
LA COOPERATIVA 
PLANA DE VIC
A Plana de Vic treballem per aportar valor afegit 
als membres de la cooperativa tenint sempre en 
compte el territori.

Volem ser una organització sostenible en tota la 
cadena de valor agroalimentària, assegurant el 
nostre creixement gràcies a un  model basat en la 
participació i els principis ètics.

JUNTS 
CONSTRUÏM 
EL FUTUR
resum memòria 
d’activitats 2018 FABRICACIÓ DE PINSO

ECONOMAT
I FARMÀCIA

- Producció de pinsos compostos per a animals
- Comercialització d’animals i llet
- Serveis veterinaris

www.planadevic.cat / @coplanadevic / #coplanadevic

- Producció de pinsos compostos per a animals
- Engreix de bestiar porcí

SECCIÓ DE CRÈDIT

SISTEMA DE GESTIÓ 
DE QUALITAT:

SISTEMA DE TRAÇABILITAT 
DE PINSOS COMPOSTOS: 

LA INTERCOOPERACIÓ COM A 
MOTOR DE LA COOPERATIVA 

COMERCIALITZACIÓ

EVOLUCIÓ DELS DIPÒSITS

EