caps de vaques de llet
< 50
50 - 100
100 - 200
> 200

Font: Elaboració a partir de dades del Consoci Ripollès Desenvolupament (2006)
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Cens de vaquí de llet: vedells d’engreix
Existeixen al Ripollès 8 explotacions d’engreix de llet, amb un total de 111 animals.
Aquestes explotacions es troben concentrades a Sant Joan de les Abadesses, Ribes de
Freser, Sant Pau de Segúries i Vallfogona de Ripollès.

Figura 3.10. Distribució de les explotacions i el cens de vedells d’engreix de llet (Juny 2006).

Caps de vedells d'engreix de
llet
< 10
10 - 20
20 - 30
> 30

Font: Elaboració a partir de dades del Consoci Ripollès Desenvolupament (2006)

Races de boví del Ripollès: vaca bruna
A la comarca es dóna una heterogeneïtat de races (llimosí, xarolais, etc.) entre les quals
es troba la raça Bruna dels Pirineus Catalans.
Al territori català hi ha un total de 30.000 caps de bestiar de raça bruna
aproximadament, de les quals 4.000 animals (el 13%) estan inscrites al llibre genealògic.
Entre d’altres, la vaca bruna dels Pirineus es troba Ripollès i a les comarques de Pallars
Jussà, Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Berguedà.
En aquest àmbit territorial existeixen un total de 170 explotacions, que comprenen més
de 4.600 vaques de raça bruna, distribuïdes per comarques de la següent manera
(veure figura 3.11):
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Figura 3.11. Distribució de les explotacions i el cens de vaca bruna de Catalunya

Comarca

Explotacions

Caps de bestiar

Alta Ribagorça

15

250

Berguedà

5

125

Cerdanya

14

400

Alt Urgell

20

300

Osona

3

350

Pallars Jussà

24

750

Pallars Sobirà

66

1.500

Ripollès

17

600

Solsonès

1

80

Vall d'Aran

5

250

170

4.605

Total

Font: Elaboració a partir de dades de FEBRUPI (Federació de la vaca Bruna dels Pirineus)

El Ripollès és la tercera comarca amb major nombre de vaques bruna, que representen
el 13% del total del cens de bestiar de bruna; i un 4% del cens de boví de la comarca.
La cria de la vaca bruna és mitjançant el sistema extensiu, segons l’època de l’any es
realitza a la muntanya (a l’estiu) i a prats de l’explotació (a l’hivern), ja siguin naturals o
artificials. Les explotacions existents tant poden ser per a la cria de l’animal com per al
seu engreix.

3.3.2. El sector oví
El cens d’ovins al Ripollès durant el 2006 arriba als 10.000 caps de bestiar, dels quals
aproximadament 8.000 han estat ovelles que han parit, i el 50% s’han engreixat pel
sacrifici.
Fent un anàlisi temporal del cens d’ovins segons el tipus d’animal a finals del 2006,
destaquem:
Figura 3.12. Enquesta de bestiar oví (Desembre 2006).
ANIMALS PER A VIDA
Sementals
198

Femelles

PER A SACRIFICI

han parit

no han parit

Corders i altres

6.722

928

1.554

Font: Estadística i Informació Agrària del DARP
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Races d’oví del Ripollès: ovella ripollesa
La raça ripollesa deu el seu origen en els ramats que procedien dels Pirineus Centrals i
els seus encreuaments. Actualment, l’àmbit territorial on s’estén la raça comprèn les
comarques del Ripollès, així com la Cerdanya, el Berguedà, Osona, la Garrotxa, l’Alt i el
Baix Empordà, el Gironès, la Selva i el Vallès Oriental i Occidental, i el nom de la raça
depèn de la seva localització. S’han detectat 6.500 animals classificats en el Registre,
repartits en 15 explotacions.
El sistema d’explotació més utilitzat és el semiextensiu, amb major activitat durant l’estiu
i la tardor, tot i que per les seves característiques és apta per qualsevol sistema. La cria
de l’ovella ripollesa es destina principalment per a la producció de carn.

3.3.3. El sector porcí
A la comarca del Ripollès a finals de l’any 2006 el cens de porcins era de 16.770
animals, que es distribueixen de la següent manera segons l’edat de l’animal.
Figura 3.13. Enquesta de bestiar porcí (Desembre 2006).

PORCS D'ENGREIX
GARRINS

Porcs de 20
- 49 kg

1.138

de 50 - 79 kg de 80 - 109 kg

7.195

5.091

2.542

> 109 kg
187

TRUGES REPRODUCTORES
MASCLES
REPRODUCTORS

9

No han parit

Han parit

no cobertes

cobertes

cobertes

ciant o en repòs

52

42

310

204

Font: Estadística i Informació Agrària del DARP
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3.3.4. El sector equí
La cria d’eugues i poltre a la comarca del Ripollès és una activitat que ha anat instal·lantse en la comarca en els darrers anys. Actualment existeixen 48 explotacions ramaderes
on s’acullen més de 700 eugues. La majoria dels ramaders que tenen eugues són per a
carn, mentre que l’activitat de la cria d’eugues és secundària.
Figura 3.14. Caps de bestiar equí (nombre d’eugues) (2006).

65
28
4

188

73

40
21

94

90 22

cens d'eugues al Ripollès

8

37

menys de 10
de 10 - 29

19
26

de 30 a 59
de 60 a 99
més de 100

Font: Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès

Les granges d’eugues estan concentrades al municipi de Molló, un total de 12
explotacions que acullen 188 animals. No obstant hi ha tres granges que compten amb
una capacitat ramadera de més de 40 eugues, situades a Molló, Camprodon i Toses.
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3.4. L’activitat escorxadora al Ripollès
L’activitat de sacrifici a la comarca del Ripollès es desenvolupa principalment a l’Escorxador del
Ripollès, S.A. (ERSA), on s’escorxen caps de bestiar boví, porcí, oví, caprí i equí. Actualment a
l’escorxador només es realitza el servei de matança i distribució als clients.
A la figura 3.15. es resumeix el nombre de sacrificis durant l’any 2006 segons l’espècie:

Figura 3.15. Sacrificis de cap de bestiar a l’Escorxador del Ripollès. S.A.

Total any 2006

Boví

Porcí

Caprí

Oví

1.075

4.005

1.212

13.752

Font: Elaboració a partir de dades de l’Escorxador del Ripollès S.A.

L’escorxador de Ripoll compta amb 4 matarifes, els quals treballen en un torn de 8 hores durant
el matí (entre les 4 i les 12h). L’activitat de l’escorxador es duu a terme durant 4 dies / setmana
(de dilluns a dijous). Per tant, l’activitat productiva de l’escorxador es tradueix en 96
animals/persona_dia:

(*)

Figura 3.16. Activitat productiva a l’Escorxador del Ripollès (2006).

Boví

Porcí

Caprí

Oví

Caps de bestiar / setmana

21

77

23

264

Caps de bestiar / dia

5

19

6

66

Font: Elaboració a partir de dades de l’Escorxador del Ripollès S.A.
(*)

Els sacrificis de poltre que es realitzen a l’escorxador són de 2-3 animals/setmana. La

matança de poltre a l’escorxador es ve realitzant des de mitjans d’any del 2007.
Els clients de l’escorxador de Ripoll són principalment carnisseries i cansaladeries, i alguna
industria càrnia de la comarca i rodalies. L’any 2006 van utilitzar l’escorxador un total de 106
clients. A l’Annex I es detalla el llistat complert de clients de l’escorxador, segons el volum de
vendes que representa respecte el total de l’escorxador.
No obstant, del total dels clients habituals de l’escorxador, només 20 d’ells comercialitzen entre
el seu producte, carn de vedella.
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L’àrea d’influència de l’escorxador de Ripoll (procedència dels seus clients) comprèn els
municipis del Ripollès així com altres comarques (Osona, el Berguedà, La Garrotxa). El 72%
dels clients son de la comarca del Ripollès, mentre que el 19% és d’Osona. No obstant, el
volum de vendes dels clients de les comarques veïnes suposen el 40% de les vendes de
l’escorxador. Això suposa que el volum de vendes/client de les comarques veïnes es superior al
volum de vendes/client del Ripollès; és a dir, hi ha un major volum per client que marxa fora que
no que es queda al Ripollès.

Figura 3.17. Procedència i volum de venda dels clients de l’Escorxador del Ripollès. S.A.

Font: Elaboració a partir de dades de l’Escorxador del Ripollès S.A.

3.4.1. L’activitat ramadera vs. l’activitat escorxadora del Ripollès
Analitzant els primers esglaons de la cadena de producció i comercialització del
producte carni, es constaten les primeres derivacions del producte.
BOVI

PORCI

OVI

Caps de bestiar (2006)

16.000

17.000

9.131

Animals criats (2006)

11.500

16.000

12.783

Animals engreixats (2006) pel sacrifici

2.700

7.800

10.227

Animals sacrificats (2006)

1.075

4.000

13.700

Procedència Ripollès

645

1.800

4.110

Procedència altres

430

2.200

9.590

Nota: En quant al nombre d’animals equins, el nombre aproximat del cens és de 800
eugues, i el nombre de sacrificis se situaria entorn els 120 animals/any, tots sacrificats al
Ripollès. (valors aproximatius a partir de dades mensuals).
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A partir del quadre anterior es constata una diferència important entre el nombre
d’animals que es crien i s’engreixen al Ripollès, i els animals que es sacrifiquen a la
comarca, així com el nombre reduït d’animals procedents de la comarca que es maten a
la pròpia comarca. Aquest fet es tradueix en:
Un zona majoritàriament dedicada a la cria d’animals, i no pas l’engreix.
Una derivació dels animals del Ripollès a altres comarques per al seu engreix.
Una fuga d’animals engreixats per a la seva matança fora del Ripollès.

3.5. La indústria càrnia al Ripollès
Els municipis amb major nombre d’empreses càrnies son Camprodon, Ribes de Freser i Ripoll,
que concentren el 60% del total d’empreses de la comarca. Es mostra a la taula següent la
distribució d’empreses càrnies per municipi. A l’Annex II es detalla el registre d’empreses
càrnies de la comarca (dades del RGSA).
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Figura 3.18. Distribució d’empreses càrnies als municipis del Ripollès
Municipi

Nº empreses

Campdevànol

1

Camprodon

4

Molló

2

Ogassa

1

Pardines

1

Planoles

1

Ribes de Freser

5

Ripoll

7

Sant Joan de les Abadesses

2

Sant Pau de Segúries

2

Vilallonga de Ter

1

Total

27

Font: Elaboració a partir de dades del RGSA (Registre General Sanitari d’Aliments)

Per tipologia d’activitat de l’empresa, aquestes són majoritàriament empreses que fabriquen,
transformen i/o elaboren producte carni, així com empreses que també emmagatzemen o fan la
matança. En el gràfic següent es detalla el nombre d’empreses que com a mínim realitzen una
activitat.

Figura 3.19. Distribució d’empreses per activitat al Ripollès (I)
17

5

6

6

2

Fabricació, tranformació
i/o elaboradors

Envasat

Distribuïdor

Emmagatzematge

Escorxador

Font: Elaboració a partir de dades del RGSA (Registre General Sanitari d’Aliments)

No obstant la distribució abans descrita, s’ha de tenir en compte que la majoria d’empreses
realitzen més d’una activitat. Es constata que hi ha un major nombre d’empreses que únicament
són fabricants, transformadors i/o elaboradors del producte carni: un total de 14 empreses.
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Figura 3.20. Distribució d’empreses per activitat al Ripollès (II)
Activitat

Nº empreses

Nomès fabricació, transformació i/o
elaboradors

14

Nomès emmagatzematge

1

Nomès escorxador

4

Fab.,transf., elab.i escorxador

1

Fab./transf./elab., distrib.i emmag.

1

Env., dist., emmag.i escorx.

1

Envasat i escorxador

1

Distribuïdor i emmagatz.

2

Distrib.i escorxador

1

Totes

1

Total

27

Font: Elaboració a partir de dades del RGSA (Registre General Sanitari d’Aliments)

La figura següent mostra la tipologia de producte que més es manipula a les empreses càrnies
del Ripollès. També en aquest sentit s’ha de constatar que una empresa pot treballar més d’un
tipus de producte.

Figura 3.21. Distribució d’empreses per tipologia de producte al Ripollès
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8

Producte carni (*)

Preparats de carn i
carn picada

1

1

Carn de caça

Carn d'aviram

(*) tot tipus de carn: boví, porcí, oví, caprí
Font: Elaboració a partir de dades del RGSA (Registre General Sanitari dAliments)

Tanmateix al Ripollès existeixen comerços minoristes, carnisseries i cansaladeries, que entre la
seva activitat inclou el desfer (en els casos en que la carnisseria compti amb un obrador),
transformat i elaborat, i la seva posterior comercialització a través del mateix establiment.
(Veure Annex II).

28

3.6. Altres agents involucrats
El sector ramader al Ripollès es pot descriure a partir del següent gràfic, identificant els agents
participants en cada esglaó del procés de producció i comercialització del producte carni (a
partir de la Figura 3.1.)

Figura 3.22. Situació actual del sector ramader i els agents involucrats

Altres
comarques
ENGREIX

RAMADERS DEL
RIPOLLÈS

CRIA

Altres
comarques
CRIA

ENGREIX

ENGREIX

ESCORXADOR
DEL RIPOLLÈS

INDÚSTRIA CÀRNIA /
CARNISSERIES
ALTRES COMARQUES
INDÚSTRIA CÀRNIA /
CARNISSERIES
RIPOLLÈS

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà

Cada esglaó de la cadena està representada també per altres agents que hi participen:
Associació de Ramaders de Vedella del Ripollès
Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès
Mancomunitat Comarcal del Ripollès

3.6.1. L’Associació de Ramaders de Vedella del Ripollès
Des del Consorci Desenvolupament del Ripollès s’ha creat en el darrer any l’Associació
de Ramaders de Vedella del Ripollès, on es representa als més de 300 ramaders de la
comarca, i el paper de la qual és el treball conjunt per a l’impuls de l’activitat ramadera
de la comarca.
Actualment al Ripollès existeixen 2 cooperatives ramaderes, la Cooperativa Ramadera
de Molló i Cooperativa Agropecuària Sant Isidre de Vallfogona del Ripollès, l’Associació
de Ramaders de la vaca Bruna del Ripollès i la SAT de Sant Antoni de Miranda (que
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desenvolupa la seva activitat en la producció de pinso per a la seva comercialització als
ramaders).
Aquestes agrupacions destinen la seva activitat en la cria i engreix dels animals, per a la
seva posterior venda a l’escorxador per a la matança.


En el cas de la Cooperativa de Molló també promocionen un dels productes
típics del municipi, la trumfa (patata de Camprodon), a través de la
comercialització directa.



De la mateixa manera la Cooperativa Agropecuària de San Isidre de Vallfogona
es dedica a la fabricació de pinsos, donar serveis pel camp i el ramader, i la
comercialització de carn dels vedells dels seus socis.



L’Associació de la Vaca Bruna reuneix als ramaders de la comarca que es
dediquen a la cria de la raça bruna, anteriorment mencionada.

3.6.2. L’Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès
L’any 2006 es va crear l’Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya reunint als 48
ramaders de la comarca. La seva finalitat és la de desenvolupar i fomentar el sector equí
de muntanya.

3.6.3. La Mancomunitat Comarcal del Ripollès
La Mancomunitat està formada per 5 Ajuntaments del Ripollès, dels municipis de Les
Llosses, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol i Vallfogona del Ripollès.
Actualment la Mancomunitat és propietària de l’Escorxador, així com de la parcel·la
annexa on es vol ampliar les instal·lacions construint una sala d’especejament i
d’envasat.

30

4. Diagnosi de l’activitat ramadera al Ripollès
La caracterització de l’activitat ramadera de la comarca ha permès constatar que:
A la comarca no es dóna majoritàriament amb caràcter diferencial una raça autòctona.
No es dóna una estructura que permeti capitalitzar el valor afegit dins la comarca,
doncs els processos de la cadena no estan integrats de manera que s’eviti la fuga del
valor afegit derivat de cada procés.
Figura 4.1. Cadena de processos amb valor afegit

ANIMALS
ENGREIX ALTRES
COMARQUES
ANIMALS
CRIA

ANIMALS
ENGREIX
RIPOLLÈS

SACRIFICI ALTRES
COMARQUES
SACRIFICI AL
RIPOLLÈS (ERSA)

DESFER / ENVASAT / TRANSFORMAT
ALTRES COMARQUES
DESFER / ENVASAT / TRASNFORMAT
ALTRES COMARQUES

DESFER / ENVASAT /
TRANSFORMAT AL RIPOLLÈS

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà

Això significa:
o

Un desplaçament del bestiar del Ripollès a altres zones per al seu engreix.

o

Un desplaçament de la producció de carn (caps de bestiar) als escorxadors
d’altres comarques per a la seva matança; i en conseqüència, una fuga del valor
afegit en termes econòmics.

o

No es capitalitza el valor afegit que s’obté del desfer i següents
transformacions dins la comarca, doncs hi ha una derivació del valor afegit cap
a aquelles comarques on es desenvolupa aquesta activitat i on desprès es
comercialitza el producte.
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4.1. Detecció de necessitats
L’activitat ramadera al Ripollès es desenvolupa entorn els sectors del boví, porcí i oví, també el
sector equí. Malgrat la diversitat de sectors ramaders, es constaten unes necessitats pel sector
ramader, tant en el desenvolupament de l’activitat ramadera i els processos productius, com en
la comercialització d’aquests productes.
Els principals sectors que presenten aquestes necessitats són el sector boví i el sector equí.

4.1.1. El sector boví
Tal i com s’ha presentat anteriorment, el ramat de boví al Ripollès ascendeix als 16.000
caps de bestiar durant l’any 2006. D’aquests, prop d’11.500 animals son vaques de
vedell, i sols uns 2.700 animals son vedells d’engreix.
Tanmateix al Ripollès no es maten la totalitat d’aquests animals: l’Escorxador del
Ripollès va matar durant l’any 2006 entorn un miler de caps de bestiar de boví. I tot i així,
els animals que es sacrifiquen no són tots procedents dels ramaders del Ripollès:
Figura 4.2. Procedència dels vedells sacrificats a
l’Escorxador del Ripollès. S.A. (2006)

Del total de sacrificis de boví que es van
realitzar l’any 2006, aproximadament el 60%,
són vedells de carn nascuts i engreixats a la
comarca del Ripollès, mentre que el 40%
restant són vedells engreixats a comarques
veïnes
Font: Elaboració a partir de dades de l’Escorxador del Ripollès S.A.

En conseqüència, i a partir de la diagnosi del sector boví realitzada, es pot concloure
que el sector boví necessita d’una reestructuració de l’estructura productiva per tal
de minimitzar les fugues que es donen en els processos de la cadena de
producció i comercialització del producte carni.
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4.1.2. El sector equí
Aprofitant els recursos de l’entorn, i amb la voluntat d’activar i potenciar el sector, els
ramaders estan desenvolupant iniciatives conjuntes per tal de promocionar la carn de
poltre en els hàbits de compra i de consum del consumidor final.
Des del conjunt de ramaders d’eugues del Ripollès s’ha constatat la necessitat de:
Disposar d’infraestructures (granges) equipades per a la cria d’aquests animals.
Una adequació de les instal·lacions actuals de l’escorxador per la matança i el
especejament de les canals, així com una millora de les condicions
d’aprovisionament i comercialització de la carn, en quant a manipulació, transport i
distribució del producte.

4.1.3. El sector oví i el sector porcí
A partir de la caracterització de l’activitat ramadera de l’oví i el porcí al Ripollès, de la
mateixa manera que pel sector boví, es presenten les següents fugues:
Desplaçaments d’animals ovins i porcins a altres comarques per al seu engreix.
Menor nombre d’animals porcins del Ripollès que es sacrifiquen a la comarca.
És a dir, hi ha un major nombre d’animals engreixats al Ripollès que marxen fora
de la comarca per a ser sacrificats.
D’aquesta manera es constata un nova necessitat de disminuir les derivacions
econòmiques com a conseqüència d’aquestes fugues. I en conseqüència, la necessitat
de reestructurar el procés productiu.
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4.2. Detecció d’oportunitats
Les oportunitats per al manteniment i desenvolupament del sector carni es centren en integrar
els esglaons de la cadena de producció, des de la cria i engreix de l’animal fins al seu desfer
i següents transformacions (filetejats / envasats / derivats), i comercialització per a capitalitzar
el valor afegit dins la comarca del Ripollès.
En aquest sentit les accions aniran adreçades a:
Creació d’una estructura que permeti capitalitzar el valor afegit derivat de tots els
esglaons de la cadena de producció i comercialització: concepte d’illa càrnia.
Augmentar el nombre de bestiar que es sacrifica a l’Escorxador del Ripollès
Augmentar el nombre de bestiar que s’engreixa a la comarca
Unes altres oportunitats esdevenen de la comercialització i promoció de productes
agroalimentaris, en quant al potencial d’altres productes que s’elaboren a la comarca (embotit,
carn rosada), altres iniciatives per promocionar i comercialitzar productes autòctons, així com la
demanda potencial d’aquests productes entre el consumidor final i els establiments de
comercialització i canal HORECO (veure apartat 7.2.).

4.2.1. Crear una estructura que permeti capitalitzar el valor afegit dels processos
productius i de comercialització dins la comarca: concepte d’illa càrnia
El funcionament d’una illa càrnia es basa en la implantació, en una mateixa parcel·la, de
l’escorxador, sales de desfer i sala de transformació o elaborats. D’aquesta manera
s’aconsegueix integrar la cadena de valor en la producció i comercialització de producte
carni, permetent minimitzar el costos a la cadena de valor del sector carni i/o evitar la
pèrdua dels marges resultants d’aquest esglaó cap a altres comarques.
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Figura 4.3. Caracterització de la cadena de producció en una illa càrnia

2ona transformació

CARNISSERIA

Distribució

Venda (comerç
minorista)

Obrador

1era transformació

PRODUCTORS /
RAMADERS

Comerç
minorista

ESCORXADOR

Distribució
organitzada
Comerç
independent

SALA DE DESFER

Indústria càrnia

Exportació

Minorista

Distribuïdors
HORECO

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà

En el cas del Ripollès, aquest concepte d’illa càrnia és aplicable en quant al projecte
previst d’ampliació de les instal·lacions de l’escorxador actual. El projecte inclou una sala
de desfer i una de filetejat i envasat, a més d’una sala d’expedició d’on sortirien els
productes cap a la distribució o comerços minoristes. Es detalla a continuació la
distribució de la superfície actual (442 m2) i la futura (1.063 m2) amb l’ instal·lació
annexa.
Figura 4.4. Distribució de superfícies del projecte d’ampliació de les instal·lacions de l’escorxador + sala
desfer / filetejat – trossejat / envasat
SITUACIÓ ACTUAL
Instal∙lacions
Escorxador

SITUACIÓ FUTURA
Superfície (m2)

Instal∙lacions

Linies carn (boví, oví i porquí)
Cambres frigorífiques (3)
Despulles, triperia i altres
Oficines
Vesturaris i lavabos
Sala màquines

442
223
56
93
26
23
21

ZONA BRUTA: Escorxador
ZONA NETA: Sala de desfer i envasat (ampliació)

TOTAL SUPERFICIE INSTAL∙LACIÓ ACTUAL

442

TOTAL SUPERFICIE INSTAL∙LACIÓ FUTURA

PLANTA BAIXA
Cambra frigorífica (canals)
Recepció de caça
Sala especejament
Cambra especejat
Sala envasat i filetejat
Cambra producte envasat
Expedició
Local neteja
Dipòsit
Ampliació sala màquines
Zona de pas
1ER PIS
Oficines
Vestuaris
Zona de pas
PLANTA SOTERRANI
Magatzem general
Sala màquines

Superfície
(m2)
442
620
407
30
23
66
41
74
33
43
27
12
37
22
77
37
29
11
137
135
2

1.063

Font: Enginyeria Berenguer
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La implantació de la “illa càrnia” permetrà integrar agents de la cadena de producció,
doncs en un mateix emplaçament es situarà l’escorxador (1era transformació) com el
desfer i envasat (2ona transformació) i distribució dels productes. D’aquesta manera
s’aconsegueix:
Capitalitzar el valor afegit de la cadena producció, tant de la matança com de
la 2ona transformació (desfer / filetejat / envasat / transformat) dins la comarca del
Ripollès.
Disminuir la derivació del producte carni que surt de l’escorxador cap a altres
comarques per a la seva transformació. L’illa càrnia permet integrar la 2ona
transformació en el procés de producció i així mantenir el valor afegit procedent
del Ripollès.
Una derivada de la implantació de la “illa càrnia” seria l’augment de la capacitat
productiva de l’escorxador, fins a un 20% més amb els recursos actuals, amb
la possibilitat d’augmentar l’activitat amb la introducció d’un segon torn de treball.
Crear estructura al sector ramader, fomentant les relacions i el treball conjunt
dels ramaders, de manera que s’evitin / minimitzin les actuacions individuals del
ramaders.
Dotar a la comarca d’estructura en la indústria càrnia, en quant aconseguir
una estructura que permeti mantenir i capitalitzar dins la comarca el valor afegit
que es dóna en l’esglaó de la segona transformació i comercialització.
Localització de la illa càrnia
Les instal·lacions actuals de l’escorxador es troben situades a la Carretera de Sant Joan
de les Abadesses. El projecte de la sala de desfer i envasat es situaria en el mateix
emplaçament, annex a l’escorxador. Aquest emplaçament permet:
Proximitat a la carretera, facilitant les comunicacions per via terrestre.
Facilitar el transport a l’escorxador dels animals des de les explotacions
ramaderes, així com el transport i distribució dels productes carnis (canals,
peces, productes envasats) que s’expedeixen des de la sala de l’escorxador,
sala de desfer i envasat.
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Viabilitat de les instal·lacions
La viabilitat de la nova instal·lació (sala de desfer i envasat) vindrà condicionada per
l’aprofitament i ús que es realitzi de les instal·lacions. En aquest sentit s’identifiquen els
següents escenaris a partir de les produccions actuals i potencials de producte carni:
A. Considerar l’oportunitat del servei de la sala de desfer entre els carnissers i
xarcuters de la comarca i de les rodalies a partir de la producció actual de
l’escorxador. I per altra banda destinar la producció que marxa a les comarques
veïnes a la sala de desfer i envasat.
B. Considerar la possibilitat de que l’escorxador del Ripollès assumeixi el total
d’animals que es sacrifiquen a altres escorxadors, la producció dels quals aniria
adreçada a la sala de desfer i envasat per a la seva posterior comercialització a
través de diferents canals (comerç minorista tradicional, comerç minorista
especialitzat

–

Agrobotigues,

carnissers
Mercats

/

xarcuters,

municipals,

establiments

comerç

minorista

especialitzats
organitzat,

–

canal

HORECO, venda directa – a domicili).
L’anàlisi de la viabilitat econòmica de la sala de desfer en funció de cadascun del
escenaris es detalla a l’apartat 5.
Tanmateix, la viabilitat de la sala de desfer i envasat estarà condicionada també pel
tipus de producte que es comercialitzi a través d’ella:
en quant al producte fresc en peces permetria al sector boví posicionar el seu
producte en els comerços minoristes de la comarca; així com entre el canal
d’hostaleria, restauració i col·lectivitats. Tanmateix permetria al sector del poltre
posicionar-se en el sector carni i millorar la seva competitivitat davant els seus
clients habituals.
en quant al producte fresc filetejat i envasat, serà més fàcilment accessible a
través de la venda directa al consumidor, establiments especialitzats, així com
adreçar-lo al canal HORECO.
en quant al producte fresc transformat, permetria satisfer la demanda en quant a
aquest tipus de producte per part del consumidor final, comercialitzant-lo a través
del comerç minorista independent.
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4.2.2. Comercialització i promoció de productes agroalimentaris
Altres productes agroalimentaris: carn rosada: Al Ripollès s’ha creat una iniciativa,
privada, per impulsar aquest producte entre la comercialització al consumidor final. Les
característiques de la carn rosada esdevenen d’un sistema de cria i engreix molt
concret, que permeten obtenir un producte amb uns trets diferencials. Aquesta iniciativa
permet un major control en la traçabilitat del producte, des del seu naixement i cria en
les explotacions ramaders, la seva procedència, fins l’escorxador on es sacrifica, les
instal·lacions on s’envasa i els establiments on es comercialitza, per arribar al client.
Llonganisseta: En aquest sentit es considera aprofitable la promoció que permet la
comercialització d’aquest producte típic de la comarca, de manera que es pot introduir
altres productes carnis, per exemple de vedella i poltre, per arribar al consumidor final.
Creació de la Marca “Productes del Ripollès”: Des del Consorci Desenvolupament
del Ripollès s’estan creant iniciatives per la promoció i la comercialització dels productes
de la zona. Com a exemple, s’està desenvolupant una marca pròpia “Productes del
Ripollès”, la qual donarà a conèixer els productes típics de la zona, com són la carn de
vedella, la carn de poltre i l’embotit. Aquesta marca, en el cas de la vedella, representa
una marca facultativa que garanteix un procés de producció i control d’alimentació dels
animals a les granges del Ripollès.
Canals de comercialització habituals de productes agroalimentaris: En quant als
canals de comercialització de productes existeixen al Ripollès 27 establiments on es
produeix i comercialitza productes artesanals de la comarca (productes carnis i embotits,
dolços, derivats lactis com el formatge). Aquests establiments permetrien la promoció i
comercialització dels productes que es trobin sota la marca de Productes del Ripollès.

4.2.3. Augmentar el nombre de bestiar sacrificat a l’escorxador del Ripollès
En quant a aconseguir evitar les fugues de caps de bestiar per al sacrifici cap a altres
comarques.
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ANIMALS
ENGREIX ALTRES
COMARQUES
ANIMALS
CRIA

SACRIFICI ALTRES
COMARQUES

ANIMALS
ENGREIX
RIPOLLÈS

DESFER / ENVASAT / TRANSFORMAT
ALTRES COMARQUES
DESFER / ENVASAT / TRASNFORMAT
ALTRES COMARQUES

SACRIFICI AL
RIPOLLÈS (ERSA)

DESFER / ENVASAT /
TRANSFORMAT AL RIPOLLÈS

Una de les alternatives que es podrien presentar és la derivació dels animals sacrificats
a l’Escorxador Municipal de Ribes, el qual actualment es troba en situació de
remodelació.
Atenent al cost de la matança, es presenta una oportunitat d’ingrés de 102.000 euros
procedents de vedells del Ripollès, uns 100.000 euros procedents dels porcins
engreixats a la comarca, i 31.500 euros dels xais, en el cas que es sacrifiqués la totalitat
del cens d’engreixats a l’escorxador de Ripoll:
Caps de bestiar del
Ripollès sacrificats al
Ripollès
BOVI

Cost de la
matança (€)

Caps de bestiar del
Ripollès sacrificats al
Ripollès
OVI

Cost de la
matança (€)

Caps de bestiar del
Ripollès sacrificats al
Ripollès
PORCI

Cost de la
matança (€)

SITUACIÓ ACTUAL

645

32.118

4.110

26.633

1.800

29.938

SITUACIÓ POTENCIAL

2.055

102.329

6.117

39.636

6.000

99.792

Nota: Els valors que s’han pres per als valors aproximatius són el costos de sacrifici a
l’escorxador pel boví de 0,208 €/kg; 0,432 €/kg pel xai i 0,198 €/kg pel porcí (segons
dades de l’escorxador de Ripoll).
Per altra banda, la comercialització del producte que surt de l’escorxador presenta
diferents oportunitats de negoci a partir del següents escenaris:
a) Derivar el 100% de les vendes de l’escorxador a la indústria càrnia (carnissers i
empreses càrnies) del Ripollès ⇒ fins a 1,3 milions €
b) Augmentant la capacitat de nombre d’animals procedents del Ripollès que
entren a l’escorxador, és a dir, tots el animals que s’engreixen a la comarca, i
destinar el 59% actual de les vendes de l’escorxador a la indústria càrnia del
Ripollès ⇒ fins a 5 milions €
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c) Augmentant la capacitat del nombre d’animals que entren l’escorxador, i destinar
el 100% de les vendes a la comarca del Ripollès ⇒ fins a 9 milions €

4.2.4. Augmentar el nombre de bestiar que s’engreixa a la comarca
És a dir, en quant a dirigir l’activitat ramadera no tan sols a la cria de l’animal, sinó també
al seu engreix.

ANIMALS
ENGREIX ALTRES
COMARQUES
ANIMALS
CRIA

ANIMALS
ENGREIX
RIPOLLÈS

SACRIFICI ALTRES
COMARQUES
SACRIFICI AL
RIPOLLÈS (ERSA)

DESFER / ENVASAT / TRANSFORMAT
ALTRES COMARQUES
DESFER / ENVASAT / TRASNFORMAT
ALTRES COMARQUES

DESFER / ENVASAT /
TRANSFORMAT AL RIPOLLÈS

S’ha de constatat que, tot i que aquesta acció podria aportar, en un cas teòric, un major
valor al procés productiu, la situació actual del sector ramader boví en quant als elevats
costos de producció (l’engreix de l’animal) i els baixos preus de venda actuals, fan que
l’activitat d’engreixar suposi pèrdues per al ramader, i en conseqüència, no esdevindria
una acció adequada en el moment actual.
En el millor dels casos, en el sector boví, quan no s’ha de realitzar un procés
d’engreix gaire llarg, el seu cost pot estar entorn els 420€/animal. No obstant, si
considerem la cria i l’engreix d’un animal amb suficient pes, aquest cost pot
esdevenir a partir dels 4,4€/kg. Aquest augment del cost ve donat per l’
increment del cost de la matèria prima de l’alimentació, el cereal.
D’altra banda, els preus de venda de l’animal estan actualment per sota els
valors habituals del preu de l’animal a l’entrada de l’escorxador: 2,8 €/kg vs. 3,5
€/kg.
És a dir, la carn que es ven es paga a un preu més baix que el que costa
produir-ho. I en conseqüència, no s’obtenen beneficis.
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4.3. Reptes i implicacions
La comercialització i promoció dels Productes de Ripollès pot anar adreçada a:
CURT TERMINI

PRODUCTE AMB SEGELL

LLARG TERMINI

PRODUCTE DIFERENCIAL

QUÈ IMPLICA: Promoció de la marca “Productes del Ripollès”
en el mercat més immediat.

QUÈ IMPLICA: Adaptació de l’activitat dels ramaders per a la
producció d’una carn de vedella diferenciada, el que
suposaria un canvi a llarg termini de l’estructura productiva
dels ramaders, per a aconseguir comptar a la comarca d’una
raça bovina d’aptitud càrnia

4.3.1. Comercialització d’un producte amb segell
El primer objectiu en el que es basa la proposta és la comercialització d’un producte
amb un segell propi, sota la identitat de “Producte del Ripollès”.
La creació d’un segell suposa la comercialització d’un producte amb valor afegit:
En el cas del producte porcí, el valor afegit de la llonganisseta deriva del seu
propi procés d’elaboració actual al Ripollès.
En el cas productes de la carn de vedella, el segell suposa una marca de
garantia del compliment de les condicions establertes en un Reglament, en quant a
la cria i producció, procedència, control d’alimentació i medicació dels animals, i el
sacrifici i la preparació de la carn.
Així mateix, per al cas de la vedella com la carn de poltre, implica realitzar esforços i
inversions en posicionar la marca dins el mercat. En aquest sentit i en la persecució
d’aquest objectiu, es presenta una sèrie d’accions prèvies en quant a la comercialització
i etiquetatge.
La comercialització del producte carni es realitzarà en les instal·lacions (sales de
desfer) i a través dels canals de comercialització que estiguin autoritzats per a
aquesta activitat.
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El productes que es comercialitzin sota el segell de Productes del Ripollès han
de ser fàcilment reconeixibiles amb un etiquetatge que permeti identificar en tot
moment les dades característiques del producte, de manera que es pugui realitzar
un control de la traçabilitat.
Les accions per a aconseguir aquest objectiu, en un espai temporal immediat, implica:
La definició d’estratègies per a la comercialització i la promoció d’aquests
productes, on s’identifiquin el mercat i els canals adequats per a la comercialització
d’aquests productes.
Col·laboració i compromís d’aquells establiments autoritzats que comercialitzin
els “Productes del Ripollès”.
Arguments a favor
Iniciativa de la marca “Productes del Ripollès”
Baixa implicació temporal, és a dir, és una proposta accessible a curt termini.
No suposa canvis importants en la estructura productiva i la indústria càrnia del
Ripollès.
Aplicable a productes agroalimentaris ja existents.
Major capacitat de comercialització:
o Major facilitat per consolidar-se en el mercat local, especialment en relació a
l’activitat turística
o Oportunitat per introduïr-se en un mercat extern a la comarca

Major diversitat de formats comercials accessibles
o

Comerç minorista independent (carnisseries, autoserveis, Agrobotigues,
Mercats municipals)

El segell pot exercir de paraigües per a diversitat de productes autòctons:
vedella, poltres, llonganisseta
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Arguments en contra
No es comercialitza un producte amb caràcter diferencial i amb valor afegit.
Requereix de una major inversió per a la introducció dels productes en els
canals de comercialització, doncs únicament consisteix en promocionar una
marca.
Menys accessible a canals minoristes de la distribució organitzada i canal
HORECO, per les condicions de qualitat i volum de producte.

4.3.2. Comercialització d’un producte amb caràcter diferencial
No obstant els primers plans de comercialització de Productes del Ripollès, l’objectiu a
llarg termini seria la obtenció de races bovines d’aptitud càrnia, de manera que el
consumidor final pugui reconèixer i que satisfaci la demanda.
A la comarca és present una raça amb caràcter autòcton, la vaca bruna dels
Pirineus Catalans.
També a la comarca es dóna la carn de rosada, la qual es caracteritza per una
cria fins als 6 meses amb llet materna i a partir d’aquest l’engreix es fa durant un
any amb pinso comercial. Les característiques de la carn rosada la fan apte pel
consum domèstic i apreciable pel consumidor final.
Per altra banda, la comercialització d’aquest tipus de producte a través del canal
minorista organitzat seria més accessible, doncs és un canal que permet promocionar
en un mercat més ampli, els productes de caràcter diferencial. No obstant, la possibilitat
d’introduir-se en aquest canal ve condicionada per aspectes com:
Competitivitat, referida a la capacitat de satisfer les necessitats i la demanda del
client, així com la de posicionar-se entre altres empreses del mateix sector.
Qualitat certificada del producte, la qual ha de satisfer les condicions de
traçabilitat demanats pel distribuïdor, i en conseqüència, permeti fidelitzar els
clients (consumidor final). Tant el procés de producció com les característiques
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del propi producte han de ser sotmesos a controls de qualitat de una empresa
certificadora per garantir la qualitat del producte.
Volum de producció, en quant a la necessitat de volums grans de producte per
poder abastir l’àmbit d’actuació del distribuïdor.
Varietat de producte, en tipologia (peces) i en format (envasat, filetejat...), els
quals han de permetre per una banda una varietat en el lineal del distribuïdor, i
per altra banda, una òptima conservació durant un temps mínim.
Freqüència d’aprovisionament, és a dir, que puguin abastir el producte quan
se’ls sol·licita.
Així doncs, l’objectiu implicaria que, a llarg termini, i tenint en compte l’evolució i la
tendència que es dona a l’activitat ramadera del Ripollès, i la demanda potencial del
client final, és lògic pensar en una especialització de la cria de vedella, fet que tindria
unes implicacions a llarg termini en l’activitat en quant a adaptació de les explotacions i
el sistema de cria i engreix.

Arguments a favor
Es comercialitzaria un producte amb caràcter diferencial i amb valor afegit.
Requereix de menors esforços per a la introducció dels productes en els canals de
comercialització, doncs el que es pretén promocionar no és només una marca, sinó
també una garantia de qualitat del producte.
Es donen incentius per a la promoció i valorització de productes autòctons d’una
zona.
Permet introduïr-se en un àmbit més ampli, és a dir, major mercat de població.
Majors facilitats per a la seva introducció en altres canals minoristes com
l’organitzat i el canal HORECO.
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Arguments en contra
Alta implicació temporal, és a dir, la seva consecució es donaria en un període de
temps més llarg.
Suposa la persecució d’un nou producte agroalimentari, amb uns requeriments de
qualitat més elevats.
Suposa canvis importants en la estructura productiva des de la cria i engreix, fins la
ona

2

transformació en la indústria càrnia del Ripollès .

Requereix d’una forta inversió inicial, tant d’esforços personals com econòmics, per
adaptar-se al canvi.

4.3.3. Altres implicacions
El desenvolupament de les oportunitats detectades (apartat 4.2.) comporten una sèrie
d’implicacions a tenir en compte:
En el cas d’augmentar el nombre d’animals sacrificats a la comarca implica que
l’escorxador actual sigui capaç d’augmentar la seva capacitat productiva, en el
cas d’evitar la fuga d’animals engreixats sacrificats a altres comarques.
S’ha presentat com els recursos actuals de l’escorxador permetrien assumir un
20% més de l’activitat actual, així com la possibilitat d’incrementar els recursos
actuals. D’aquesta manera, la capacitat de l’escorxador s’estima aproximada i
suficient per a cobrir el nombre d’animals del Ripollès engreixats per al seu
sacrifici.
No obstant, aquest augment dels recursos actuals, és a dir, afegir un segon torn,
i en conseqüència nou personal, vindria limitat per la dificultat que es pot
presentar a l’hora de trobar personal adequat i disponible.
En el cas de crear una estructura que permeti capitalitzar el valor afegit de la
segona transformació i comercialització dins la comarca, implica la definició
d’una instal·lació dins el Ripollès que permeti desenvolupar aquesta etapa del
procés. En aquest sentit el projecte de la sala de desfer annexa a l’escorxador
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actual permetria cobrir les necessitats de la segona transformació. Aquest fet
permetria també integrar la cadena de producció, en desenvolupar la primera i
segona transformació en una mateixa instal·lació, la illa càrnia.
De la mateixa manera, la comercialització dels productes implica no només
comptar amb uns canals apropiats i suficients, com és el cas del Ripollès, sinó
també amb una entitat que s’encarregui de gestionar i supervisar l’activitat de la
segona transformació i comercialització de productes, de manera que
s’aconsegueixi capitalitzar el valor afegit derivat d’aquesta etapa dins el Ripollès
(veure apartat 7.1.)
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5. Viabilitat i oportunitats de la comercialització dels
Productes carnis del Ripollès a través de la sala de
desfer, trossejat / filetejat i envasat
Com s’ha comentat anteriorment, la implantació d’una sala de desfer, trossejat / filetejat i
envasat permetria al sector ramader capitalitzar el valor afegit derivat d’aquests
processos.
Els escenaris que es presenten són, esmentats a l’apartat 4.2.1.:
A. Lloguer de la sala de desfer per donar servei als carnissers + derivar la
producció de les comarques veïnes (35% de l’escorxador) a la sala de desfer,
trossejat / filetejat i envasat.
B. Augmentar la producció que entra a l’escorxador, total del que s’engreixa a la
comarca, i destinar-lo a la seva comercialització a través de la sala de desfer,
trossejat / filetejat i envasat, sense deixar d’abastir als carnissers actuals.
Consideracions prèvies
La realització de les diferents situacions es realitzen en base a les següents hipòtesis:
Rendiment del producte carni: per al càlcul dels ingressos derivats del procés
de filetejat i envasat s’han considerat els següents valors de rendiment de les
canals pels diferents animals.
Rendiment (kg)
destinat a la
comercialització

% comercialització
adreçada a la
indústria

% comercialització
adreçada al
consumidor final

70%

168

85 - 90%

10 - 15%

75%

225

-

100%

70%

162

-

100%

84

100%

84

60%

40%

46 - 48%

14

100%

14

-

100%

46 - 50%

20

100%

20

90%

10%

Pes animal
viu (kg)

Rendiment de l'animal (el
que s'aprofita - excloent
pells, ossos, etc.)

Pes de la
canal (kg)

380 - 400

60%

240

500

56 - 60%

300

350 - 400

54 - 58%

232

105

75% - 80%

Xai

20 - 30

Ovella

25 - 40

Valors sencers

Tipus d'animal
Vaca llet / vaca vella
Vedell (mascle)
Vedella (femella)
Porc

Rendiment (% sobre la
canal) destinat a la
comercialització

Escandall del producte boví: a partir de la obtenció de la canal de boví, es
considera que a la sala de desfer es poden obtenir les següents peces (% sobre
el pes de la canal). Aquests rendiments, i per a cada peça, se li ha de treure la
part dels ossos i merma no aprofitable:
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%
Quart davanter (1
Quart traser

era

Bi2

ona

37%

)

63%

Bola (1 era A)

32%

era

14%

- guisats / xurrasco)
Falda (3
Mitjana (entrecot i bistec)

17%

Distribució dels ingressos i de les despeses: per al càlcul de la rendibilitat de
la sala de desfer es consideren les següents partides:
INGRESSOS
Producció a la sala de desfer (canals o kg)
Producció a la sala d'envasat (kg)

DESPESES
Fixes
Inversió - amortització
Estructura (gerència, seguretat
alimentària, traçabilitat, manteniment…)
Comercialització
Variables
Personal
Consum energètic

Grau de penetració dels productes carnis de la sala de desfer, filetejar i
envasat en els diferents canals de comercialització:
La possibilitat de comercialitzar un producte acabat (trossejat, filetejat i/o
envasat) vindrà condicionada per la demanda actual d’aquest tipus de producte
dels diferents canals. Així, tant per la situació actual en quant hàbits de consum i
de compra del consumidor final de producte carni, com pels diferents canals /
establiments potencials del Ripollès i comarques susceptibles de comercialitzar
els productes carnis (apartat 7.2.) es considera:


Es considera que el comerç minorista tradicional, com són els
establiments autoserveis, els establiments especialitzats en productes
autòctons (Agrobotigues) i els Mercats municipals on es comercialitza
tant producte fresc com producte elaborat, és el canal amb major
possibilitat de comercialitzar els productes carnis.



El canal HORECO pot suposar entorn el 30% - 50%, principalment en els
establiments locals. Establiments (restaurants i hotels) de categoria
superior solen adquirir un producte de qualitat, mentre que els
establiments de categoria mitja – baixa tendeixen a comprar productes
compatibles en preus. De la mateixa manera, aquests establiments solen
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fer comandes d’unes peces concretes, i la seves necessitats impliquen
que en qualsevol moment se’ls pugui proveir de producte.


El comerç minorista organitzat també solen comercialitzar amb productes
de qualitat reconeguda. A més a més, l’aprovisionament per aquest tipus
d’establiments ha de ser en volums més grans.



La venda directa dels productes carnis al consumidor final pot
representar el 10%, sempre que sigui compatible amb la comercialització
que es realitza a través del canals habituals de la comarca, adreçant-se
a possibles clients en un àmbit supracomarcal.



Finalment es considera que la penetració de productes carnis en els
establiments especialitzats (carnisseries i xarcuteries) representaria un
pes minoritari, doncs aquest tipus d’establiments ja compten amb un
obrador on es fa el desfer de les peces. No obstant, el servei a la sala de
desfer és una oportunitat per aquells carnissers que no comptin amb
personal especialitzat.

Producció actual de partida: la producció de carn anual que es comercialitza al
Ripollès es situa entorn:
Sacrificis a l'escorxador del Ripollès (caps de bestiar)

ANIMALS
ENGREIX ALTRES
COMARQUES

Boví

Porcí

Oví

Procedència Ripollès

645

1.800

4.110

Altres procedències

430

2.200

9.590

1.075

4.000

13.700

ANIMALS
CRIA

ANIMALS
ENGREIX
RIPOLLÈS

SACRIFICI ALTRES
COMARQUES
SACRIFICI AL
RIPOLLÈS (ERSA)

DESFER / ENVASAT / TRANSFORMAT
ALTRES COMARQUES
DESFER / ENVASAT / TRASNFORMAT
ALTRES COMARQUES

DESFER / ENVASAT /
TRANSFORMAT AL RIPOLLÈS

Total

Kg de carn que surten de l'escorxador (kg/canal)
Boví

Porcí

Oví

Procedència del Ripolles

154.413

151.200

61.650

Altres procedències

102.942

184.800

143.850

Total

257.355

336.000

205.500
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Kg de carn que surten de l'escorxador (kg/canal)
Boví

Porcí

Oví

Destí Ripolles (59%)

151.839

198.240

121.245

Altres comarques (41%)

105.516

137.760

84.255

Total

257.355

336.000

205.500

Necessitats de les instal·lacions: escorxador
Per tal de dur a terme aquesta acció cal prèviament adequar els recursos de
l’escorxador. Per tal de poder assumir aquesta producció (2.055 caps de
bestiar), caldria disposar d’un segon torn de treball, amb altres 4 / 6 persones;
considerant també que es pot assumir un 20% més de la producció actual.

CANALS ASSUMITS A L'ESCORXADOR

Total bovins

Bovins procedents del
Ripollès

Situació actual

1.075

645

El personal actual pot
assumir un 20% més

1.290

774

2.580

1.548

3.870

2.322

Afegint un segon torn (4
persones)
Afegint un segon torn (6
persones)

Aquests valors s’obtenen considerant tot el cap de bestiar boví actual que entra
a l’escorxador, mantenint la relació de la procedència dels animals (el 60% son
animals del Ripollès). En aquest cas, aquells que procedeixen del Ripollès
poden ser entre els 1.600 i 2.300 animals.

5.1. Escenari A: servei desfer + derivació de la producció a la
sala de desfer, filetejat i envasat
L’escenari que es proposa és considerar, per una banda, oferir el servei de desfer (lloguer
de la sala) als carnissers, és a dir, comercialitzar les canals una vegada desfetes i
envasades.
Al mateix temps considerar la possibilitat d’augmentar el nombre d’animals que entren a
l’escorxador, procedents del bestiar engreixat a la comarca però que actualment es deriva
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a altres escorxador per a la seva matança, i derivar aquesta nova producció que surt de
l’escorxador a la sala de desfer, trossejat i envasat.
Per aquest escenari la producció que s’obtindria de les instal·lacions de l’escorxador aniria
adreçada per una banda a la comercialització als carnissers, i altre producció a la sala de
desfer, filetejat i envasat.
ESCORXADOR
Caps vius

Mitja
kg/cap

Rendiment

Mitja
kg/canal

Total kg sortida
escorxador

Canals que es
deriven a
carnisseria

% kg/canals a
sala desfer

Bovi

13

420

57%

239,4

3.112

9

31%

Porcí

35

105

75%

78,8

2.756

15

57%

Ovi

80

30

50%

15

1.200

55

31%

A l’entrada de la sala de desfer:
SALA DESFER
Total kg entrada Canals entrada
Rendiment
sala desfer
sala desfer

Total kg sortida
sala desfer

Tipus de especeig
Quart davanter (1era B i 2ona)
Quart traser
Bola (1era A)
Falda (3era ‐ guisats / xurrasco)
Mitjana (entrecot i bistec)

Bovi

958

4

75%

718

Porcí

1.575

20

100%

1.575

Ovi

375

25

100%

375

Proporcio mitja
Total kg
per canal/kg
sortida sala
entrada
desfer / tipus
37%
266
32%
14%
17%

230
101
122

n/a

100%

1.575

n/a

100%

375

Dels quals una part es dirigeix a la sala de trossejat/filetejat i envasat.
SALA DESFER
Tipus de especeig

Bovi

Quart davanter (1era B i
2ona)
Quart traser
Bola (1era A)
Falda (3era ‐ guisats /
xurrasco)
Mitjana (entrecot i
bistec)

Porcí

n/a

Ovi

n/a

SALA FILETEJAR i ENVASAR
% a sala
filetejat

Total kg entrada
sala envasar

Rendiment
filetejat

Total kg sortida
sala envasar

20%

53,1

100%

53,1

20%

46,0

100%

46,0

50%

50,3

100%

50,3

50%

61,0

100%

61,0

50%

187,5

100%

187,5
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5.1.1. Anàlisi de les despeses i ingressos
Les despeses considerades en la producció de l’escorxador i sala de desfer
ascendeixen a 618.578 €, distribuïts de la següent manera:
Resum
Aprovisionament de caps destinats a la sala de desfer
Cost de matança dels animals destinats a sala de desfer
Salarial
Altres despeses d'explotació
TOTAL €

412.705
41.238
144.000
20.635
618.578

*El concepte de salarial ve derivat del personal encarregat de la sala de desfer, filetejat i
envasat:
Concepte

Empleats

Gerència
Equip comercial
Personal sala desfer(*)
Servei a canal dist.
Suport administratiu

1

1
1
1
TOTAL €
(*) inclou personal extra per escorxador

Cost empresa
unitari
80.000
60.000
22.000
22.000
20.000
144.000

Per altra banda, els ingressos considerats per la comercialització dels productes
ascendeixen a 694.972 €, distribuïts de la següent manera:
Resum
Ingresos servei de 'lloguer' sala desfer
Ingresos linea sala desfer
Ingresos linea filetejat i envasat
TOTAL €

‐
455.793
239.179
694.972

La comercialització dels productes de la sala de desfer aniria un 50% a la tenda
especialitzada, mentre que un altre 50% es destinaria al canal HORECO, obtenint
una producció comercialitzada (kg/any) i uns ingressos anuals de 455.793 € :
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CANAL COMERCIALITZACIÓ
Tenda especialitzada
Horeca

SALA DE DESFER

Tipus de especeig

Bovi
Porcí
Ovi

%
preu mig de
respecte
venta €/kg
total

Total kg anuals sortida
sala desfer per venta

% respecte
total

kg

11.055

50%

5.527

2,4

9.561
2.614
3.174
81.900
9.750

60%
60%
30%
100%
100%

5.736
1.569
952
81.900
9.750
TOTAL €

2,8
1,5
7,0
4,0
5,0
414.697

Quart davanter (1era B i 2ona)
Quart traser
Bola (1era A)
Falda (3era ‐ guisats / xurrasco)
Mitjana (entrecot i bistec)

kg

preu mig de
venta €/kg

50%

5.527

2,4

40%
40%
70%
0%
0%

3.824
1.046
2.222
0
0
TOTAL €

2,8
1,5
7,0
4,0
5
41.097

Mentre que la comercialització dels productes de la sala de filetejat i envasat aniria
adreçada a la tenda especialitzada (30%), canal HORECO (30%) i la venda a
distància (40%), obtenint una producció comercialitzada (kg/any) i uns ingressos
anuals de 239.179 €:
SALA DE ENVASAR

Tipus de
especeig

Tenda especialitzada

CANAL COMERCIALITZACIÓ
Horeca

Total kg
anuals
sortida sala
desfer per
venta

%
respecte
total

kg

2.764

30%

829

7

0%

0

7

2.390

30%

717

11

0%

0

2.614

30%

784

7

30%

3.174

10%

317

15

0
9.750

25%
0%

0
0
TOTAL €

5
8
23.943

Quart davanter
(1era B i 2ona)
Quart traser
Bola (1era A)
Falda (3era ‐
Bovi
guisats /
xurrasco)
Mitjana
(entrecot i
bistec)
Porcí
Ovi

%
preu mig de
respecte
venta €/kg
total

Consumidor final directe

%
preu mig de
respecte
venta €/kg
total

kg

preu mig de
venta €/kg

70%

1.935

12

11

70%

1.673

17

784

7

40%

1.046

11

50%

1.587

15

40%

1.270

23

25%
75%

0
7.313
TOTAL €

25%
25%

0
2.438
TOTAL €

kg

5
8
87.798

7
15
127.437

5.2. Escenari B: augment de la producció a l’escorxador i
derivada a la sala de desfer, filetejat i envasat
A l’escenari B es considera que s’augmenta el nombre de caps de bestiar que entren a
l’escorxador, tots aquells que engreixats a la comarca, es deriven actualment a altres
escorxadors per la seva matança.
Per aquest escenari la producció que s’obtindria de les instal·lacions de l’escorxador
aniria adreçada per una banda a la comercialització als carnissers, i altre producció a la
sala de desfer.
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ESCORXADOR
Caps vius

mitja kg/cap Rendiment

Mitja
kg/canal

Total kg Canals que es kg/canals
deriven a
a sala
sortida
desfer
escorxador carnisseria

Bovi

60

420

57%

239,4

14.364

9

85%

Porcí
Ovi

150
250

105
30

75%
50%

78,8
15

11.813
3.750

15
55

90%
78%

A l’entrada de la sala de desfer:

Total kg
Canals
entrada sala entrada sala Rendiment
desfer
desfer

Bovi

Porcí
Ovi

12.209

10.631
2.925

51

135
195

SALA DESFER
Total kg
sortida sala Tipus de especeig
desfer
Quart davanter
(Quart traser )

75%

100%
100%

9.157

10.631
2.925

Proporcio mitja Total kg sortida
per canal/kg
sala desfer /
entrada
tipus producte
37%

3.388

Bola (1era A)

32%

2.930

Falda (3era ‐
guisats / xurrasco)

14%

1.282

17%

1.557

100%
100%

10.631
2.925

Mitjana (entrecot
i bistec)
n/a
n/a

Dels quals una part es dirigeix a la sala de trossejat/filetejat i envasat.
SALA DESFER
Tipus de especeig
Quart davanter
(1era B i 2ona)

SALA FILETEJAR i ENVASAR
Total kg
Total kg
% a sala
Rendiment
entrada sala
sortida sala
filetejat
filetejat
envasar
envasar
70%

2.372

100%

2.372

Bola (1era A)

70%

2.051

100%

2.051

Falda (3era ‐
guisats / xurrasco)

80%

1.026

100%

1.026

80%

1.245

100%

1.245

50%

1.463

100%

1.463

Quart traser
Bovi

Porcí
Ovi

Mitjana (entrecot
i bistec)
n/a
n/a

5.2.1. Anàlisi de les despeses i ingressos
Les despeses considerades en la producció de l’escorxador i sala de desfer
ascendeixen a 5.024.737 €, distribuïts de la següent manera:
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Resum
Aprovisionament de caps destinats a la sala de desfer

3.946.622

Cost de matança dels animals destinats a sala de desfer

386.783

Salarial

494.000

Altres despeses d'explotació

197.331

TOTAL €

5.024.737

*El concepte de salarial ve derivat del personal encarregat de la sala de desfer, filetejat i
envasat:
Concepte

Empleats

Cost empresa

Gerència

1

80.000

Equip comercial

4

60.000

Personal sala desfer(*)

5

22.000

Servei a canal dist.

2

22.000

Suport administratiu

1

20.000

TOTAL €
(*) inclou personal extra per escorxador

494.000

Per altra banda, els ingressos considerats per la comercialització dels productes
ascendeixen a 6.898.531 €, distribuïts de la següent manera:
Resum
Ingresos servei de 'lloguer' sala desfer
Ingresos linea sala desfer
Ingresos linea filetejat i envasat
TOTAL €

‐
2.979.721
3.918.810
6.898.531

La comercialització dels productes de la sala de desfer aniria un 20% a la tenda
especialitzada, mentre que un altre 80% es destinaria al canal HORECO, obtenint
una producció comercialitzada (kg/any) i uns ingressos anuals de 2.979.721 €.
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CANAL COMERCIALITZACIÓ
SALA DE DESFER

Tenda especialitzada

Total kg anuals
% respecte
Tipus de especeig sortida sala desfer
total
per venta

Bovi

Quart davanter
(1era B i 2ona)
Quart traser
Bola (1era A)
Falda (3era ‐
guisats /
xurrasco)
Mitjana
(entrecot i
bistec)

Porcí
Ovi

Horeca

%
preu mig de
respecte
venta €/kg
total

kg

kg

preu mig de
venta €/kg

52.854

20%

10.571

2,4

80%

42.284

2,4

45.712

20%

9.142

2,8

80%

36.570

2,8

13.333

20%

2.667

1,5

80%

10.666

1,5

16.190

20%

3.238

7,0

80%

12.952

7,0

552.825
76.050

50%
50%

276.413
38.025
TOTAL €

4,0
5,0
1.373.409

50%
50%

276.413
38.025
TOTAL €

4,0
5,0
1.606.312

Mentre que la comercialització dels productes de la sala de filetejat i envasat aniria
adreçada a la tenda especialitzada (10%), canal HORECO (45%), grans superfícies
(40%) i la venda a distància (5%), obtenint una producció comercialitzada (kg/any) i
uns ingressos anuals de 3.918.810 €:

CANAL COMERCIALITZACIÓ
SALA DE ENVASAR

Tenda especialitzada

Total kg anuals
% respecte
Tipus de especeig sortida sala desfer
total
per venta

Bovi

Porcí
Ovi
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Quart davanter
(1era B i 2ona)
Quart traser
Bola (1era A)
Falda (3era ‐
guisats /
xurrasco)
Mitjana
(entrecot i
bistec)

123.327

kg

Horeca

%
preu mig de
respecte
venta €/kg
total

10%

12.333

7,0

106.661

10%

10.666

11,0

53.331

10%

5.333

7,0

64.759

10%

6.476

15,0

0
76.050

25%
10%

0
7.605
TOTAL €

5,0
8,0
398.966

46%

kg

Gran superficie/altres empreses
%
preu mig de
respecte
venta €/kg
total

56.730

7,0

46%

49.064

11,0

46%

24.532

7,0

46%

29.789

15,0

25%
40%

0
30.420
TOTAL €

5,0
8,0
1.798.739

40%

kg

Venta distància

%
preu mig de
respecte
venta €/kg
total
4%

kg

preu mig de
venta €/kg

4.933

11,5

49.331

6,0

40%

42.665

10,0

4%

4.266

17

40%

21.332

6,0

4%

2.133

10,5

40%

25.903

14,0

4%

2.590

23

25%
45%

0
34.223
TOTAL €

4,0
7,0
1.452.830

25%
5%

0
3.803
TOTAL €

7
15
268.275

5.3. Pla de viabilitat
5.3.1. Escenari A
Hipòtesis de treball:
Inversió inicial:
o

Immobilitzat material (edificació): 580.000 €; amortització lineal: 50 anys

o

Immobilitzat material (maquinaria): 243.000 €; amortització lineal: 10
anys

Augment anual dels ingressos amb l’IPC del 3%
Augment anual de les despeses amb l’IPC del 3%
Taxa de rendibilitat / actualització prefixada del 10%
Previsió comte de resultats
PREVISIÓ COMPTE DE RESULTATS

Ingressos

1
694.972

2
715.821

ANY
3
737.296

4
759.414

5
782.197

Despeses

618.578

637.136

656.250

675.937

696.215

Amortització edif.
Amortització maq.

11.600
24.300

11.600
24.300

11.600
24.300

11.600
24.300

11.600
24.300

BAII

40.493

42.785

45.146

47.577

50.081

Interesos

24.690

22.536

20.318

18.033

15.680

BAI

15.803

20.249

24.828

29.544

34.402

5.531

7.087

8.690

10.340

12.041

10.272

13.162

16.138

19.204

22.361

Impost s/benefici
Benefici net
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PREVISIÓ COMPTE DE RESULTATS

Ingressos

6
805.663

7
829.833

ANY
8
854.728

9
880.369

10
906.781

Despeses

717.102

738.615

760.773

783.597

807.104

Amortització edif.
Amortització maq.

11.600
24.300

11.600
24.300

11.600
24.300

11.600
24.300

11.600
24.300

BAII

52.661

55.318

58.054

60.873

63.776

Interesos

13.256

10.759

8.187

5.538

2.810

BAI

39.405

44.559

49.867

55.335

60.966

Impost s/benefici

13.792

15.596

17.453

19.367

21.338

Benefici net

25.613

28.963

32.414

35.967

39.628

Valor actual net sobre projecte d’inversió (VAN)
VALOR ACTUAL NET SOBRE PROJECTE D'INVERSIÓ (VAN)

‐

823.000

VAN

‐
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1
46.172
‐

823.000

Projecte d'inversió
2
3
49.062
52.038

4
55.104

5
58.261

Projecte d'inversió
7
8
64.863
68.314

9
71.867

10
75.528

468.094

6
61.513

5.3.2. Escenari B
L’escorxador i sala de desfer comencen en l’escenari A i acaben en el B. És a dir, es
produeix un creixement sostingut a mesura que es capitalitza en la comarca el valor de
la marca del Ripollès.
Hipòtesis de treball:
Inversió inicial:
o

Immobilitzat material (edificació): 580.000 €; amortització lineal: 50 anys

o

Immobilitzat material (maquinaria): 243.000 €; amortització lineal: 10
anys

Ingressos i despeses s’augmenten gradualment fins arribar a escenari B
Suposem una taxa de rendibilitat / actualització prefixada del 10%
El finançament de la inversió es du a terme amb un crèdit tou al 3%.
Previsió comte de resultats
PREVISIÓ COMPTE DE RESULTATS

Ingressos
Despeses

1 (escenari A)
2
694.972
1.384.256

ANY
3
2.073.540

4
2.762.825

5
3.452.109

618.578

1.108.152

1.597.725

2.087.298

2.576.871

Amortització edif.
Amortització maq.

11.600
24.300

11.600
24.300

11.600
24.300

11.600
24.300

11.600
24.300

BAII

40.493

240.205

439.916

639.627

839.338

Interesos

24.690

22.536

20.318

18.033

15.680

BAI

15.803

217.668

419.598

621.594

823.658

5.531

76.184

146.859

217.558

288.280

10.272

141.484

272.739

404.036

535.378

Impost s/benefici
Benefici net
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Ingressos

6
4.141.393

7
4.830.678

ANY
8
5.519.962

9
6.209.246

Despeses

3.066.444

3.556.017

4.045.591

4.535.164

5.024.737

11.600
24.300

11.600
24.300

11.600
24.300

11.600
24.300

11.600
24.300

1.039.049

1.238.760

1.438.471

1.638.182

1.837.894

13.256

10.759

8.187

5.538

2.810

1.025.793

1.228.001

1.430.284

1.632.644

1.835.083

Impost s/benefici

359.028

429.800

500.599

571.425

642.279

Benefici net

666.766

798.201

929.685

1.061.219

1.192.804

Amortització edif.
Amortització maq.
BAII
Interesos
BAI

10 (escenari B)
6.898.531

Valor actual net sobre projecte d’inversió (VAN)
VALOR ACTUAL NET SOBRE PROJECTE D'INVERSIÓ (VAN)

‐

823.000

VAN

‐

Projecte d'inversió
1 (escenari A)
2
3
46.172
177.384
308.639

4
439.936

5
571.278

2.466.777

823.000

6
702.666

Projecte d'inversió
7
8
834.101
965.585

9
1.097.119

10 (escenari B)
1.228.704

5.4. Conclusions
A partir de l’anàlisi del pla de viabilitat dels dos escenaris proposats, es recomana iniciar
l’activitat amb el volum actual de la matança (escenari A) i migrar fins a l’escenari B,
incrementant paulatinament el nombre de caps de bestiar sacrificats a l’escorxador
destinats a la sala de desfer, trossejat / filetejat i envasat.
Consideracions
El dimensionament de la sala de desfer ha de permetre aquest creixement, en
especial, atenent a les necessitats de fred a les cambres frigorífiques per a
l’oreig.
En aquest sentit, el model actual dimensionat es considera adequat a les
necessitats de producció.

60

En quant als canals de comercialització, es donen dos canals amb major grau de
criticidad per a l’èxit del creixement:
o

Canal HORECO: requereix d’una estructura de servei mol professional,
en quant a qualitat, volum, peces i format del producte.

o

Gran distribució: existeix suficient marge de temps, qualitat i estructura
per a aconseguir posicionar el producte de forma gradual;prenent atenció
a les certificacions i volums de producte.

Activitat de promoció:
o

S’ha dimensionat una estructura comercial que cal completar amb una
activitat promocional des de tots els agents.

o

La promoció, a l’escenari B, ha de transcendir l’àmbit local per a l’èxit de
la operació.
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6. Models d’entitat comercialitzadora de productes
6.1. Empresa privada
6.1.1. Definició d’empresa privada
El concepte d’empresa com a societat industrial o mercantil, és la unitat econòmica en
que es desenvolupa un procés productiu, i on es combinen altres factors productius per
aconseguir un producte que permeti el màxim benefici.
La constitució d’una empresa sorgeix a partir de la aportació dels factors de producció
(béns, treball, coordinació) per part de diferents persones. Una empresa es caracteritza
per:
L’existència d’un patrimoni
La combinació dels factors productius
La distinció de les persones que aporten els factors de producció
La venda en el mercat dels productes obtinguts
L’augment del benefici o lucre
Empresa privada
Les característiques de l’empresa privada són:
Llibertat d’acció de l’empresari en els mètodes de producció, limitat per
condicionats relatius a la naturalesa de producte, condicions laborals, sistema de
preus, etc.
Els béns i serveis que produeix estan destinats a un mercat, el qual pot
determinar la gestió de l’empresa.
Les relacions de l’empresa amb les altres es regeixen per la competència.
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6.1.2. Cas pràctic: Carns del Bages S.L.
Carns del Bages S.L.
Empresa privada que s’encarrega de la comercialització a l’engròs de carn de
vedella. L’empresa s’encarrega de comprar els vedells pel seu engreix a les seves
granges, i des d’aquí les ven als escorxadors on posteriorment les comercialitzen als
majoristes.

6.1.3. Cas pràctic: CARCOSA
CARCOSA – LA CORUÑA S.A.
L’activitat de l’empresa és la comercialització de carn i derivats carnis de la “Ternera
Gallega”, carn de porcí i d’oví. S’encarreguen de la matança, desfer dels canals i
distribució en tota pròpia dels productes de carn. Els productes que comercialitzen
són els canals refrigerats, els quarts i productes carnis envasats al buit, i elaborats

6.2. Cooperativisme Agrari
6.2.1. Definició de Cooperativa
Les societats cooperatives són associacions autònomes de persones que s’agrupen
voluntàriament per a satisfer unes necessitats, fites econòmiques, socials i culturals
comunes mitjançant una empresa de propietat conjunta i gestió democràtica.
Principis de les cooperatives:
Associació / adhesió voluntària i oberta a tots aquells capaços d’aprofitar els
seus serveis i que acceptin les responsabilitats de l’associació
Gestió democràtica per part dels seus associats, els quals participen
activament en la definició de les polítiques i en la presa de decisions
Participació econòmica dels associats, amb una participació / contribució
econòmica equitativa del capital
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Autonomia i independència
Educació, formació i informació
Cooperació entre cooperatives (intercooperació), permetent un servei més
eficient als seus associats i un treball conjunt
Interès per la comunitat, treballant en pro del desenvolupament de les seves
comunitats mitjançant les polítiques aprovades pels seus socis

6.2.2. Constitució i òrgans de govern
La constitució d’una cooperativa vindrà per la creació dels següents òrgans de govern:
Assemblea General, com a òrgan d’expressió de les voluntats dels socis. Els
acords d’aquesta són obligatoris per a tos els associats.
Consell Rector, com a òrgan de representació i govern de la societat, que
gestiona l’empresa i exerceix el control permanent i directe de la gestió de la
direcció.
Director/a o Gerent/a, que s’encarrega de la gestió ordinària de la l’empresa
cooperativa.
Interventor/a de comptes, que presenten els informes sobre el comptes anuals i
altres documents comptables.

6.2.3. Cooperatives agràries de comercialització de primer grau
Les cooperatives agràries estan constituïdes pels titulars d’explotacions agrícoles o
ramaderes que tenen com a objectiu aconseguir un millor aprofitament de les
explotacions dels seus socis.
Entre d’altres, una cooperativa agrària desenvoluparà les següents activitats:
Adquirir, elaborar, produir i fabricar a partir de qualsevol procediment, per a la
cooperativa o les explotacions dels seus socis, pinsos, animals, adobs, materials
pel camp, instal·lacions, maquinària…per al desenvolupament de l’activitat
agrària.

65

Conservar, manipular, transformar, transportar, distribuir i comercialitzar els
productes que s’obtenen de les explotacions del seus socis.
Amb aquest darrer objectiu, les cooperatives de comercialització son entitats que es
dediquen a la venda dels productes del seus associats. No obstant també s’ocupen de
la comercialització en comú, incloent la transformació i altres activitats de màrqueting.
Les cooperatives d’agricultors per a la comercialització permeten adquirir major poder de
negociació davant els compradors dels seus productes.

6.2.4. Intercooperació horitzontal: cooperatives de segon grau
La intercooperació, o cooperació entre cooperatives, horitzontal es dóna entre
cooperatives del mateix sector, amb els objectius de concentrar oferta i demanda,
completar o diversificar gammes de producció, millorar la qualitat i aprofundir en els
avantatges de les economies d’escala.
Una de les fórmules de intercooperació horitzontal són les cooperatives de segon grau.
Aquest model permet a les cooperatives de primer grau petites aconseguir noves
tècniques d’industrialització i estratègies de màrqueting, que per si mateixes no ho
poden assolir.
Poden pertànyer a la cooperativa de segon grau, les cooperatives de primer grau (2 com
a mínim), persones jurídiques i empresaris individuals.
Els objectius d’una cooperativa de segon grau es basen en:
Condicionar, conservar i comercialitzar tots els productes o serveis dels seus
associats.
Assegurar la programació d’aquestes produccions o serveis i adaptar-los a la
demanda.
Fomentar la concentració d’oferta, i posar en el mercat tots els productes o
serveis dels associats.
Prestar a les cooperatives associades els serveis de: experimentació,
assistència tècnica, jurídica, comptable i de gestió.
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Conservar, produir, transformar, distribuir i transportar en mercats interiors i
exteriors el productes o serveis de les explotacions dels seus associats.
Reduir els costos de producció i regularitzar preus.

6.2.5. Cas pràctic: Comercial del bestiar

Comercial del bestiar
La firma de Linyola Comercial del Bestiar està formada per tres cooperatives de Lleida
i la cooperativa de la Conca de Barberà, i la seva activitat principal és la
comercialització de carn de vedella de producció catalana, des dels ramaders fins a
l’escorxador. La característica d’aquesta vedella és que es segueix la traçabilitat des
de les granges fins l’escorxador on es sacrifiquen els animals.

6.2.6. Cas pràctic: CEOLPE – Centre Oleíca del Penedès
CE.OL.PE.
CEOLPE és la cooperativa de segon grau que aglutina 15 cooperatives de primer grau
del sector oleica de la zona del Baix i Alt Penedès. La instal∙lacions de CEOLPE
compten amb magatzems i molins per a la producció del vi.
La comercialització dels seus productes la realitzen principalment a través
d’establiments especialitzats (Agrobotigues), adreçats al consumidor finalal buit, i
elaborats

67

6.3. Societat Agrària Transformadora (SAT)
6.3.1. Definició
Les societats agràries de transformació (SAT) són societats civils de finalitat econòmicsocial en ordre a la producció, transformació i comercialització de productes agrícoles,
ramaders i forestals, la realització de millores en el medi rural, promoció i
desenvolupament agraris i la prestació de serveis comuns que ajudin a aconseguir
aquesta finalitat.

6.3.2. Constitució i òrgans de govern
Es poden associar a la SAT aquelles persones que siguin titulars d’una explotació
agrària o sigui treballador agrícola. Tanmateix poden ser socis de la SAT aquells que no
sent pròpiament titulars d’una explotació agrària o treballador agrícola, persegueixin
finalitats agràries. El mínim de socis per constituir una SAT son de tres.
La SAT ha de disposar dels següents òrgans de govern:
Assemblea general: òrgan màxim d’expressió de la voluntat dels socis,
constituïda per tots ells.
Junta rectora: òrgan de govern, representació i administració ordinària de la SAT
Presidència: òrgan unipersonal amb les facultats estatutàries que inclouen la
representació de la SAT sense perjudici de les assignades a la junta rectora.
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6.3.3. Cas pràctic: CRISOL DE FRUTOS SECOS, S.A.T.

Crisol de Frutos Secos S.A.T
Està integrada per 3 cooperatives de primer grau i 22 Societats Agràries de Transformació,
que agrupen més de 20.000 productors de fruits de closca de diferents zones productores
de les Comunitats Autònomes de Catalunya, Illes Balears, Comunitat Valenciana, Castella i
Lleó, Aragó, Comunitat de Madrid, Múrcia, Extremadura, Andalusia, Castella La Manxa, La
Rioja i Navarra.
La finalitat de Crisol de Frutos Secos S.A.T. és la concentració de l’oferta de les
produccions de tots els seus afiliats, per a la seva comercialització conjunta i el foment de
les bones practiques agrícolas que permetin obtener el potencial qualitatitu i quantitatiu
de les seves explotacions.
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6.4. Avantatges i desavantatges de les diferents entitats
AVANTAGES

DESAVANTATGES
EMPRESA PRIVADA

Està obligada a mantenir l'eficiència, en cas contrari obtindria
baixos rendiments o la fallida
Busca produïr productes de millor qualitat
Les empreses privades busquen obtenir un producte que els hi
permeti un major marge de guanys, atenent‐se a les necessitats
del consumidor
De cara al consumidor ,en el cas d'existència de més d'una
empresa dedicada a un mateix producte, li permeten na major
possibilitat d'adquirir els bens i/o serveis que ofereixin major
qualitat i menor preu.
El consumidor exerceix el seu poder de compra, i en
conseqüència, és qui decideix quin producte i/o servei ha
d'oferir les empreses

Les empreses privades desapareixen quan son ineficaces o
quan els seus productes no són necessaris o adequats a la
demanda
EL seu interès i guanys es destinen a uns pocs, i no a un
col∙lectiu
El seu producte és aquell que deixa un major marge, envers al
producte més adequat al consumidor

No cumpleix cap funció social

L'existència d'altres empreses que produeixen el mateix
producte afavoreix la lliure competència entre elles

COOPERATIVISME
Productivitat i reducció de costos: economies d'escala i
experiència (know‐howk) : un major volum productiu permet
racionalitzar i optimitzar la capacitat comercial o industria
disponible, aconseguint un costos més baixos, i per tant, uns
excedents més grans

Desvinculació amb el soci

Accés a noves tecnologies i inversions: per tal d'adequar l'oferta a
la demanda cal dotar‐se de noves tecnologies, el qual implica
costos de producció més elevats. La cooperació permet un accés
més fàcil a aquestes tecnologies, que individualment són més
difícils d'adquirir

Dificultats de programació

Accés a recerca i desenvolupament propi per a una major
competitivitat empresarial: el cooperativisme permet accedir a la
innovació tecnològica en processos productius i de transformació,
així com a la investigació de nous sistemes de producció /
transformació / comercialització i productes

Duplicitat d'estructures directives, amb els costos pertinents

Accés a personal qualificat: la gestió i funcionament de la
cooperativa és a càrrec de personal qualificat i coneixedor del
sector, així com de les seves necessitats i possibilitats
Suposa una vinculació / implicació més petita per part dels socis
que no una altre tipus d'empresa
El capital de la cooperativa està format per les aportacions dels
socis, sent variable envers les societats mercantils, doncs el soci el
pot recuperar en el cas de baixa voluntària. Els excedents
obtinguts al final de l'exercici es distribueixen entre els associats
Avantatges fiscals (Llei 20/1990) envers altres altres formes
societàries: són considerades fiscalment protegides
Caràcter social, doncs permet una millora tant en l'activitat del
soci com un benefici de la zona on es localitza

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà
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El grau d'implicació dels socis no és homogeni

6.4.1. Diferències entre Societat Cooperativa i Societat Agrària Transformadora
(S.A.T)
COOPERATIVISME
SOCIETAT COOPERATIVA
Variable, constituït per aportacions obligatòries i voluntàries
dels socis i associats, que podran ser dineràries o no.
Capital social

Beneficis
Número de socis

Socis

Òrgans de govern

SOCIETAT AGRÀRIA TRANSFORMADORA (S.A.T.)
Variable, constituït pel valor de les aportacions dineràries o no
realitzades pels socis en l'acte de constitució

Capital social totalment suscrit i desembolsat com a mínim en
Capital social totalment suscrit i desembolsat com a mínim en
un 25%. L'import total de cada soci no ha de superar el 25% del
un 25%. L'import total de cada soci no ha de superar el 33%
capital social
del capital social
En proporció a les operacions, activitats o serveis realitzats per
En proporció a l'aportació al capital social de cada soci
cada soci de la cooperativa
Cooperativa 1er grau: mínim 5 socis;
Mínim: tres socis
Cooperativa 2on grau: mínim 2 cooperatives
Cooperativa 1er grau: qualsevol persona física o jurídica, pública
o privada, complint els Estatuts
Persones que siguin titulars d'explotació agrària, treballadors
Cooperativa 2on grau: cooperatives i S.A.T integrades oer
agraris i persones jurídiques amb finalitats agraries
titulars d'explotacions agràries, i no superar el 25% del total dels
socis
Assamblea General; Consell Rector; Interventors; Comitè de
Assamblea General; Junta Rectora; Presidència
recurs

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà
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7. La comercialització de productes agroalimentaris del
Ripollès
7.1. Definició de l’entitat comercialitzadora
7.1.1. Justificació de la creació d’una Cooperativa de segon grau
S’entén que per a la comercialització de qualsevol producte és necessari la creació
d’una entitat encarregada de la gestió i supervisió de l’activitat comercialitzadora.
En aquest cas, entre totes les possibilitats exposades anteriorment, i atenent a les
necessitats i condicions actuals del Ripollès (veure apartats 3 i 4), la constitució d’una
Cooperativa de segon grau seria l’opció recomanada doncs:
És la forma de intercooperació que suposa una vinculació o implicació més
petita per part dels que hi participa, tret dels convenis.
o

La vinculació i el risc que assumeix la societat de primer grau dins la de
segon està limitat, d’acord amb el principi de portes obertes.

Les societats de primer grau conserven la seva personalitat jurídica,
independència i autonomia.
Respecte altres formes d’integració, la cooperativa de segon grau permet
establir estratègies productives i comercials conjuntes.
Permet l’accés a professionals amb qualificació.
Millora la gestió de la comercialització.
Per a la definició i constitució d’una cooperativa de segon grau cal realitzar la descripció
dels següents punts:
Definició de l’activitat i objectius de la cooperativa.
Participació dels associats.
Gestió i funcionament de la cooperativa de segon grau
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7.1.2. Constitució de la cooperativa (*)
(*) La cooperativa es constituirà segons la legislació vigent de cooperatives (Capítol II,
de la Llei 18/2002, 5 de juliol – veure Annex III) i haurà de ser inscrita en el Registre de
Societats Cooperatives.
El procediment habitual per a la formació d’una cooperativa inclou les següents fases:
Reunions prèvies: l’objectiu de les reunions que es mantindran amb tots els
agents interessats serà analitzar els temes corresponents a:
i.

Interessos i perspectives dels associats

ii.

Regulacions

iii.

Finançament

iv.

Instal·lacions

v.

Comercialització

vi.

Administració

Tràmits de constitució de la Cooperativa:
i.

Sol·licitud de certificació de denominació social (veure Annex III.1. Tràmits per
a la constitució de la cooperativa de segon grau (I)).

ii.

Preparar els estatuts de la cooperativa – reglaments: continguts: com a
mínim, en els estatuts ha de constar: (veure Annex III.2. Model d’estatuts
d’una cooperativa de segon grau).
a)

Firma (nom) i seu de l’empresa (domicili postal)

b)

Objectius de la cooperativa

c)

L’àmbit territorial d’actuació

d)

El règim de responsabilitat dels socis pels deutes socials

e)

El capital social mínim (establert en 3.000 €, totalment subscrit i
desemborsat en el moment de la constitució) i la determinació de
l’aportació obligatòria inicial dels diversos socis de la societat.

f)

Composició dels òrgans de govern de la cooperativa: Assamblea
General dels associats, Consell d’Administració, Comitè de Control.

g)
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Procediments i reglaments de funcionament de la cooperativa

iii.

Celebració assemblea constitutiva de la cooperativa, per a la signatura dels
estatuts per part de tots els participants (veure Annex III.3. Model d'acta de
l'Assemblea de constitució de la cooperativa). Acords:
a)

Declaració voluntat constitutiva

b)

Designació representants tramitació

c)

Aprovació estatuts socials

d)

Nomenament primer Consell Rector

e)

Nomenament interventors de comptes (en cooperatives de més de 3
socis)

f)
iv.

Signatura socis fundadors

Escriptura pública, contingut: (veure Annex III.4. Tràmits administratius per a
la constitució de la cooperativa de segon grau (II)).
a)

Acta assemblea constitutiva

b)

Relació nominal de socis

c)

Estatuts socials

d)

Manifestació voluntat constitució

e)

Manifestació subscripció i desemborsament aportacions

f)

Aportacions socials subscrites per cada soci

g)

Aportacions no dineràries (informe pericial sobre els valors atribuïts
als béns)

h)

Certificació de l’ingrés del capital social mínim en una entitat de
crèdit

i)

v.

Certificació vigent de denominació social com a cooperativa

Agència Tributària: sol·licitud del CIF

7.1.3. Activitat i objectius de la cooperativa
En el cas que ens ocupa, la cooperativa de segon grau destinarà la seva activitat a:
Gestió i supervisió dels funcionament de la sala de desfer i envasat, des d’on
s’expediran els productes resultants.
Promoció i comercialització dels productes resultants de la sala de desfer i
envasat, en quant a termes de:
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o

Contacte amb el client i establiment de polítiques de compra - venda.

o

Possibilitat d’un servei de distribució i transport dels productes als clients
de la pròpia comarca i veïnes, principalment als establiments del canal
minorista i HORECO.

o

Polítiques i accions per a la promoció dels productes entre els diferents
canals, amb la finalitat d’establir sinèrgies.

Promoció i comercialització d’altres productes agroalimentaris propis de la
comarca, com són la llonganisseta i l’embotit, derivats lactis i/o la patata de
Camprodon (trumfa).
Els objectius que persegueix la cooperativa són:
Condicionar, conservar i comercialitzar tots els productes dels seus associats.
Assegurar la programació d’aquestes produccions o serveis i adaptar-los a la
demanda.
Fomentar la concentració d’oferta, i posar en el mercat tots els productes dels
associats.
Prestar a les cooperatives associades els serveis de: experimentació,
assistència tècnica, jurídica, comptable i de gestió.
Transformar, distribuir, transportar i promocionar en mercats interiors (la
comarca del Ripollès) i exteriors (comarques veïnes d’Osona, la Garrotxa, el
Berguedà, el Bages) els productes de les explotacions dels seus associats.
Reduir els costos de producció i regularitzar preus.
Amb la finalitat d’aconseguir aquests objectius, la cooperativa de segon grau necessitarà
realitzar la diagnosi de l’estat actual de l’oferta i la demanda dels seus productes, i
definir les línies estratègiques a on ha d’adreçar-se la comercialització dels productes.
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7.1.4. Participació dels associats
Els socis de la cooperativa seran aquelles cooperatives i/o entitats o persones sòcies no
cooperatives, físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre atenent a la legislació
de cooperatives, i que persegueixi l’objectiu comú de la cooperativa.
En el cas de la comarca del Ripollès podran ser sòcies:
Associació de Ramaders del Ripollès
o Cooperativa Ramadera de Molló
o Cooperativa Agropecuária Sant Isidre de Vallfogona del Ripollès
o SAT Sant Antoni de Miranda de Sant Joan de les Abadesses
Associació de Ramaders de la vaca bruna dels Pirineus del Ripollès
Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès
Empresa ERSA ( Escorxador del Ripollès, S.A.)
Observació: es dóna la possibilitat d’incorporar a la cooperativa associacions d’altres
sectors ramaders, com és el cas dels criadors de l’ovella ripollesa (ANCRI - Associació
Nacional de Criadors d’Oví de la Raça Ripollesa), establint sinèrgies amb un sector que
compta amb el reconeixement de raça autòctona de Catalunya i que és present a la
comarca.
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COOPERATIVA DE SEGON GRAU (*)
Mancomunitat
Comarcal del
Ripollès

COOPERATIVA DE SEGON GRAU (*)
Associació de Ramaders de Vedella del Ripollès
• Cooperativa Ramadera de Molló

ERSA

• Cooperativa Agropecuària Sant Isidre de Vallfogona
• SAT SantAntoni de Miranda de Sant Joan de les Abadesses

(inclou carnissers)

Associació de Ramaders de la vaca Bruna del Ripollès
Associació de Criadors d’’Eugues de Muntanya del Ripollès
Associació Nacional de Criadors d’Oví de la Raça Ripollesa (ANCRI)

ESCORXADOR

SALA DE DESFER

(*) Segons l’article 34 de la Llei 18/2002, 15 de juliol, de Cooperatives els socis no cooperatives
podràn tenir, com a màxim, la meitat dels vots socials

Els socis de la cooperativa tindran les següents obligacions, entre d’altres:
Participar en les activitats que desenvolupa la cooperativa de segon grau per a
la consecució de l’objectiu de la cooperativa.
Compliment de les obligacions econòmiques establertes pels Estatuts.
Acceptar i ocupar el càrrec que se li ha otorgat.
Els drets dels socis són, entre d’altres:
Assistència i participació en totes les activitats i propostes que es desenvolupin
des de la cooperativa, així com en les reunions de vot i elecció dels òrgans de
govern de constitució de l’empresa.
Rebre la informació necessària per a tal d’exercir les seves obligacions i exercir
els seus drets.
Tanmateix, la constitució de la cooperativa requereix el nombrament dels diferents
òrgans de governs que han d’existir a una cooperativa: Assamblea General, Consell
Rector i Interventors.
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7.1.5. Gestió, funcionament i viabilitat de la cooperativa de 2on grau
En la constitució de la cooperativa, els estatuts permeten regular aspectes en relació a
la participació dels socis en la cooperativa, establint uns requisits i condicionants pactats
i aprovats pels òrgans de govern.
En el cas de la cooperativa de 2on grau de comercialització es defineixen unes
aportacions obligatòries mínimes als socis, monetàries o en espècies segons la seva
capacitat:
Sector ramader (Cooperatives i Associacions): caps de bestiar que es
comercialitzin entre els clients que facin servir únicament l’escorxador, o els que
també requereixen del servei de desfer. Tanmateix s’aportaran uns caps de
bestiar mínims, la producció dels quals anirà adreçada a la comercialització
entre els diferents canals.
Empresa ERSA: gestionaria el personal (mà d’obra) necessari per a la
manipulació dels productes en la sala de desfer i filetejar i envasat.
L’estructura de personal propi de la cooperativa haurà de ser suportada, com a mínim,
per:
Gerència, el responsable de supervisar l’activitat comercialitzadora de la
cooperativa.
Administratius, encarregats dels tràmits administratius que comporta l’activitat
diària del funcionament de la sala de desfer.
Comercials, que mantindran les relacions de contacte amb els clients de la
comercialització de producte, supervisant les comandes realitzades i l’expedició
del producte. Tanmateix, des del servei comercial, i juntament amb la gerència,
es definiran les estratègies de comercialització i les sinèrgies més adequades
amb els diferents canals.
Tècnics, que comprendria el personal que s’encarregués de la traçabilitat del
producte, així com el personal que es dedicaria a la distribució del producte.
El projecte de la cooperativa de segon grau es durà a terme sempre que es doni un grau
d’implicació i confiança en el mateix per part de tots el socis, tant ramaders com de
l’escorxador.
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En aquest sentit es condicionaria lleugerament l’activitat productiva i
comercialitzadora dels ramaders, la qual a llarg termini es veuria recompensada
amb la consecució de l’objectiu últim de tots els agents del sector carni: la
promoció del seus productes entre el consumidor final, a través de diferents canals
de comercialització.
Per altra banda cal considerar les possibles relacions amb aquell canal que actualment
està desenvolupant aquesta activitat de desfer / filetejat i/o envasat i comercialització del
producte carni (activitat que supervisaria la cooperativa de segon grau en les noves
instal·lacions): els carnissers. La implicació d’aquests agents en el projecte de la
cooperativa de segon grau esdevindria una oportunitat per ampliar el mercat de clients
de les carnisseries, el consumidor final i el canal HORECO.

7.2. Caracterització

de

la

demanda

i

possibilitats

de

comercialització dels Productes del Ripollès
El mercat més immediat on va dirigit la comercialització dels Productes del Ripollès és la
comarca del Ripollès, ampliant-ne a les comarques veïnes del Berguedà, Osona, La
Garrotxa i La Cerdanya, les comarques més immediates.
La comercialització dels Productes del Ripollès anirà adreçada al consumidor final, a
partir dels diferents canals:

Figura 7.1. Canals de comercialització dels Productes del Ripollès

PRODUCTES DEL
RIPOLLÈS

Venda directa (a domicili)

VEDELLA DEL
RIPOLLÈS
COMERÇ MINORISTA

R FINAL

CANAL HORECO
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Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà

7.2.1. Oportunitats de comercialització adreçades al consumidor final – venda a
domicili
Justificació:
Ampli mercat (població) potencial d’abast de la comercialització de productes
carnis del Ripollès: A Catalunya durant el 2006 el consum per càpita de producte
carni va ascendir a 56 kg/habitant. Per a la comarca del Ripollès (26.366) i les de
l’àrea d‘influència més immediata (Berguedà 39.746 habitants, Osona 145.790
habs., Garrotxa 59.286 habs.i la Cerdanya 13.952 habs.), això suposaria un
consum de:
Producte carni
Total carn
Carn de boví
Carn d'oví / caprí
Carn de porcí
Altres carns

Consum per càpita
(kg/habitant) a
Catalunya (valor mig)

Consum de carn
(Tn) al Ripollès

Consum de carn
(Tn) al Berguedà

56,06

1.478

7,36

194

Consum de carn
(Tn) al la
Cerdanya

Consum de carn
(Tn) a Osona

Consum de carn
(Tn) a la Garrotxa

2.228

8.173

3.324

782

293

1.073

436

103

3,44

91

137

502

204

48

12,35

326

491

1.801

732

172

3

79

119

437

178

42

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades del MAPA

Hàbits de consum del consumidor final de productes carnis a Catalunya es
reparteixen de la següent manera: la carn de boví ocupa el tercer lloc, per
darrera de la carn de pollastre i porcí, amb un 16% del consum de producte carni
fresc. En quant als derivats dels productes carnis el major consum és el de pernil
curat.
Figura 7.2. Distribució del consum de producte

Figura 7.3. Distribució del consum de producte

carni fresc a les llars

carni transformat a les llars
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12%

16%

21%
36%
2%

27%

6%
3%

31%
8%

10%

7%

6%

14%

Carn vacú

Carn pollastre

Pernil curat

Llom adobat

Xoriços

Carn conill

Carn oví / caprí

Llonganissa / salami

Fuet / llonganisses

Pernil cuit

Carn porcí

Altres carns fresques

Saltxixes fresques

Altres productes carnis transformats

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades del MAPA

Adequació de la producció de carn al Ripollès (Tn) procedent de l’escorxador. En
el cas en que la producció de producte carni comercialitzada augmentés amb la
finalitat de capitalitzar el seu valor, es dóna la possibilitat d’ampliar el mercat de
demanda, arribant així a una major població.

Figura 7.4. Producció de carn a la comarca del Ripollès

Producte carni

Caps de bestiar
(2006)

Producció de
carn (Tn) en
canal

Producció de carn (Tn)
destinada a la
comercialització

Carn de boví

1.075

257

193

Carn d'oví

13.752

1.155

1.155

Carn de porcí

4.005

60

Total carn

60
1.408

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà

Hàbits de compra del consumidor de productes alimentaris: entre els canals
habituals per la compra de productes alimentaris, la compra per internet (venda
a domicili) està augmentant el seu posicionament: en el 2005 les compres per
internet de productes d’alimentació a Catalunya representaven el 6,5% de les
compres totals (en el global d’Espanya ha augmentat un 22% respecte l’any
anterior).
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Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades del MAPA i Mercasa

La comercialització potencial de productes a través d’aquest canal seria de
2.296 kg a la comarca del Ripollès, i de 22.537 kg a l’àmbit supracomarcal.
Consum per càpita
(kg/habitant)

Venda a domicili

Consum potencial Consum potencial Consum potencial Consum potencial
(kg) de carn al
(kg) de carn al
(kg) de carn al
(kg) de carn al
Garrotxa
Osona
Berguedà
Ripollès

Consum potencial
(kg) de carn la
Cerdanya

Carn boví

0,004

110

166

608

247

58

Carn oví / caprum

0,008

219

330

1.211

493

116

Carn porcí

0,015

405

610

2.238

910

214

Total carn

0,087

2.296

3.462

12.697

5.163

1.215

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades del MAPA i Mercasa

Recomanació:
Dirigir un volum de la producció a la comercialització a domicili de producte
alimentari, a través de comandes realitzades per via internet i/o telèfon.

Proposta i pla d’acció
Definir accions per a la campanya i comercialització de producte carni a domicili:
1. Crear lots de producte acabat (filetejat, trossejat i envasat) amb les
diferents peces consumides pel consumidor final.
2. Destinar recursos en les campanyes de promoció del producte i en la
seva distribució fins al consumidor final.

7.2.2. Oportunitats de comercialització adreçades al canal minorista
Justificació:
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Presència de comerços minoristes: a la Figura 7.5. es mostren la tipologies de
comerç minorista als municipis del Ripollès: un total de 160 establiments, dels
quals es constata que pràcticament la totalitat dels establiments són comerços
minoristes independents: són principalment punts de venda tradicionals de
queviures i autoserveis (28%), carnisseries i xarcuteries (28%), mentre que la
distribució organitzada representa un 9%.
Figura 7.5. Distribució dels comerços minoristes al Ripollès
5%

1%

23%

7%
8%

9%
5%

22%
20%
Comerç tradicional

Forn

Carnisseria

Autoservei / superservei / supermercat

Distribució organitzada

Xarcuteria

Comerç especialitzat

Pastisser

Carnisseria (altres, pollastre)

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà

Hàbits de compra del consumidor de productes carnis (lloc de compra): els
establiments més habituals són els supermercats i autoserveis (50%) mentre
que les xarcuteries es situen en el 3er lloc amb un 18%.
Figura 7.6. Lloc de compra de productes carnis del consumidor final
0% 0%
5%

0%
5% 4%

4%

9%

18%

4%
27%
23%

Autoconsum

Tenda tradicional

Xarcuteria

Discount

Supermercat + autoservei

Super./ autoserv./ gal.comercial

Hipermercats

Mercats i places

Mercat no sedentari (Mercadillos)

Mercats ambulans

Economat / Cooperativa

Venda a domicili

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades del MAPA.

S’ha de constatar però, que els establiments en format supermercat / autoservei
/ superservei són el lloc de compra habitual de productes carnis elaborats i
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envasats mentre que la xarcuteria és el principal punt de compra de producte
fresc.
Figura 7.7. Lloc de compra de producte fresc i elaborat carni del consumidor final

Tenda
tradicional

Xarcuteria

Discount

Supermercat +
autoservei

Super./ autoserv./
gal.comercial

Carns fresques i congelades

4%

21%

3%

23%

25%

8%

Carn elaborada

4%

10%

7%

26%

33%

12%

Total carn

4%

18%

4%

23%

27%

9%

Producte

Hipermercats

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades del MAPA.

Caracterització del canal minorista tradicional: la comercialització de carn a
través del canal minorista tradicional, formats supermercat i autoserveis,
representa un potencial de compra de producte carni per part del consumidor
final de:
Consum per càpita de
Consum potencial de producte carni
producte carni (kg/habitant)
(kg) al Ripollès
Tenda
tradicional

Supermercat +
Tenda tradicional
autoservei

Supermercat +
autoservei

Carn boví

0,2

2,0

4.508

51.636

Carn oví / caprum

0,1

0,7

1.883

17.735

Carn porcí

0,6

3,4

15.105

89.140

Total carn

2,6

16,5

69.646

433.962

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades del MAPA.

Caracterització del canal minorista – Mercats municipals: Tot i que la comarca
del Ripollès no compta amb Mercat municipal, sí que hi ha presència d’aquestes
estructures a les principals ciutats de les comarques veïnes:

Munic ipi
Berga

Nombre parades
oc upades al Merc at
d'Alimentac ió
64

Nombre de c arnis s eries ‐
xarc uteries al Merc at
16

25%

Manlleu

25

13

52%

Olot

43

14

33%

Torelló

36

11

31%

Vic

172

49

28%

Els Mercats es situen per darrera dels comerços minoristes habituals en quant al
lloc de compra de productes carnis: un 5% de la compra de producte carni
respecte el total. No obstant, per tradició, el Mercat municipal constitueix el
principal punt de compra de productes periples, i on el consumidor final resident
del municipi s’abastia de productes frescos com la carn.
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Així, el consum potencial de carn en aquests establiments en l’entorn
supracomarcal (allà on es troben els mercats) representaria un volum de:
Consum per càpita
de producte carni
(kg/habitant)

Consum potencial de
producte carni (kg) en
àmbit supracomarcal

Mercats i places
0,7
0,2
0,7
3,5

Carn boví
Carn oví / caprum
Carn porcí
Total carn

172.251
58.896
183.505
859.109

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades del MAPA.

Caracterització del canal minorista – establiments especialitzats Agrobotigues:

9

Es coneixen les Agrobotigues com el punt de venda detallista especialitzat

en productes alimentaris que estan relacionats amb la producció agrícola, ramadera i
de la pesca de la zona, i els seus derivats en una primera transformació, amb caràcter
diferencial i de qualitat.
9

Els productes agroalimentaris que es poden trobar en aquests establiments

són els procedents de l’entorn cooperativista, productes artesanals, productes amb
distintiu d’origen i qualitat alimentària, productes ecològics i productes de comerç just.
9

Actualment existeixen més d’un centenar d’establiments Agrobotiga en el

territori català, concentrats a Tarragona i Lleida.
Font: Institut Cerdà

En l’entorn més immediat de la comarca es localitzen 4 establiments en aquest
format:
MUNICIPI

NOM

Superficie (m )

% Producte
alimentació

% Producte
agroalimentari

2

Santa Pau

La Fageda, SCCL

60

100

100

Vic

Comarcal Plana de Vic, SCCL

120

100

100

Olot

SAT la Vall d'en Bas

150

100

80

Sant Joan de les Abadesses

SAT Sant Antoni de la Miranda

150

100

15

Es donen casos en els que l’Agrobotiga compta amb lineals per a la venda de
producte fresc, entre ell el producte carni (Agrobotiga de la Vall d’en Bas), tant
producte filetejat (directament del mostrador) com l’envasat.
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Per altra banda, l’oferta de producte agroalimentari inclou producte transformat:
embotits i derivats lactis (formatges, iogurts).
Així, i tenint present que el consum de producte carni en aquests establiments
suposa uns valors inferiors a altres formats, el consum potencial d’aquest
producte en tot l’àmbit d’influència de la població resident (el 70%*) on es troben
les Agrobotigues és de:
Consum per càpita
de producte carni
(kg/habitant)

Consum potencial de
producte carni (kg) en
àmbit supracomarcal

Economat / Cooperativa
Carn boví
Carn oví / caprum
Carn porcí
Total carn

0,01
0,01
0,05
0,22

2.429
1.189
8.700
35.454

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades del MAPA.

*el client habitual de l’Agrobotiga és la població resident (65% - 80%).
No obstant, també s’ha de considerar el consum potencial de producte carni de
la població turística i de pas de les comarques.
Caracterització del canal minorista – carnisseries i xarcuteries
Les carnisseries representen el 28% del establiments del Ripollès, on es
comercialitza principalment producte fresc. El consum potencial de producte
carni en aquests establiments a la comarca és de 342.000 kg:
Consum per càpita
Consum
Consum potencial
de producte carni potencial (kg) de
(kg) de carn al
(kg/habitant)
carn al Ripollès
Berguedà

Consum potencial
(kg) de carn al
Osona

Consum potencial
(kg) de carn al
Garrotxa

Consum potencial
(kg) de carn la
Cerdanya

Carnisseries ‐ xarcuteries
Carn boví

2,6

68.771

103.671

380.269

154.638

36.391

Carn oví / caprum

1,0

25.105

37.845

138.816

56.450

13.285

Carn porcí

3,3

86.731

130.745

479.577

195.022

45.895

Total carn

13,0

342.022

515.588

1.891.199

769.063

180.986

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades del MAPA.

No obstant, s’ha de tenir present que actualment els carnissers ja compten amb
un obrador on fan el desfet i trossejat de les peces, per a la seva venda directa
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en l’establiment. Per això es considera que la possibilitat de comercialitzar
producte envasat en el seu lineal és menor que en altres canals.
Caracterització del canal minorista – distribució organitzada
La distribució organitzada al Ripollès representa el 9% dels establiments
comercials de la comarca. Els grups que es troben són:
Nom establiment

Municipi

3 Caprabo

Ripoll

Champion

Ripoll

Supermercat Bonet, S.A.

Ripoll

Intermarche

Ripoll

Condis

Ripoll

Miquel Alimentació

Camprodon

Esclat

Camprodon

Miquel Alimentació

Campdevànol

Spart Renei

Campdevànol

Supermercado Suma

Campdevànol

Xalip

Ribes de Freser

Supermercado Dia

Sant Joan de les Abadesses

El consum de producte carni en aquests establiments – supermercats i
hipermercats – representa el 40% del consum total de carn. Atenent al consum
per càpita en aquests establiments, el consum potencial de producte carni al
Ripollès és de:

Consum per càpita de producte carni
(kg/habitant)

Consum potencial de producte carni (kg) al Ripollès

Discount

Super./ autoserv./
gal.comercial

Hipermercats

Discount

Super./ autoserv./
gal.comercial

Hipermercats

Carn boví

0,2

2,1

0,7

4.731

56.367

19.716

Carn oví / caprum

0,1

0,7

0,3

1.558

19.292

8.167

Carn porcí

0,4

3,8

1,3

10.458

99.597

33.649

Total carn

2,7

19,1

6,2

70.136

504.098

162.167

Recomanació:
Establir sinèrgies amb el comerç minorista per a la promoció i comercialització
dels Productes del Ripollès.

Proposta i pla d’acció
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Promoció i comercialització dels Productes del Ripollès a través del canal
minorista independent
1. Establir acords amb els comerços independents tradicionals per a la
promoció i comercialització dels productes carnis envasats i elaborats,
així com altres productes propis de la comarca, en quant disposin
d’oferta de producte fresc en l’oferta de l’establiment.
2. Establir acords amb els comerços independents – carnisseries /
xarcuteries per a la promoció i comercialització de productes carnis fresc
(peces) en el seu lineal, amb la possibilitat d’incloure altre tipus de
producte carni (carn de poltre), a les carnisseries, així com productes
transformats com la llonganisseta a les xarcuteries.

Promoció i comercialització dels Productes del Ripollès a través dels Mercats
Minoristes
1. Establir acords amb les carnisseries – xarcuteries i/o responsables de la
gestió del Mercat municipal per incloure en la seva oferta els Productes
del Ripollès.
2. Establir acords amb els responsables de la gestió del Mercat Municipal
per a la possibilitat d’incloure un establiment especialitzat en productes
de producció pròpia, entre d’altres, el Productes del Ripollès.

Promoció i comercialització dels Productes del Ripollès a través d’establiments
especialitzats - Agrobotigues
1. Establir acords amb els establiments Agrobotigues de la comarca i àrea
d’influència més pròxima, adreçats tant a la població resident com a la
població turística i de pas, aprofitant el caire turístics de la zona i les
activitats que es realitzen.
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Promoció i comercialització dels Productes del Ripollès a través de la distribució
organitzada

9

En quant a la distribució organitzada, s’ha constatat que les polítiques de

compra de producte carni afavoreixen la promoció i comercialització del producte
nacional. Tanmateix però, les necessitats de la distribució organitzada impliquen un alt
assortiment en volum i varietat, i una freqüència d’aprovisionament diari, amb l’objectiu
d’abastir tot el territori nacional. Uns valors que inicialment l’escorxador i la sala de desfer
i envasat no podria assumir.

1.

Establir sinèrgies amb la distribució organitzada per a la possibilitat
d’incloure en el seu lineal un producte fresc de caràcter diferencial.


Per a poder portar a terme aquesta proposta caldria, a
llarg termini, una especialització de la comarca en un
producte amb segell, de caràcter diferencial i competitiu.

2.

Establir sinèrgies amb els establiments de la distribució organitzada
d’àmbit local per incloure els productes típics de la zona, adreçats
principalment als mateixos consumidors locals. L’objectiu és la promoció
dels productes autòctons i fomentar el consum d’aquests productes.

7.2.3. Oportunitats de comercialització adreçades al canal HORECO.
Justificació:
Alt nombre d’establiments HORECO: Les característiques d’entorn de la
comarca el fan propici per al turisme, en especial el turisme rural. A la comarca
existeixen 129 establiments de restauració, 58 hotels i/o hostals, 12 càmpings i
92 cases / masies pel turisme rural. En el sector de la hostaleria es poden trobar
prop de 400 establiments més a les comarques de l’entorn.
Figura 7.8. Cens d’establiments hotelers i allotjament al Ripollès i comarques
Establiments hostaleria
Comarca

Establiments rurals

Campings

Hotels

Hotels - apartaments

Hostal / Pensió

Masoveria

Ripollès

21

0

37

Masia

12

73

11

Altres comarques

55

2

Berguedà

14

Cerdanya

25

Garrotxa
Osona

8

71

35

159

26

49

0

28

13

59

4

37

1

13

4

18

2

7

13

1

27

16

74

20

5

3

0

3

2

8

0

0

Font: Elaboració pròpia Institut Cerdà a partir de dades del Departament.
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Casa poble

Distribució de la despesa i el consum de producte alimentari fora de la llar:
Envers a resultats de l’any 2004, es constata un augment de la despesa en
producte alimentari fora de la llar (canal HORECO).
2004

2005

1,8%

1,9%
25,7%

25,9%
72,5%

Llar

Hostaleria ‐ Restauració

72,2%

Institucions

Llar

Hostaleria ‐ Restauració

Institucions

El consum de producte carni al canal HORECO va suposar l’any 2005 de 585
milions de kg, el que significa un consum per càpita de 13,1 kg/habitant, mentre
que l’any anterior va ser de 12,8 kg/habitant.
o

Per tipologia de producte carni, el consum de carn de vedella al canal
HORECO és el que major pes té dins l’oferta del seu producte (un 34%)

1%
26%
34%

4%
2%

34%

Carn vacú

Carn pollastre

Carn conill

Carn oví / caprí

Carn porcí

Altres carns fresques

Caracterització del canal HORECO: A partir del consum kg/establiment segon
format, s’estableix que el consum potencial de producte carni al canal HORECO
del Ripollès és de:
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Consum (kg / establiment)

Consum potencial (kg)

Tipus establiment
Restauració
(restaurants i bar cafeteries)

Tipus establiment

Hostaleria (hotels pensions - rural)

Restauració (restaurants i
bar - cafeteries) - 129
establiments

Hostaleria (hotels pensions - rural) 141 establiments

1.785

3.770

230.230

531.622

Boví

543

1.234

70.012

174.056

Oví

148

300

19.135

42.300

Porcí

470

971

60.658

136.890

Total carn

En aquest sentit, el consum de producte carni en aquests establiments
esdevindrà tant de la població resident, però principalment del turisme.
No obstant, la comercialització de carn en el canal HORECO està subjecta a les
comandes puntuals de peces concretes i una demanda de producte segons la
categoria de l’establiment:
o

Els establiments de categoria alta són potencials consumidors de carn
amb una major qualitat, és a dir, estan disposats a pagar un preu més alt
pel producte.

o

Els establiments de categoria mitja – alta, però, consumeixen
preferiblement un producte compatible en preu.

o

L’àmbit de les institucions i col·legis consumeix majoritàriament
productes elaborats i transformats, amb un volum i especificacions de
producte concrets.

Recomanació:
Promoció i comercialització dels Productes del Ripollès a través del canal
HORECO de la comarca i rodalies.

Proposta i pla d’acció:
Establir sinèrgies amb els establiments de la hostaleria per a la promoció i
comercialització dels Productes del Ripollès.
1. Incloure informació promocional adreçada a la població turística de
l’activitat ramadera i els productes autòctons de la comarca del Ripollès,
així com dels establiments on es poden trobar aquests productes.

92

2. Incloure a la carta / menú del servei de restauració els Productes carnis
dins la seva oferta, així com la identificació d’aquests productes.
Establir sinèrgies amb els establiments de restauració per a la promoció dels
Productes del Ripollès.
1. Incloure a la carta / menú de l’establiment els Productes carnis dins la
seva oferta, així com la identificació d’aquests productes.
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8. Conclusions de l’informe
El sector ramader al Ripollès es desenvolupa entorn els sectors boví, oví, porcí, i equí. Dins de
l’activitat, el 36% del cens de bestiar és del sector porcí, mentre que el sector boví te un pes del
34% i el sector oví d’un 29%. En l’activitat ramadera s’inicien activitats per a l’impuls de races
autòctones, com la vaca bruna i com l’ovella ripollesa.
Tanmateix la indústria càrnia present a la comarca es basa en la fabricació, transformació i/o
elaboració de productes carnis, ja sigui en indústries com empreses familiars i carnissers i
xarcuters artesans, que produeixen productes i embotits com la llonganisseta. Per altra banda
l’activitat escorxadora al Ripollès es realitza principalment a l’Escorxador del Ripollès, S.A. on té
lloc exclusivament la matança dels caps de bestiar boví, oví, porcí i equí.
No obstant, es constata una pèrdua del valor afegit associat al procés productiu, degut a la
derivació d’animals engreixats a altres comarques per a la seva matança. De la mateixa manera
s’observa una fuga relacionada amb el valor afegit que suposa la segona transformació i
comercialització del producte carni en altres comarques fora del Ripollès. En conseqüència a
aquests fets, l’oportunitat per minimitzar aquestes fugues resideix en intentar integrar els
processos de la cadena de producció, de manera que permeti capitalitzar el valor afegit derivat
dins la comarca del Ripollès.
En aquest sentit, s’està desenvolupant un projecte d’ampliació de les instal·lacions actuals de
l’escorxador, amb una sala de desfer i envasat annexa, constituint així un model d’illa càrnia,
que permetrà integrar els esglaons de la cadena de producció del sector carni, i en
conseqüència minimitzar les derivacions econòmiques que es donen actualment.
La viabilitat de la nova instal·lació ve suportada per la oportunitat en quant considerar que de la
producció actual hi ha l’opció de llogar el desfer per a un nombre reduït de carnissers, i per altra
banda, que s’augmenta el nombre de caps que entren a l’escorxador i que actualment es maten
fora, per a la seva comercialització a través de la sala de desfer, trossejat / filetejat i envasat.
En una segona derivada de capitalitzar el valor, les accions per a la promoció, valorització i
comercialització de productes es dirigeixen a dos models productius: a curt termini, i incidint en
els processos aigües avall de l’escorxador, consisteix en la comercialització d’un producte amb
segell, els Productes del Ripollès, la qual estaria adreçada principalment als comerços
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minoristes, promocionant els productes propis actuals de la comarca (carn de vedella, carn de
poltre, embotit).
Amb l’objectiu de promocionar i comercialitzar el producte agroalimentari de la comarca, es
requereix

d’una

entitat

organitzativa

que

s’encarregui,

entre

d’altres,

de

l’activitat

comercialitzadora, que en el cas que s’estudia, prendrà la forma d’una cooperativa de segon
grau. Aquest model permet una millora en la gestió de la comercialització, així com establir
sinèrgies productives i comercials conjuntes entre els socis de la cooperativa.
Les línies estratègiques per a la comercialització dels productes van adreçades a diferents
canals de comercialització: canal minorista (organitzat i independent) i canal HORECO,
aprofitant el potencial en quant al consum de producte carni i en quant a les oportunitats
existents de comercialització al Ripollès a través dels diferents canals.
Tanmateix, les accions, on han d’anar adreçats els esforços a llarg termini, i incidint en el procés
de producció, es dirigeixen a obtenir una raça d’aptitud càrnia. Aquesta iniciativa, però, té unes
implicacions inicials en quant a inversió de recursos i en un canvi en l’estructura productiva. No
obstant, permetrà a la comarca dotar-se d’un producte amb un valor afegit, que permetrà una
valorització i promoció del producte en un mercat més ampli, a través de canals minoristes
organitzats i canal HORECO.
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Annex I: Llistat clients de l’Escorxador de Ripollès, S.A.
CODI

NOM

Municipi

1

Carnicas Baltasar, S.L.

2

Pau Arboix Pujol

3

Montserrat Rota Picas

Ripoll

4

Josefa Alos Sitges

Ripoll

5

Francesc aulinas Garrido

6

Carns i Embotits Coll‐Fred, S.L.

7

Jaume Dial Colomer

Ripoll
Vic

Vall de Bianya
Vidra
San Joan de les Abadesses

8

Jordi Portell Pujol

9

Josep Monells Jorda

Sant Quirze de Besora

10

Empar Ruiz Massegosa

Montesquiu

11

Carme Soldevila Clotet

Les Llosses

San Joan de les Abadesses

Sant Pau Seguries

12

El Rebost de can Barramba, S.L.

13

Pere Sola Solomo

Ripoll

14

Carles Carrasco Colano

Ripoll

15

Carnisseri el Pont, C.B.

Camprodon

16

Carnisseria Can Fruitos,

Ripoll

17

Rosa Rubio Bonfill

Ripoll

18

Ramon Tubert Sala

Ogassa

19

Magdalena Parramon Mir

Ripoll

20

Antonia Perez Fuertes

Ripoll

21

Rosina Jorda Bassols

22

Bonet Supermercats, S.A.

Ripoll

23

Montserrat Clota Fossas

San Joan de les Abadesses

24

Joan Perarnau Orriols

Campdevanol

25

Tallant i Fills, S.L.

Campdevanol

26

Mª Dolors Riu Corcoy

27

Torello Carns, S.L.

28

Merce Cortacans Bassaganya

29

Joan Ginesta Marçe

Sora

30

Lluis Franquesa Mullol

Ripoll

San Joan de les Abadesses

Ripoll
Torello
Gombreny

31

Rosa Clotet Tubau

Sant Jaume de Frontanyà

32

Rosina Falco Orri

Campdevanol

33

Pardinella, S.C.

Ripoll

34

Bragulat, S.C.

Sant Quirze de Besora

35

Coop. Sant Isidre

Vallfogona Del Ripollès

36

Carnisseria Eva i Germanes

37

Ramon Bach Corominas

38

Can Plaça, S.A.

39

Jordi Graulosa Falguera

40

Nuria Oller Farres

San Joan de les Abadesses
Vidra
Gurb
Vall d'en Bas
St. Vicenç Torello

97

CODI

98

NOM

Municipi

41

Pere Palau Casteny

Ripoll

42

Joaquim Serra Vila

San Joan de les Abadesses

43

Gloria Santanach Vilanova

44

Eduard Torras Manso

Campdevanol

45

Antonio Fajula Companyo

Campdevanol

46

Eva Solano Recio

47

Carnisseria Ubach‐Galan

Les Planes

48

Angel Tarruella Figols

Les Llosses

49

Xarcuteria Alba, C.B.

Ribes de Freser

50

Antoni Valls Fabregas

Borreda

51

Montserrat Torrente Martinez

52

Merçe Lleopart Bançells

53

Pedret, SCCL

54

Antonio Pineda Riquelme

55

Teresa Pujals

56

Ildefons Coll Sola

Vidra

57

Mª Teresa Puigcorber Viñas

Ripoll

58

Miquel Grifol Clar

Ripoll

59

Joan Sala Boixader

Vallfogona Del Ripollès

60

Francesc Rodellas Tubert

61

Agro‐Ramadera Cabana Sala

62

Ramon Serrat Giro

63

Antonio Puigcorber Parera

Ripoll

64

Gelada Explotación, S.L.

Olot

65

Hanane Haji

66

Josep Mª Pujals Capdevila

67

Angela Baliarda Lopez

Olot

68

Joan Puigcorber Vinyas

Les Llosses

69

LL. Mendo Can Pedre, S.L.

70

Josep Batlle Pascal

71

Les Llosses Iniciatives, S.L.

Les Llosses

72

Miquel Corominas Farres

Campdevanol

73

Francesc Rodellas Tubert

Campdevanol

74

Miquel Marce Ricart

75

Jaume Font Casadesus

Ripoll

76

Martin Germans, S.A.

Montesquiu

77

Ramon Cabana Soldevila

Les Llosses

78

Ramon Corominas Viñas

Gombreny

79

Baldiri Fajula Farres

San Joan de les Abadesses

80

Mercedes Bermejo

San Joan de les Abadesses

Ripoll

San Joan de les Abadesses

Ripoll
Vic
Sant Quirze de Besora
Ripoll
Ribes de Freser

Campdevanol
Les Llosses
Olost de Lluçanes

San Joan de les Abadesses
Les Llosses

Sant Quirze de Besora
Sant Pau Seguries

Camprodon

CODI

NOM

Municipi

81

Angel Arimany Soler

Olot

82

Sandra Espona Serra

Tregura

83

Carns i Embotits Vilalta, S.C.

84

S.A.T. Mas Cuera

85

Francesc Rubau Bonada

Ribes de Freser

86

Esteve Danis, S.L.

Vall de Bianya

87

Embotits Maso d'Olot, S.L.

Olot

88

Isabel Cuixeres Rius

Tona

89

Mª Carme Aulinas Sanglas

Ogassa

90

Ramon Cortacans Perarnau

Campdevanol

91

La Rodonella, S.L.

92

Joan Vila Clotet

93

Cecilia Palol Carlon

94

Maria Teresa Buixeda

Mollo

95

Josep Cabana Sañas

Ripoll

96

Carnisseria elisabet Janet

97

Carns Palau, S.C.

98

Mª Carme Rodriguez Canalia

Les Preses

99

Radi Amzaiab

Manelleu

100

Baltasar Dot Verdaguer

St. Maria de Besora

101

Casa Gallart, S.L.

Sant Julia Vilatorta

102

Genoveva Cosp Verges

103

La Cuineta, S.C.

104

Mª Dolors Vernet Bertran

105

Carnisseria Maribel

106

Maria Cunill Bassaganya

Ribes de Freser
Olot

San Joan de les Abadesses
Baga
Tregura

Campdevanol
Ribes de Freser

La Pobla de Lillet
Ripoll
Les Llosses
Campdevanol
San Joan de les Abadesses
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Clients habituals de l’Escorxador del Ripollès. S.A. que comercialitzen vedella
(2006)
NOM

Municipi

% Total de vendes

Carnicas Baltasar, S.L.

Ripoll

5,24

Gelada Explotación, S.L.

Olot

4,18

Magdalena Parramon Mir

Ripoll

4,13

Joan Perarnau Orriols

Campdevanol

3,47

Montserrat Rota Picas

Ripoll

3,34

Carles Carrasco Colano

Ripoll

2,84

San Joan de les Abadesses

2,49

Olost de Lluçanes

2,26

Carnisseria Eva i Germanes

San Joan de les Abadesses

2,17

Jaume Dial Colomer

San Joan de les Abadesses

2,12

Ripoll

2,06

Campdevanol

2,02

Camprodon

1,95

Ribes de Freser

1,65

Ripoll

1,51

San Joan de les Abadesses

1,50

Les Llosses

1,44

San Joan de les Abadesses

1,25

Montesquiu

1,20

Campdevanol

1,18

Josep Monells Jorda
Ramon Serrat Giro

Antonia Perez Fuertes
Tallant i Fills, S.L.
Carnisseri el Pont, C.B.
Carns i Embotits Vilalta, S.C.
Carnisseria Can Fruitos,
Hanane Haji
Les Llosses Iniciatives, S.L.
Rosina Jorda Bassols
Empar Ruiz Massegosa
Rosina Falco Orri
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Annex II: Indústria càrnia del Ripollès
Empreses càrnies per activitat i producte
RGSA

NOM

MUNICIPI

ACTIVITAT PRODUCTO

10.05060/GE

EMBOTITS MIRO S.L.

CAMPDEVANOL

1

23

10.05060/GE

EMBOTITS MIRO S.L.

CAMPDEVANOL

1

54

10.01887/GE

EMBOTITS CROS S.A.

CAMPRODON

1

23

10.01889/GE

CASANOVA HERMANOS S.A.

CAMPRODON

1

23

10.11798/GE

AGROCARNICA VALL DE CAMPRODON S.C.C.L.

CAMPRODON

6

1

10.11798/GE

AGROCARNICA VALL DE CAMPRODON S.C.C.L.

CAMPRODON

6

60

10.11798/GE

AGROCARNICA VALL DE CAMPRODON S.C.C.L.

CAMPRODON

6

62

10.11798/GE

AGROCARNICA VALL DE CAMPRODON S.C.C.L.

CAMPRODON

6

63

10.15985/GE

RICART ROSSELL, JOAQUIM

CAMPRODON

4

23

10.03995/GE

SOLA FREIXA, CONCEPCIO

MOLLO

1

23

10.03995/GE

SOLA FREIXA, CONCEPCIO

MOLLO

1

54

10.01907/GE

ASPAR RICART, FRANCISCO

MOLLO

1

23

10.01907/GE

ASPAR RICART, FRANCISCO

MOLLO

1

54

10.04442/GE

TUBERT SALA, RAMON

OGASSA

1

23

10.10514/GE

EMBOTITS EL TARTER S.L.

PARDINES

1

23

10.10922/GE

EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES S.A.

PLANOLES

1

23

10.10922/GE

EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES S.A.

PLANOLES

1

54

10.11269/GE

AVIRAM SELGAS S.L.

RIBES DE FRESER

2

19

10.11269/GE

AVIRAM SELGAS S.L.

RIBES DE FRESER

2

56

10.11269/GE

AVIRAM SELGAS S.L.

RIBES DE FRESER

3

19

10.11269/GE

AVIRAM SELGAS S.L.

RIBES DE FRESER

3

21

10.11269/GE

AVIRAM SELGAS S.L.

RIBES DE FRESER

3

56

10.11269/GE

AVIRAM SELGAS S.L.

RIBES DE FRESER

4

19

10.11269/GE

AVIRAM SELGAS S.L.

RIBES DE FRESER

4

56

10.11269/GE

AVIRAM SELGAS S.L.

RIBES DE FRESER

6

10

10.13795/GE

XARCUTERIA ALBA C.B.

RIBES DE FRESER

1

23

10.14085/GE

EMBOTITS VALL DE RIBES S.L.

RIBES DE FRESER

1

23

10.15663/GE

EMBOTITS ARTESANS ANGLADA S.L.

RIBES DE FRESER

1

23

10.18986/GE

CARNS I QUEVIURES PALAU S.C.

RIBES DE FRESER

1

23

10.18986/GE

CARNS I QUEVIURES PALAU S.C.

RIBES DE FRESER

1

54

10.18986/GE

CARNS I QUEVIURES PALAU S.C.

RIBES DE FRESER

6

6

1. Fabricació, tranformació i/o elaboradors
2. Envasat
3. Distribuïdor
4. Emmagatzematge
6. Escorxador
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RGSA

NOM

MUNICIPI

10.04005/GE

FLORENCIO FONT CANAL S.A.

RIPOLL

1

23

10.04005/GE

FLORENCIO FONT CANAL S.A.

RIPOLL

3

23

10.04005/GE

FLORENCIO FONT CANAL S.A.

RIPOLL

4

23

10.09373/GE

CARNIQUES BALTASAR S.L.

RIPOLL

1

54

10.09373/GE

CARNIQUES BALTASAR S.L.

RIPOLL

6

6

10.12730/GE

COMERCIAL C.B.G. S.A.

RIPOLL

3

23

10.12730/GE

COMERCIAL C.B.G. S.A.

RIPOLL

4

23

10.15381/GE

EDIBLE CASINGS S.L.

RIPOLL

1

34

10.16603/GE

GALISMAR S.L.

RIPOLL

3

18

10.16603/GE

GALISMAR S.L.

RIPOLL

4

18

10.17086/GE

DELTER ALIMENTACIO S.L.

RIPOLL

3

23

10.17086/GE

DELTER ALIMENTACIO S.L.

RIPOLL

3

54

10.17086/GE

DELTER ALIMENTACIO S.L.

RIPOLL

4

23

10.17086/GE

DELTER ALIMENTACIO S.L.

RIPOLL

4

54

10.04008/GE

EMBOTITS TAGA S.L.

SANT JOAN DE LES ABADESSES

1

23

10.04008/GE

EMBOTITS TAGA S.L.

SANT JOAN DE LES ABADESSES

6

6

10.05724/GE

EMBOTITS ARTESANS MONTS S.L.

SANT JOAN DE LES ABADESSES

1

23

10.05724/GE

EMBOTITS ARTESANS MONTS S.L.

SANT JOAN DE LES ABADESSES

2

23

10.05724/GE

EMBOTITS ARTESANS MONTS S.L.

SANT JOAN DE LES ABADESSES

3

23

10.05724/GE

EMBOTITS ARTESANS MONTS S.L.

SANT JOAN DE LES ABADESSES

4

23

10.05724/GE

EMBOTITS ARTESANS MONTS S.L.

SANT JOAN DE LES ABADESSES

6

6

10.09622/GE

BATLLE PASCAL, JOSEP

SANT PAU DE SEGURIES

6

1

10.09622/GE

BATLLE PASCAL, JOSEP

SANT PAU DE SEGURIES

6

60

10.09622/GE

BATLLE PASCAL, JOSEP

SANT PAU DE SEGURIES

6

62

10.09622/GE

BATLLE PASCAL, JOSEP

SANT PAU DE SEGURIES

6

63

10.15954/GE

EL REBOST DE CAN BARRAMBA S.L.

SANT PAU DE SEGURIES

1

23

10.13906/GE

PLANELLA PEITIVI, JAUME Y OTRO

VILALLONGA DE TER

6

10

10.13906/GE

PLANELLA PEITIVI, JAUME Y OTRO

VILALLONGA DE TER

6

11

10.07563/GE

ESCORXADOR DEL RIPOLLES S.A.

RIPOLL

6

1

10.07563/GE

ESCORXADOR DEL RIPOLLES S.A.

RIPOLL

6

60

10.07563/GE

ESCORXADOR DEL RIPOLLES S.A.

RIPOLL

6

61

10.07563/GE

ESCORXADOR DEL RIPOLLES S.A.

RIPOLL

6

62

10.07563/GE

ESCORXADOR DEL RIPOLLES S.A.

RIPOLL

6

63

Activitats 1 - 2 - 3 - 4

ACTIVITAT PRODUCTO

Activitat 6

18. Carn

1. Escorxador

19. Carn d'aviram

10. Sala de desfer d'aviram

21. Carn de caça
23. Productes carnis

11. Sacrifici d'ànec per a la producció de fetges grasos
6. Sala de desfer de carn
60. Escorxador de boví

34. Colàgeno

61. Escorxador de porcí

54. Preparats de carn i carn picada

62. Escorxador d'oví

56. Preparats de carn i carn picada, mercat nacional

63. Escorxador de caprí
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Comerços minoristes del Ripollès
EMPRESA

MUNICIPI

ACTIVITAT

PRODUCTES CARNIS I DERIVATS (EMBOTITS)
Carnisseria-Xarcuteria Cal Maurici

Campdevànol

Criança pròpia de xai i vedella

Carnisseria- Xarcuteria Elisabet i Janet

Campdevànol

Carn i embotits

Carnisseria -Xarcuteria Joan Perarnau

Campdevànol

Carn i embotits

Embotits Miró, SL

Campdevànol

Carn i embotits

Embotits Cros, SA

Camprodon

Embotits clàssics

Casanova Hermanos, S.A

Camprodon

Embotits

La Plaça

Les Llosses

Embotits casolans

Agrogotiga de Can Dachs

Les Llosses

Carn i embotits, restaurant, agrobotiga

Carnisseria Maria Teresa

Llanars

Carn i embotits (no elaboren)

Can Parruc, S.C

Molló

Càrnics. Embotits clàssics

Embotits Costabona

Molló

Embotits, patés i productes de l'ànec

Can Tal.lara

Ogassa

Embotits clàssics

Carnisseria Mª Carme

Ogassa

Carn i embotits clàssics

Embotits El Tarter, SL

Pardines

Embotits clàssics

Embotits casolans Casa Cosp

Planoles

Càrnics.Embotits clàssics

Embotits casolans de Planoles, SA

Planoles

Embotits clàssics

Xarcuteria Alba

Ribes de Freser

Carn i embotits clàssics

Ca l'Estrada

Ribes de Freser

Carn i embotits clàssics

Carns i embotits Vilalta

Ribes de Freser

Carn i embotits clàssics

Carnisseria Queviures Palau

Ribes de Freser

Carn i embotits clàssics

Embotits artesans Anglada

Ribes de Freser

Carn i embotits clàssics

Embotits Vall de Ribes, SL

Ribes de Freser

Embotits clàssics

Ca la Magda

Ripoll

Carn i embotits

Polleria i Cansaladeria Pineda

Ripoll

Carn i embotits

Carnisseria i xarcuteria Constans

Ripoll

Carn

Carnisseria Flora

Ripoll

Carn i embotits

Carnisseria Carles i Mila

Ripoll

Carn i embotits

Carnisseria Can Fruitós

Ripoll

Carn

Carnisseria Flora

Ripoll

Carn i embotits

Xarcuteria Mullol

Ripoll

Carn de porc i embotits

Xarcuteria Dolors

Ripoll

Embotits ( no elaborats per ells,reventa)

Florenci Font Canal, SL

Ripoll

Embotits

Carnisseria Dial

Sant Joan de les Abadesses

Carn i embotits clàssics

Carnisseria Eva

Sant Joan de les Abadesses

Carn i embotits (no elaborats de moment)

Carnisseria Eva i germanes. Dia

Sant Joan de les Abadesses

Carn i embotits (no elaborats de moment)

Carnisseria i Xarcuteria Can Passolas

Sant Joan de les Abadesses

Carn i embotits clàssics

Sant Joan de les Abadesses

Embotits clàssics, embotits ecológics, embotits
de paó, cavall i cèrvol

Embotits Artesans Monts SL
Embotits Taga, SL

Sant Joan de les Abadesses

Embotits clàssics

Mas Repunxó

Sant Joan de les Abadesses

Embotits clàssics, restaurant, agrobotiga

Agrobotiga-SAT Sant Antoni de la Miranda

Sant Joan de les Abadesses

Carn, llet fresca

Embotits El Rebost

Sant Pau de Segúries

Embotits clàssics

Casa Batlle

Sant Pau de Segúries

Embotits clàssics

Embotits Lapedra, SL

Sant Pau de Segúries

Embotits clàssics

Ca la Cecília

Setcases

Carn i embotits clàssics

Ca la Núria

Setcases

Mel i embotits clàssics

Can Jana

Tregurà-Vilallonga de Ter

Embotits

Agrobotiba Cal Teixidor

Veïnat de Llaers - Ripoll

Carn, embotit

Can Blanch

Vilallonga de Ter

Embotits
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EMPRESA

MUNICIPI

ACTIVITAT

PRODUCTES CARNIS I DERIVATS (EMBOTITS)
Can Parruc, S.C

Molló

Càrnics. Embotits clàssics

Can Tal.lara

Ogassa

Embotits clàssics

Embotits El Tarter, SL

Pardines

Embotits clàssics

Embotits casolans de Planoles, SA

Planoles

Embotits clàssics

Embotits Vall de Ribes, SL

Ribes de Freser

Embotits clàssics

Ca la Magda

Ripoll

Carn i embotits

Xarcuteria Mullol

Ripoll

Carn de porc i embotits

Embotits Artesans Monts SL

Sant Joan de les Abadesses

Embotits clàssics, embotits ecológics, embotits de
paó, cavall i cèrvol

Agrobotiga-SAT Sant Antoni de la Miranda

Sant Joan de les Abadesses

Carn, llet fresca

Embotits El Rebost

Sant Pau de Segúries

Embotits clàssics

Casa Batlle

Sant Pau de Segúries

Embotits clàssics

Embotits Lapedra, SL

Sant Pau de Segúries

Embotits clàssics

Ca la Cecília

Setcases

Carn i embotits clàssics

Ca la Núria

Setcases

Mel i embotits clàssics

Can Jana

Tregurà-Vilallonga de Ter

Embotits

Agrobotiba Cal Teixidor

Veïnat de Llaers - Ripoll

Carn, embotit

Vilallonga de Ter

Embotits

Can Blanch

DOLÇOS I PASTISSERIA, FORN DE PA
Dolceria Junyent. SL

Ripoll

Carícies

Pastisseria Costa

Ripoll

Moxaines

Forn Sant Roc de Sebastià Sala

Camprodon

Pastisseria

Forn de Matamala

Les Llosses

Forn de llenya, pa, coca, magdalenes,
carquinyolis

Forn Robiró

Ribes de Freser

Daines

Forn Can Palou

Ripoll

Forn de llenya, pa, coca

PRODUCTES LACTIS I DERIVATS (FORMATGES,IOGURTS..)
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Productes làctics: llet crua,iogurts, mató, flamsi
postres làctics. Llet pròpies vaques

El Lladré

Les Llosses

Formatgeria Herbacol

Queralbs

Formatge tendre al drap i mató

Làctics Mas Ca l'Esteve

Ribes de Freser

Productes làctics:llet crua, iogurts naturals; amb
gust a fresa i a llimona, mató. Llet pròpies vaques

Formatges La Rovira

Sant Pau de Segúries

Formatges de vaca i d'ovella de la Vall de
Camprodon

Annex III: Documentació i informació per a la constitució de
la cooperativa de segon grau
Capítol II (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives)
Constitució i registre
Article 6 Personalitat jurídica
Una cooperativa queda constituïda i té personalitat jurídica d’ençà del momento d’inscriure
en el Registre de Cooperatives l’escriptura pública que conté l’acta de l’assemblea
constituent i els seus estatuts socials.

Article 7 Cooperatives de primer grau i de segon grau
1. Les cooperatives de primer grau han d’ésser integrades per un mínim de tres socis
que duguin a terme l’activitat cooperativitzada, excepte en els casos en què aquesta
Llei estableix expressament una altra cosa.
2. Les cooperatives de segon grau han d’ésser integrades per un mínim de dues
persones jurídiques, una de les quals, almenys, ha d’ésser una cooperativa.

Article 8 Constitució de la societat
1. Els fundadors, que actuen en nom de la futura societat, han de desplegar totes les
activitats necessàries per a inscriure-la i han de respondre solidàriament dels actes
duts a terme i dels contractes formalitzats en nom de la societat cooperativa abans
de fer-ne la inscripció en el Registre General de Cooperatives de Catalunya, excepte
en el cas que llur eficàcia s’hagi condicionat a la inscripció i, si escau, a l’assumpció
posterior per la societat dels actes i els contractes. Les despeses produïdes per
aquestes actuacions són a càrrec de la societat.

2. La societat en formació ha de respondre amb el patrimoni integrat per les aportacions
efectuades pels socis al capital social pels actes i els contractes de caràcter
indispensable per a inscriure-la, pels realitzats per l’òrgan d’administració compresos
en les facultats conferides per l’escriptura de constitució i, si escau, d’esmena, i pels
realitzats per mandat específic de representació per tots els socis. Aquests darrers
en responen personalment fins al límit de la quantitat que s’hi haguessin obligat a
aportar.

105

3. Una vegada inscrita la societat, s’entén que assumeix els actes i els contractes
formalitzats prèviament, i, en ambdós supòsits, cessa la responsabilitat solidària de
les persones a què es refereixen els apartats 1 i 2, sempre que, en el termini de tres
mesos d’ençà de la inscripció, no hagi estat convocada l’assemblea o, si escau, no
s’hagi sol·licitat una convocatoria general extraordinària, de conformitat amb l’article
31, per a desaprovar la gestió efectuada.

4. Mentre no se’n produeixi la inscripció en el Registre de Cooperatives, la societat
projectada ha d’afegir a la denominació provisional els mots "en constitució".

Article 9 Societat cooperativa irregular
1. Transcorreguts sis mesos d’ençà de l’atorgament de l’escriptura sense que s’hagi
sol·licitat la inscripció de la societat en el Registre de Cooperatives, o bé abans
d’aquest termini, si s’ha verificat la voluntat de no inscriure-la, tot soci o sòcia pot
instar la dissolució de la societat en constitució i exigir, amb la liquidació prèvia del
patrimoni social, la restitució de les aportacions que hi hagi fet.

2. Si la societat cooperativa ha iniciat o continua duent a terme l’activitat del seu objecte
social sense haver sol·licitat la inscripció en el Registre de Cooperatives, una vegada
hagin transcorregut els sis mesos a què fa referència l’apartat 1, o bé si se n’ha
verificat la voluntat de no inscriure la societat, els socis passen a tenir,
automàticament, responsabilitat il·limitada i solidària.

Article 10 Assemblea constituent
1. L’assemblea constituent de la cooperativa ha d’aprovar els estatuts socials, designar
les persones que han d’efectuar els actes necessaris per a inscriure la projectada
societat i nomenar les persones que, una vegada inscrita la cooperativa, n’han
d’integrar el consell rector, i, si escau, la intervenció de comptes i la resta d’òrgans
socials estatutàriament obligatoris.

2. En l’acta de constitució de la cooperativa, que ha d’ésser signada pels fundadors, s’hi
ha de fer constar la relació dels noms i de les dades d’identificació fiscal.

Article 11 Contingut mínim dels estatuts socials
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1. Els estatuts que han de regir el funcionament de la cooperativa han de fer constar,
com a mínim, els elements següents:
a. La denominació de la societat.
b. El domicili social.
c. L’activitat que en constitueix l’objecte social.
d. La durada.
e. L’àmbit territorial de l’activitat cooperativa principal.
f.

El règim de responsabilitat dels socis pels deutes socials.

g. Les diverses classes de socis.
h. Els requisits per a l’admissió i la baixa dels socis.
i.

Els drets i les obligacions dels socis, amb indicació de llur compromís o llur
participació mínima en les activitats de la cooperativa, i també el
reconeixement del dret dels socis a poder accedir a la informació sobre la
situació financera de la cooperativa.

j.

Les normes de disciplina social, la tipificació de les faltes i les sancions, els
procediments sancionadors i els recursos que s’hi poden interposar.

k. El capital social mínim de la cooperativa i la determinació de l’aportació
obligatòria inicial dels diversos socis de la societat.
l.

El dret de reemborsament de les aportacions dels socis i el règim de
transmissió d’aquestes.

m. Els criteris d’aplicació dels resultats, amb la determinació dels percentatges
dels excedents que s’han de destinar als fons socials obligatoris.
n. La manera i el termini per a convocar-ne l’assemblea general, i també el
règim d’adopció dels acords.
o. L’estructura dels òrgans socials d’administració i control que tinguin carácter
obligatori, i també llur règim d’actuació.
p. Les normes sobre el procediment electoral i la remoció dels òrgans socials.
q. Els membres del consell rector als quals es confereix el poder de
representació.
r.

Les causes de dissolució de la cooperativa.

s. Els criteris per a determinar el compromís de participació intercooperativa i de
foment de la formació.

2. Els estatuts socials poden ésser desplegats per reglaments de règim intern aprovats
per l’assemblea.
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Article 12 El registre
1. El Registre de les entitats a les quals s’aplica aquesta Llei s’adscriu a un únic
departament de la Generalitat i s’estructura amb caràcter desconcentrat.

2. El Registre de Cooperatives ha d’assumir les funcions de qualificació, inscripció,
resolució i certificació.

Article 13 Actes d’inscripció obligatòria
1. Són d’inscripció obligatòria i han de constar en els fulls oberts a cada societat els
actes següents:
a. La constitució de la societat, que ha d’ésser la primera inscripció que hi figura.
b. El canvi de domicili.
c. La modificació dels estatuts socials.
d. El nomenament, el cessament i les delegacions dels membres del consell
rector i de la intervenció de comptes o altres òrgans socials regulats per
estatuts, la direcció general, la direcció de les seccions de crèdit i, si escau,
els auditors de comptes. S’hi han de fer constar tant els membres titulars com
els membres suplents.
e. La creació i la baixa de les seccions a què fa referència l’article 5.
f.

Els poders generals i les delegacions de facultats, i també llurs modificacions,
la revocació i la substitució. No és obligatòria, en canvi, la inscripció dels
poders generals per a plets o per a la realització d’actes concrets.

g. L’acord de dissolució i de nomenament dels liquidadors.
h. La fusió, pròpia o per absorció, i l’escissió.
i.

La transformació de la cooperativa en qualsevol altra entitat o classe de
cooperativa.

j.

La liquidació de la societat.

k. La suspensió de pagaments, la fallida i les mesures administratives i judicials
d’intervenció.
l.

Les resolucions judicials o administratives si és preceptiu fer-ne la inscripció.

m. El dipòsit dels comptes anuals, per anotació marginal.

2. Els acords de les lletres k i l han d’ésser comunicats al Registre General de
Cooperatives per l’òrgan judicial o administratiu que els va adoptar.
Article 14 Principis del registre de cooperatives
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1. El Registre de Cooperatives es regeix pels principis d’obligatorietat de la inscripció,
de titulació pública, de legalitat, de presumpció d’exactitud i de validesa del contingut
dels llibres del registre, de publicitat formal i material, de fe pública, de prioritat i de
tracte successiu.

2. El Registre de Cooperatives ha de garantir els principis d’accessibilitat i
transparència, mitjançant el funcionament, l’organització i els recursos adequats.

Article 15 Inscripció
1. Per a inscriure una cooperativa nova cal presentar al Registre de Cooperatives una
còpia autenticada i una còpia simple de l’escriptura pública de constitució.

2. El Registre, en un termini de tres mesos, ha d’emetre una resolució, després d’haver
fet la qualificació jurídica dels documents. Si no hi ha una resolución expressa del
Registre en el termini esmentat, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci
negatiu.

3. Si la resolució del Registre sobre la qualificació és favorable, aquest ha d’inscriure la
constitució de la cooperativa i li ha de retornar la còpia autenticada de l’escriptura
pública amb la diligència d’inscripció.

4. En el cas que la resolució sobre la qualificació de la cooperativa sigui desfavorable,
el Registre ha de notificar a les persones que hagin estat designades per a inscriure
la societat projectada els defectes que hagin estat observats en l’acta de constitució
o en els estatuts. En el cas que els defectes siguin esmenables, abans d’emetre la
resolució s’ha de notificar a les persones interessades i se’ls ha de donar un termini
de quinze dies per a esmenar-los.

5. Contra

la

resolució

denegatòria

d’inscripció d’un document, les persones

interessades poden interposar recurs d’alçada davant el director o directora general
d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa, en els terminis i les condicions
establerts per la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, del 13 de gener.
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6. Es pot interposar recurs contenciós administratiu contra els actes dictats per
l’Administració de la Generalitat relatius a la inscripció de documents en el Registre
de Cooperatives.

Article 16 Efectes de la inscripció
1. La inscripció dels actes de constitució, de modificació dels estatuts socials, de fusió,
d’escissió,

de

transformació

i

de

dissolució,

i

sol·licitud

de

cancel·lació

d’assentaments de les societats cooperatives és constitutiva.

2. Com a resultat de la qualificació de la cooperativa, s’ha de procedir a fer, suspendre
o denegar l’assentament sol·licitat, en funció de si els títols són correctes o no ho són
o de si presenten errors esmenables o no esmenables.

3. La inscripció al Registre de Cooperatives no convalida ni els actes ni els contractes
que siguin nuls d’acord amb la Llei.
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Annex III.1. Tràmits administratius per a la constitució de la
cooperativa (I)
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Annex III.2. Model d’estatuts d’una cooperativa de segon grau
CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT
Article 1. Denominació
Amb la denominació de (1) ... , Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una
societat cooperativa de segon grau, subjecta als principis i disposicions de la Llei de
cooperatives de Catalunya1

Article 2. Objecte i activitats
L'objecte d'aquesta societat cooperativa és ... (2).

Article 3. Operacions amb terceres persones
1. La cooperativa podrà fer operacions amb terceres persones que no en siguin sòcies
sense cap altra limitació que les establertes en la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de
cooperatives.
2. En especial, aquesta disposició s'entén aplicable a les activitats i operacions
definides i relacionades a l'article 2 anterior.
Article 4. Seccions 2
Per al desenvolupament de les activitats previstes a l’article anterior s'han de crear les
seccions oportunes que desenvolupin, dins dels fins generals, les activitats específiques
amb autonomia de gestió i possibilitat de patrimonis separats afectats a aquest objecte. En
tot cas, serà necessari que portin comptabilitat independent, sense perjudici de la general de

1

En cas d'adaptació d'estatuts, en lloc de dir "es constitueix…" cal dir "que es va constituir

en data (*) i que s'adapta a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives".

2

L'opció de constituir seccions és opcional.
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la cooperativa. Aquest fet s’haurà de fer constar expressament davant de tercers amb els
quals la cooperativa hagi de tractar.

Article 5. Durada
La societat es constitueix per temps ... (3) i les seves activitats comencen des del moment
de la seva constitució (4).

Article 6. Domicili social i àmbit territorial
El domicili social de la cooperativa de segon grau s'estableix a ... (5) i es pot trasladar a un
altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili
fora d'aquest cas exigeix l'acord de l'Assemblea General que modifiqui aquest precepte
estatutari.
La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a … (6).

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES (7)
Article 7. Persones sòcies
Poden ser socis d’aquesta cooperativa les cooperatives de primer grau legalment
constituïdes, els socis de treball o qualsevol entitat o persona jurídica, pública o privada, (8)
que pugui realitzar l’objecte social i les activitats especificades a l’article 2 d’aquests
estatuts.

Article 8. Requisits per a l'admissió
Per a l'admissió d'una persona com a soci cal que es compleixin els requisits següents: (9)
a) Ajustar-se a l'assenyalat a l'article 7 d'aquests estatuts.
b) Les persones sòcies han de tenir capacitat d'obrar d'acord amb el que preceptua el
Codi civil (10).
c) Subscriure l'aportació econòmica obligatòria i fer-la efectiva d'acord amb els articles
55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 9. Obligacions dels socis
Les persones sòcies estan obligades a: (11)
a) Fer el desemborsament de l'aportació compromesa i complir les obligacions
econòmiques que els correspongui.
b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d'altres òrgans pels quals siguin
convocades.
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c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l'Assemblea
General.
d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
e) Participar en l’activitat cooperativitzada que desenvolupi la cooperativa en la següent
quantia mínima obligatòria: ... (12).
f)

No dedicar-se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar
amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell
Rector.

g) Participar en les activitats de formació i intercooperació.
h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels
quals pugui perjudicar els interessos socials.
i)

Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d'aquests estatuts.

Article 10. Drets dels socis
Les persones sòcies tenen dret a: (13)
a) Participar en la realització de l’objecte social de la cooperativa, sense cap
discriminació.
b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat.
c) Participar, amb veu i vot, en la presa d'acords a l'Assemblea General i a la resta
d'òrgans dels quals formin part.
d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i
socials en els termes que estableix l'article 24 de la Llei de cooperatives de
Catalunya, que regula el dret d'informació.
e) Participar en els excedents, si n'hi ha, d'acord amb el que estableixen aquests
estatuts.
f)

Percebre el reemborsament de l'aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o
separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa.

g) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament
adoptats pels òrgans de la cooperativa.

Article 11. La responsabilitat dels socis pels deutes socials
La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les
aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no (14), i tenen
el caràcter de ... (15).
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La persona sòcia que es doni de baixa continua sent responsable davant la cooperativa,
durant 5 anys, de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la baixa
(16).

Article 12. Baixa dels socis
Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al
Consell Rector amb ... mesos d'antelació (17).

Article 13. Baixa justificada i baixa forçosa (18)
1. La baixa es considerarà justificada: (19)
2. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del
soci poden ser recorregudes, d'acord amb l'article 19 de la Llei de cooperatives de
Catalunya, per aquest soci davant l'Assemblea General (20) dins del mes següent a
la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l'Assemblea (20) es poden
adreçar a la jurisdicció competent, amb la conciliació prèvia davant el Consell
Superior de la Cooperació (21).
3. Poden ser donats forçosament de baixa els socis que perdin els requisits objectius,
exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.

Article 14. Dret de reemborsament
En tots els casos de baixa d'un soci, aquest soci tindrà dret al reemborsament de les seves
aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, així com al retorn cooperatiu que li
correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, la part
individualitzada del Fons de reserva voluntari.

Sobre la base dels resultats de l'exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la
imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d'1 mes, a comptar
des de l'aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici esmentat, a fixar l'import
definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot
fixar provisionalment aquest import abans de l'aprovació dels comptes i, si escau, pot
autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.

De l'import resultant es pot deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa
per qualsevol concepte; fins a un …% per baixa no justificada o expulsió (22); les
responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la
responsabilitat patrimonial que preveu l'article 26.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya;
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les pèrdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l'exercici
en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.

El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s'ha d'efectuar
immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions
socials s'ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali
el Consell Rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa. La
persona sòcia té dret a percebre l'interès legal del diner incrementat de dos punts.

Article 15. Faltes dels socis
Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat,
es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 16. Faltes molt greus
Són faltes molt greus:
1. (23)

Article 17. Faltes greus
Són faltes greus:
1. (24)

Article 18. Faltes lleus (25)
Són faltes lleus:
1. (26)

Article 19. Sancions
Les faltes molt greus se sancionen ... (27).
Les faltes greus se sancionen ... (28).
Les faltes lleus se sancionen ... (29).

Article 20. Procediment sancionador
Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de
l'expedient sancionador corresponent i amb l'audiència de l'interessat (30).

Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant
l'Assemblea General (20) en el termini d'1 mes a comptar des de la notificació de la sanció.
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En qualsevol cas, l'acord de sanció o, si escau, la ratificació d'aquest acord per l'Assemblea
General (20) poden ser impugnats en el termini d'1 mes, a comptar des de la notificació,
d'acord amb el tràmit processal d'impugnació d'acords socials establert a l'article 38 de la
Llei de cooperatives de Catalunya.

En els casos d'expulsió cal aplicar el que preveu l'article 21 de la Llei de cooperatives de
Catalunya.

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC
Article 21. Capital social mínim
El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries, que
s'han d'acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les
aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s'acordi capitalitzar.

Els títols han de tenir un valor d... euros (31) cadascun. L'aportació mínima per adquirir la
condició de soci ha de ser d ... euros (32), la qual s'ha de desemborsar de la manera que
estableixen els articles 55 i 56 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

El capital social mínim es fixa en ... euros (33), el qual ha d'estar íntegrament subscrit i
desemborsat.

Article 22. Transmissió de les aportacions
Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d'acord amb l'article 60
de la Llei de cooperatives de Catalunya:
a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos (34).
b) En cas de successió mortis causa o de successió de l'entitat sòcia per qualsevol títol,
s'ha d'aplicar el que prevegi la llei.

Article 23. Fons socials obligatoris
a) Dels excedents comptabilitzats per la determinació del resultat cooperatiu, un cop
deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors, i abans de la
consideració de l'impost sobre societats, s'han de destinar, si escau, al Fons de
reserva obligatori i al Fons d'educació i promoció cooperativa els percentatges
següents:
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i.

Al Fons de reserva obligatori, amb la finalitat de contribuir a la consolidació
econòmica de la cooperativa, s'ha de destinar com a mínim el 30% dels
excedents nets (35).

ii.

Al Fons d'educació i promoció cooperativa cal destinar com a mínim el 10%
dels excedents nets de cada exercici (35) i ha de tenir com a finalitats: la
formació dels socis i dels treballadors en els principis i les tècniques
cooperatives, empresarials, econòmiques i professionals; la promoció de les
relacions entre cooperatives i la difusió del cooperativisme, i l'atenció a
objectius d'incidència social i de lluita contra l'exclusió social (36).

b) Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol
naturalesa d'exercicis anteriors i abans de l'impost sobre societats, s'ha de destinar
almenys el 50% al Fons de reserva obligatori.

Article 24. Destinació dels excedents disponibles (37)
Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, un cop satisfets els
impostos exigibles, s'han d'aplicar de la manera següent:
a) Al retorn cooperatiu de les persones sòcies, que pot incorporar-se al capital social
amb l'increment corresponent a la part de cada persona sòcia o que pot satisfer-se
directament a aquesta persona després de l'aprovació del balanç de l'exercici.
Tanmateix, l'Assemblea General pot autoritzar el pagament de retorns cooperatius a
compte, a proposta del Consell Rector i amb l'informe favorable previ de la
intervenció de comptes o, si escau, de l'auditoria.
b) A la dotació de fons de reserva voluntaris (38).
c) La part del resultat de la regularització del balanç que no s'hagi destinat al Fons de
reserva obligatori, la cooperativa l'ha d'aplicar, en un o més exercicis, conforme ...
(39).
(40)

Article 25. Imputació de pèrdues
1. Per a la imputació de pèrdues s'han d'aplicar els criteris següents: (41)

2. En tot cas, en la imputació de les pèrdues, ja siguin cooperatives o
extracooperatives, la cooperativa ha de regir-se per les normes següents:
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a) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al Fons de reserva obligatori.
Quan per a la imputació de pèrdues s'hagi utilitzat el Fons de reserva
obligatori, totalment o parcialment, no s'ha de procedir a l'aplicació, imputació
o repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins
que aquest Fons hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització.
b) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues.
c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'ha d'imputar
a les persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les
activitats realitzats per cadascuna d'elles amb la cooperativa (42). Si aquestes
operacions o serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada
persona sòcia està obligada a dur a terme d'acord amb l'article 9, apartat e),
d'aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s'efectuarà
proporcionalment a l'activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

3. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s'han de satisfer directament, dins
l'exercici econòmic següent a l'exercici en què s'hagin produït, mitjançant deduccions
en les aportacions al capital social. També es poden satisfer amb càrrec als retorns
que podrien correspondre a la persona sòcia dins del mateix termini previst a l'article
67.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

4. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat, quedin sense compensar han
de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d'1 mes fins al límit
de les seves aportacions a capital, si no és que s'insti la fallida o s'acordi l'increment
d'aportacions socials, sense perjudici del que preveu l'article 54 de la Llei de
cooperatives de Catalunya.

Article 26. Tancament de l'exercici
L'exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any (43).
(44)

CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA
Article 27. Reglament de règim intern (45)
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L’organització funcional serà fixada per un reglament de règim intern que ha de ser aprovat
per l’Assemblea General.

Les condicions que regeixen la prestació dels socis de treball, si n'hi ha, així com les
bestretes laborals, els horaris i la resta de condicions internes de treball, han de constar al
reglament de règim intern proposat pel Consell Rector i aprovat en assemblea general.

CAPÍTOL V. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA
Article 28. Assemblea General. Convocatòria de l'assemblea general ordinària i
extraordinària
L'assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector
mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a
cada un dels socis. La notificació al soci s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i
un màxim de 30 respecte a la data de celebració (46).

La convocatòria, tant la que s'anunciï al domicili social com la notificada a cadascun dels
socis, ha d'expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la
reunió tant en primera com en segona convocatòria. El lloc de reunió ha de coincidir amb el
domicili social (47).

L'assemblea general ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada a l'any, dins els sis
mesos següents al tancament de l'exercici econòmic.

El Consell Rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho
consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l'ha de convocar quan
ho sol·liciti la Intervenció de Comptes o bé un grup de socis que representi, com a mínim, el
10% de tots els vots socials o de cent socis en les cooperatives de més de mil socis.

Si el Consell Rector no convoca l'Assemblea General, en sessió ordinària o extraordinària,
en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud
de convocatòria a l'òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en
els termes establerts a l'article 31, apartat 1, de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 29. Del vot per representant a l'Assemblea General
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Cada soci té dret a un vot a l'Assemblea General (48). Aquest dret s'hi pot exercir per mitjà
d'un representant.

La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l'admissió la fa la
presidència de l'Assemblea General al començament de la sessió (49).

Article 30. Adopció d'acords
L'Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i
representats (50).

L'Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots
socials assistents en els casos següents (51).
a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.
b) Emissió d'obligacions i títols participatius.
c) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.
d) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.
e) Aprovació del Reglament de règim intern.

L'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d'algun
càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots
dels assistents, si constava a l'ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més
un dels vots socials, si no hi constava.

Els assumptes a tractar en l'assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a
l'ordre del dia. Se n'exceptuen les qüestions següents:
1. Convocatòria d'una nova assemblea general.
2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d'una
persona externa.
3. Exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la
revocació d'algun càrrec social.

Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s'ha d'aplicar el que
s'estableix a l'article 33.3 de la Llei de cooperatives catalana.
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Article 31. El Consell Rector
El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat; és competent per
establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per
l'Assemblea General.

El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la
societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans (52).

Els següents càrrecs del Consell Rector ... tenen poder de representació de la cooperativa
davant de terceres persones (53).

Article 32. Composició del Consell Rector
El Consell Rector es compon d... membres (54), elegits tots ells entre els socis de la
cooperativa en votació secreta per l'Assemblea General i pel procediment següent: ... (55).

Els càrrecs són els següents: president, secretari, ... (56). La seva distribució correspon a …
(57).

Article 33. Durada, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector
El càrrec de membre del Consell Rector té una durada d... anys (58).

L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector és obligatori, llevat de reelecció o d'una
altra causa justa, i no dóna dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis
que ocasioni l'exercici d'aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els
termes que estableixi … (59).

Article 34. Funcionament del Consell Rector
El Consell Rector s'ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada ... (60).

Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la
meitat dels seus components (61).

S'admet que un membre del Consell Rector en representi un altre (62). Els acords s'han
d'adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representats
(63).
(64)
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Article 35. La intervenció de comptes
Quan la cooperativa tingui més de 3 socis, l'Assemblea General ha de nomenar, d'entre els
seus socis, ... interventors de comptes (65), els quals exerciran el seu càrrec durant ... anys
(66).
L'exercici del càrrec d'interventor és gratuït (67).

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 36. Dissolució i liquidació
Són causes de dissolució de la cooperativa: (68 i 69)
a) La finalització de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo (70).
b) La voluntat dels socis (71).
c) La reducció del nombre de socis per sota del mínim legalment necessari per
constituir la cooperativa, si es manté durant més d'1 any.
d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als
estatuts, si es manté durant més de 6 mesos.
e) La fusió i l'escissió a què fan referència els articles del 74 al 83 de la Llei de
cooperatives de Catalunya.
f)

El concurs o la fallida.

g) Qualsevol altra causa legalment establerta.

Disposició addicional 1
D'acord amb els principis cooperatius formulats per l'Aliança Cooperativa Internacional,
aquesta cooperativa fa seu el compromís de participació intercooperativa i de foment de la
formació (72).

Disposició addicional 2
En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei de
cooperatives de Catalunya.

Articles facultatius:
Els socis col·laboradors
Poden entrar a formar part de la cooperativa com a socis col·laboradors tant les persones
físiques com les persones jurídiques –públiques o privades– i, si el contingut de la vinculació
amb la cooperativa ho permet, les comunitats de béns i les herències jacents.
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Els socis col·laboradors, sense efectuar l'activitat cooperativitzada principal, poden
col·laborar en la consecució de l'objecte social de la cooperativa.

La sol·licitud d'admissió com a soci col·laborador ha de ser formulada per escrit al Consell
Rector, la resolució del qual es pot recórrer davant la primera assemblea general que es
faci.

Les aportacions dels socis col·laboradors al capital social s'han d'acreditar mitjançant títols
nominatius. Cada soci col·laborador ha de tenir, almenys, ... títols com a aportació mínima
obligatòria al capital social, el desemborsament de la qual s'ha de fer tal com estableix la Llei
de cooperatives de Catalunya. Les aportacions dels socis col·laboradors han de quedar
reflectides comptablement de forma separada a la dels socis treballadors.

Tenen dret de vot a l'Assemblea General, amb el límit del 40% del total dels vots socials.

Tenen dret a formar part dels altres òrgans socials, amb les limitacions establertes a la Llei
de cooperatives de Catalunya (73 i 74).

Els socis excedents
Són socis excedents els socis que, temporalment i per causa justificada, han deixat de dur a
terme l'activitat cooperativitzada a la cooperativa.
Els socis excedents tenen els drets i deures següents: … .

En tot cas s'ha de respectar, tal com estableix l'article 27 b), que tenen dret de veu però no
de vot a l'Assemblea General, que en cap cas no poden ser membres dels òrgans rectors de
la cooperativa i que no tenen dret a cap retorn cooperatiu.

Els socis de treball
Es reconeixerà la qualitat de socis de treball als treballadors que ho sol·licitin (75).
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Notes explicatives per als estatuts d’una cooperativa de segon grau
Servei d’Ordenació Jurídica i Registre

(1) Cal posar el nom de la cooperativa. Per exemple: “Verdulaires del Vallès, Societat
Cooperativa Catalana Limitada” o “Verdulaires del Vallès, s.c.c.l.” o "Verdulaires del
Vallès, SCCL". Si es vol usar un anagrama o abreviació ha de constar com a part del
nom de la societat, és a dir, abans de l’abreviació s. c. c. l. o SCCL i, per tant, ha de
constar així a la sol·licitud de certificació de denominació social al Registre Central de
Cooperatives de Catalunya.

(2) L'objecte de la cooperativa de segon grau ha de ser completar, promoure, coordinar,
reforçar o integrar l'activitat econòmica de les entitats que en són membres, amb
l'extensió o l'abast que estableixin els estatuts corresponents. Cal indicar l'activitat o
activitats que es desenvoluparan per realitzar l’objecte social. Per exemple:

(3) Cal indicar "indefinit" o "limitat" (en aquest cas s'ha de fixar un espai de temps
concret, passat el qual s'ha de dissoldre i liquidar la cooperativa).

(4) Es pot fixar una data determinada per començar les activitats, amb la qual cosa el
pagament de l'impost sobre activitats econòmiques, quan s'escaigui, etc. quedarà
ajornat fins a aquell dia. Tot això, independentment de la personalitat jurídica de la
cooperativa que s’adquireix amb la inscripció en el registre de cooperatives
competent.

(5) S'ha d'indicar la comarca, el municipi, el carrer, el número i el districte postal.

(6) Cal establir l’àmbit territorial de la comunitat autònoma catalana on es realitzarà
principalment l’activitat cooperativitzada ja que aquesta dada, juntament amb el
domicili a Catalunya, constitueix el punt de connexió per establir la subjecció de la
cooperativa a la legislació cooperativa catalana.
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(7) Es podrien regular tal com es recull a l’article 27 de la Llei de cooperatives de
Catalunya altres classes de persones sòcies com, per exemple, la figura del soci de
treball, el soci excedent i la figura del soci col·laborador que, en aquest model
d’estatuts, s’han recollit com a articles facultatius al final.

(8) En concret, els socis de treball seran les persones que realitzin una prestació de
treball per la cooperativa i siguin admeses com a tals per aquesta. Les persones
jurídiques hauran d'ajustar el seu funcionament a les normes establertes en els
articles 35 a 38 del Codi Civil.

(9) No és una llista tancada.

(10) En concret, i pel que fa als socis de treball, cal tenir en compte que els articles 322 i
323 de l'actual Codi Civil estableixen el següent: "El major d'edat és capaç per a tots
els actes de la vida civil, excepte les excepcions establertes en casos especials per
aquest Codi."; "L'emancipació habilita el menor per regir la seva persona i llurs béns
com si fos major; però fins que arribi a la majoria d'edat no podrà l'emancipat prendre
diner en préstec, gravar o alienar béns immobles i establiments mercantils o
industrials o objectes d'extraordinari valor sense consentiment de llurs pares i, en cas
de manca d'ambdós, sense el del seu tutor."

(11) No és una llista tancada. Es podria incloure altres obligacions en funció de les
característiques de la cooperativa.

(12) Els estatuts han d'assenyalar els mòduls o les maneres de participació dels socis
en els serveis que ofereix la cooperativa. Es pot establir, per exemple, que les
cooperatives sòcies hagin d'aportar la totalitat dels seus productes i subministrar en
la quantitat "x" els productes que comercialitzi o distribueixi la cooperativa.

Aquests mòduls de participació poden servir com a barem dels drets socials i
econòmics de les persones sòcies quan aquests drets s'hagin d'establir segons les
activitats cooperativitzades que aquests socis hagin desenvolupat o a les quals
s'hagin compromès. En el cas dels socis de treball, estan obligats a dur a terme les
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activitats de treball que constitueixin l'objecte de la cooperativa, dintre de la categoria
i l'especialitat que els hagi assignat o reconegut el Consell Rector o que s'indiqui en
el Reglament de règim intern.

(13) No és una llista tancada. Es poden incloure altres drets en funció de les
característiques de la cooperativa i distingir en funció de les diferents classes de
persones sòcies tal com recull l’article 27 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

(14) A l'hora de regular la responsabilitat davant de tercers, es pot optar entre un
sistema de responsabilitat limitada (a les aportacions al capital social subscrites) i
una responsabilitat il·limitada (el soci respon no només per l’import de l’aportació
social subscrita sinó que respon amb tot el seu patrimoni per la part que li
correspongui dels deutes socials; aleshores l'abreviació a què es refereix la nota 1
seria "SCC II·ltda.").

(15) La responsabilitat pot tenir el caràcter de mancomunada simple (els creditors han
de reclamar a cada soci la part proporcional que els correspon en el compliment de
l’obligació) o el caràcter de solidària (els creditors poden reclamar a qualsevol dels
socis el compliment de la totalitat de l’obligació).

(16) Es podria regular als estatuts que, en cas de baixa, les persones sòcies respondran
durant un termini determinat d’anys (mai superior a 5 anys) de les inversions
realitzades i no amortitzades, en proporció a la seva activitat cooperativitzada. En
aquest cas els estatuts han d’establir el mètode per a la quantificació i determinació
d’aquesta responsabilitat.

(17) El termini màxim per al preavís és de 9 mesos. Si la baixa és la d'un soci que du a
terme una activitat productiva de la modalitat per la qual la cooperativa està adherida
a l'organització o agrupació de productors, s'ha de complir el termini de preavís de
baixa establert a la legislació específica.

(18) Es pot establir als estatuts un període màxim de permanència a la cooperativa amb
el límit màxim de 5 anys. També es pot indicar en els estatuts que els socis només
podran donar-se de baixa al final de l’exercici econòmic.
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(19) Es podrien establir, entre d’altres, els supòsits següents:
En cas de disconformitat amb l’acord de l’Assemblea General que decideix la
fusió, escissió o transformació de la cooperativa; si s’adopten acords que
augmentin les aportacions obligatòries de les persones sòcies; en cas de malaltia
o accident que impedeixi la prestació de treball en el cas de socis de treball; el
trasllat de la família a un altre municipi; etc.

(20) I, si es regula en els estatuts, davant el Comitè de Recursos.
(21) La conciliació davant el Consell Superior de la Cooperació, com a tràmit previ al
recurs davant la jurisdicció, és opcional.
(22) Per poder aplicar una deducció en el reemborsament de les aportacions pel cas de
(23) baixa no justificada o expulsió cal concretar als estatuts el percentatge màxim que
es podrà deduir.

(24) La Llei permet establir amb llibertat el que es considerarà faltes molt greus; a títol
orientatiu es poden indicar les següents:
(1) L’ús del patrimoni social per part d’un soci per a negocis particulars.
(2) L'incompliment d'obligacions socials que suposin un greu perjudici a la
cooperativa.
(3) La realització d’actuacions nocives per a la cooperativa.
(4) Les absències injustificades de forma reiterada d'un membre del Consell
Rector a les reunions degudament convocades.
(5) L’incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.
(6) La falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs.

(25) La Llei permet regular les faltes lleus en un reglament de règim intern.

(26) La Llei permet establir lliurement el que es considerarà com a faltes lleus; a títol
orientatiu indiquem les següents:
(1) La primera falta d'assistència no justificada a les sessions de l'Assemblea
General convocades en deguda forma.
(2) La falta de consideració o de respecte amb un altre soci o socis sense motiu.
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(3) La falta d'avís a la cooperativa del canvi de domicili dins del mes següent a
haver-se produït el canvi.
(4) L'incompliment dels acords presos vàlidament pels òrgans competents.
(5) Les infraccions que es cometin per primera vegada contra aquests estatuts.

(27)

Exemple: les faltes molt greus se sancionen amb el descompte total o parcial dels

retorns cooperatius de l’any o, en el cas de socis de treball, amb el descompte en les
bestretes laborals de 16 a 60 dies, amb la inhabilitació per exercir càrrecs en els
òrgans socials durant 5 anys, o bé amb l’expulsió.

(28)

Exemple: les faltes greus se sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs

en els òrgans socials durant un any o, en el cas de socis de treball, amb el
descompte en les bestretes laborals de 15 dies com a màxim.

(29)

Exemple: les faltes lleus se sancionen amb una amonestació verbal o per escrit o,

en el cas de socis de treball, amb un descompte en les bestretes laborals de 2 dies
com a màxim.

En qualsevol dels tres exemples de sancions anteriors es poden fer les variacions
que es vulgui. Per exemple, incloure multes per quantitats determinades, suspendre
d’algun dret determinat sempre que no sigui contrari a la Llei o als estatuts, etc.

(30)

Els estatuts socials poden establir el nomenament d’una persona instructora

perquè col·labori amb el Consell Rector en la tramitació dels expedients
sancionadors d’acord amb l’article 22 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

(31)

S’ha d’indicar la quantia en lletres.

(32)

A l'hora d'establir l'aportació obligatòria mínima al capital social que és necessària

per assolir la condició de persona sòcia, es poden establir els criteris
proporcionalment a l'activitat cooperativitzada que la persona sòcia porta a terme o a
la qual s'ha compromès, segons els mòduls de participació establerts a l'article 9,
apartat e), d'aquests estatuts.

Per exemple:
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"Fins a una aportació de (* quilos, * tones, etc.), l'aportació obligatòria és de (* €), i
així gradualment.

El càlcul es farà anualment a partir de les aportacions de productes efectivament
dutes a terme en l'exercici anterior, amb efectes a la primera assemblea general que
se celebri després del seu tancament. El Consell Rector ha de comunicar a cada soci
les modificacions que es puguin produir en l'import de la seva aportació obligatòria al
capital social, a tots els efectes previstos a la llei i als estatuts socials.

Per a les persones sòcies fundadores de la cooperativa, la determinació de les seves
aportacions obligatòries al capital social ha de ser aprovada per l'assemblea
constituent a partir del valor actual de l'activitat compromesa amb la cooperativa per
al primer exercici econòmic; tot això, sens perjudici de la quantia del capital social
mínima establerta a l'article 21 d'aquests estatuts. Aquestes aportacions han d'estar
subscrites i desemborsades íntegrament."
i.

La quantia que correspongui a cada soci s’ha d’indicar en lletres. Es poden
establir diferències segons els graus d'utilització dels serveis cooperatius a
què es comprometi cada persona sòcia.

ii.

Si hi ha socis de treball, els estatuts socials poden establir que l’aportació
obligatòria que aquests socis de treball hagin d'efectuar al capital social sigui
diferent de l’exigida al soci que utilitza els serveis de la cooperativa. La forma
d’indicar l’aportació corresponent al soci de treball es podria establir
mitjançant uns mòduls d’equivalència, tenint en compte el major benefici
obtingut pel soci que utilitza els serveis.

iii.

Cal especificar, si escau, l’aportació mínima obligatòria de les persones
sòcies col·laboradores.

iv.

Poden fer-se aportacions en forma de béns o drets que seran valorats
adequadament pel Consell Rector, sota la seva responsabilitat, amb l’informe
previ d’un o de més experts independents. La valoració es pot impugnar
davant l’Assemblea General.

(33)

Cal assenyalar la quantitat en lletres. Tanmateix, la cooperativa ha de constituir-se

amb un capital social mínim no inferior a 3.000 €. En tot cas, sigui quin sigui aquest
capital social mínim, ha d’estar totalment subscrit i desemborsat.

130

(34)

Els estatuts han d’establir els termes en què s’han de fer les transmissions de les

aportacions entre els socis. Per exemple, es pot establir que hi ha d’haver una oferta
prèvia de transmissió publicada al tauler d’anuncis del domicili social i que cal donarne compte de la mateixa al Consell Rector dins dels…dies següents a la transmissió.

(35)

Com a mínim, és obligatori destinar al fons de reserva obligatori un 30% i al fons

d’educació i promoció cooperativa, un 10%. Cal tenir en compte, tal com estableix
l'article 66.1 c) de la Llei de cooperatives de Catalunya, que el 100 % dels excedents
procedents de les plusvàlues obtingudes per l'alienació dels elements de
l'immobilitzat material o immaterial, segons l'article 64.2. f), de l'esmentada Llei, s’han
de destinar al fons de reserva obligatori.

(36)

Pot destinar-se també al pagament de les quotes de la federació a la qual

pertanyi, si escau, la cooperativa.

(37)

Caldria recollir els criteris per a l'acreditació als socis dels retorns cooperatius en

funció de la seva activitat cooperativitzada. El criteri establert a la nota 32 podria ser
aplicable per establir els retorns cooperatius.

Hi ha diverses fórmules de distribució dels retorns. En qualsevol cas, però, si es
destina més a repartir entre els socis, menys podrà capitalitzar l’empresa, la qual
sobretot al començament haurà de fer un gran esforç d’inversió per esdevenir més
competitiva.

(38)

Aquests fons podran tenir caràcter repartible o no repartible. En el primer cas, els

estatuts socials hauran d’establir els criteris d’individualització de les reserves
d’aquests fons per a cada persona sòcia i els supòsits i requisits per al seu
repartiment o imputació efectiva.

(39)

Els estatuts han de preveure aquesta aplicació en concret o, si no és així, en

funció de l’article 66. 3c) de la Llei de cooperatives de Catalunya, per acord de
l’Assemblea General, han destinar-ho a l’actualització del valor de les aportacions al
capital social dels socis o a l’increment dels fons de reserva, obligatoris o voluntaris,
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en la proporció que s’estimi convenient, respectant les limitacions que la normativa
reguladora sobre actualització de balanços estableixi sobre la disponibilitat.

(40)

D'acord amb l'article 66.5 de la Llei de cooperatives de Catalunya, es pot

reconèixer als estatuts, o bé pot ser acordat per l'Assemblea General, el dret dels
treballadors no socis a percebre una retribució amb caràcter anual, en funció dels
resultats de l’exercici.

(41)

Els estatuts han de fixar els criteris per a la compensació de les pèrdues. Segons

l'article 67.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya, serà vàlid imputar les pèrdues a
un compte especial per amortitzar-les amb càrrec a futurs resultats positius, dins el
termini màxim que permeti la Llei estatal 43/1995, del 27 de desembre, de l'impost
sobre societats o la legislació tributària específica. Tanmateix, la cooperativa s'ha de
regir per unes normes que s’han transcrit en aquest model i que recull l’article 67 de
la Llei de cooperatives de Catalunya.

(42)

Si la cooperativa té socis col·laboradors, pel que fa a aquest aspecte cal tenir en

compte el que es regula en aquest model a l’article facultatiu i allò que preveu la Llei
de cooperatives de Catalunya a l'article 27, apartat c, vuitè.

(43)

Es pot fixar una altra data de tancament de l’exercici econòmic.

(44)

També es poden regular en diferents articles altres qüestions econòmiques, com

ara l’establiment de quotes d’ingrés i periòdiques, la seva quantia, les derrames per a
despeses, si se n'estableixen, etc.

(45)

En el cas que hi hagi socis de treball, cal establir als estatuts, o bé per reglament

de règim intern, els elements de la vida laboral susceptibles de regulació que puguin
incidir en la cooperativa. Per exemple: l'organització del treball; les hores de
prestació; la jornada dels socis, que pot ser completa o parcial, malgrat que no es
basa en cap contracte laboral perquè la relació és societària i no laboral; el descans
setmanal; les festes; les vacances; els permisos; la classificació professional; els
criteris retributius, en especial les bestretes laborals; la mobilitat funcional i
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geogràfica; les excedències o qualsevol altra causa de suspensió o extinció de la
relació de treball cooperatiu, i, en general, tota matèria directament vinculada amb
els drets i les obligacions derivats de la prestació de treball per la persona sòcia de
treball.

(46)

També es pot recollir la possibilitat de fer-la per mitjans telemàtics o mitjançant un

anunci a la premsa, a banda de l'obligatorietat de posar un anunci en el domicili
social de la cooperativa. Tanmateix, pot ser aconsellable que, malgrat poder triar la
forma de comunicació de la convocatòria als socis, els estatuts en determinin una
que deixi constància que s'ha dut a terme.

(47)

Segons l'article 30.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, als estatuts es pot

establir un lloc diferent per fer les assemblees generals.

(48)

Tanmateix, es pot establir la possibilitat del vot ponderat en funció de l'activitat

cooperativitzada del soci o sòcia a la cooperativa, que en cap cas no pot ser superior
a 5 vots socials.

Per exemple, i d'acord amb la nota 32, es podria establir el següent:
"S'atribueixen

els

següents

vots,

proporcionalment

a

les

operacions

cooperativitzades de cada persona sòcia amb la cooperativa en cada exercici
econòmic, determinat d'acord amb l'article 9 d'aquests estatuts:
i.

Fins a l'aportació de (* quilos, * tones…), un vot.

ii.

De (*) a (*) , dos vots.

iii.

De (*) a (*), tres vots.

… fins un màxim de cinc vots.

El càlcul es farà anualment a partir de les aportacions de productes efectivament
dutes a terme l'exercici anterior, amb efectes a la primera assemblea general que se
celebri després del seu tancament. El Consell Rector ha de comunicar a cada soci el
nombre de vots que té atribuïts amb motiu de la seva alta o de qualsevol modificació
d'aquest nombre.

133

Per a les persones sòcies fundadores de la cooperativa, la ponderació inicial de vots
s'ha d'aprovar a l'assemblea constituent a partir de l'activitat compromesa amb la
cooperativa per al primer exercici econòmic.

Les noves persones sòcies tindran atribuït, en qualsevol cas, un vot durant el primer
exercici econòmic en què participin en l'activitat cooperativitzada; per als exercicis
següents s'aplicaran les normes generals de ponderació del vot."

(49) Les cooperatives sòcies s'han de fer representar per mitjà del seu representant
legal o de persona designada a aquest efecte. En el cas de socis de treball, quan el
representant sigui cònjuge o parella de fet, ascendent o descendent de la persona
representada, no serà necessari que el president de l’assemblea general admeti la
representació si, a més d’aportar la representació escrita i expressa per a una sessió
concreta, acredita aquesta condició familiar d’acord amb la normativa específica.

(50) A part dels casos establerts a la llei per a l'adopció d'acords per majoria reforçada,
els estatuts poden establir altres supòsits.

(51) Dins d’aquest apartat es poden incloure tots els assumptes que es vulguin tractar
més a fons i, en conseqüència, es pot exigir una majoria reforçada de, com a mínim,
dos terços dels vots socials assistents.

(52) Als estatuts es poden recollir de forma genèrica o detallada les facultats del
president.

(53) La representació pot ser a títol individual o conjunt, amb l’especificació de les
facultats que els corresponen.

(54) Els estatuts han de fixar la composició del Consell Rector, que no pot estar format
per menys de 3 membres. En cooperatives l’activitat de les quals s’estén a diverses
zones o es projecta sobre objectius, fases o seccions clarament diferenciats, els
estatuts socials poden establir la possibilitat que la composició del Consell Rector
reflecteixi aquesta diversitat.
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(55) Els estatuts han d’establir el procediment electoral. Per exemple: presentació de
candidatures, confecció de llistes, comunicació de llistes, recompte de vots, etc.

(56) Es poden establir altres càrrecs com, per exemple, els de vicepresident, tresorer o
vocals.

(57) La distribució pot ser feta pel Consell Rector o per l’Assemblea General.

(58) La durada màxima dels càrrecs pot ser de 5 anys, excepte en cas de reelecció.
En el cas de cooperatives de 3 o 2 socis, un cop arribat el termini de vigència dels
càrrecs establert als estatuts, s'ha de procedir bé a fer una reelecció o bé a fer una
redistribució.

Les cooperatives de segon grau constituïdes només amb 2 socis, per designar membres
del consell rector (on cal un mínim de 3 membres) poden constituir consells rectors amb
4 membres i designar 2 representants per cada soci.

(59) Cal determinar l’òrgan social que n’ha de fixar la quantia. Tanmateix, els estatuts
poden establir, o pot decidir-ho l’Assemblea, que l’exercici del càrrec doni dret a
retribució en el cas que desenvolupin tasques de gestió directa.

(60) Cal indicar la freqüència de les reunions i el procediment de convocatòria.

(61) Es pot augmentar o reforçar aquest quòrum. Per exemple, es pot establir la
concurrència necessària dels dos terços dels membres del Consell Rector.

(62) Cada membre del Consell Rector només en pot representar un altre.

(63) Es pot establir una majoria més reforçada per a l’adopció d’acords per part del
Consell Rector (per exemple, majoria de dos terços dels membres presents o
representats).
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(64) Es pot recollir als estatuts les normes per a la delegació de facultats del Consell
Rector en un dels seus membres o en una o més comissions delegades, d’acord
amb la Llei de Servei d’Ordenació Jurídica i Registre 9 cooperatives de Catalunya;
també es pot recollir que el vot de la persona titular de la presidència sigui diriment
en cas d’empat en les votacions.

(65) Cal indicar el nombre d’interventors; el màxim és de 3. Els estatuts també poden
preveure l’elecció de suplents, la qual, en aquest cas, s'ha de comunicar al registre
de cooperatives competent perquè en faci la inscripció. A les cooperatives de segon
grau constituïdes per 2 o 3 socis, se'ls aplicaria per analogia el que s'estableix a
l'article 51.7 de la Llei de cooperatives de Catalunya; per tant, quedarien exemptes
de nomenar interventor o interventors de comptes.

(66) Cal indicar el nombre d’anys; el màxim són 5 anys, excepte en cas de reelecció.

(67) Els estatuts poden establir que el càrrec d’interventor de comptes sigui retribuït
(també ho podria acordar l’Assemblea General). En aquest cas, s’ha de fixar el
sistema de retribució; tanmateix, serà rescabalat per les despeses que origini
l’exercici de la seva funció. (68) No és una enumeració tancada; es pot fer una
regulació més extensa de les causes de dissolució. El procés comença amb la
liquidació dels negocis socials pendents (deutes, crèdits) i acaba amb la divisió de
l’haver social.

(68) S’ha de tenir en compte que, si els estatuts recullen un termini de durada de la
societat (vegeu la nota 3), l’acabament o l'arribada d’aquest termini també és causa
de dissolució de la cooperativa. Tanmateix, l’Assemblea General, abans que es
compleixi el període de durada fixat als estatuts, pot adoptar l’acord de pròrroga i
inscriure’l convenientment.

(69) La finalització de l’objecte social no significa necessàriament la dissolució de la
cooperativa. Es pot canviar l’objecte social amb una modificació dels estatuts,
degudament inscrita en el Registre de Cooperatives de Catalunya.
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(70) L’acord ha de ser pres per l’Assemblea General amb una majoria de, com a mínim,
dos terços dels vots dels socials assistents.

(71) Caldria regular als estatuts els criteris per determinar el compromís de participació
intercooperativa i de foment de la formació.

Per

exemple:

que,

preferentment,

es

treballarà

mitjançant

organitzacions

cooperatives, que s'organitzaran sessions formatives, etc.

(72) Es pot indicar que fins al 45% dels excedents anuals es puguin destinar a la
distribució entre els socis col·laboradors, proporcionalment al capital que aquests
socis hagin desemborsat. En aquest cas, també s'han de fer càrrec de les pèrdues
de l'exercici en la mateixa proporció fins al límit de la seva aportació.

(73) No és una llista tancada.

(74) En aquest cas, caldrà establir mòduls d'equivalència als estatuts per assegurar-ne
la participació equilibrada i equitativa en les obligacions i els drets socials, tant
polítics com econòmics.
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Annex III.3. Model d’acta de l’Assemblea de constitució de
la cooperativa de segon grau
(Lloc i data)

REUNITS
(Nom, cognoms i NIF)

per unanimitat
ACORDEN
1. Constituir una entitat que es denominarà …................................................... SCCL;
per això, i perquè en nom dels sotasignats es puguin dur a terme els tràmits
necessaris per inscriure-la al Registre, nomenen com a representants (nom,
cognoms i NIF), i els faculten perquè per separat o conjuntament signin els
documents que corresponguin.
2. Aprovar en aquest acte els estatuts socials pels quals es regirà la cooperativa, tots
els fulls dels quals estan signats pels fundadors.

3. Nomenar el primer Consell Rector, integrat per:
 President/a (nom i cognoms)
 Secretari/ària (nom i cognoms)
 Vocals (nom i cognoms)
 Altres càrrecs, si escau (nom i cognoms)
4. Nomenar els interventors de comptes següents3 (noms, cognoms i NIF).

Signatura de tots els fundadors

3

Només és obligatori per a cooperatives amb més de tres socis
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Annex III.4. Tràmits administratius per a la constitució de la
cooperativa de segon grau (II)
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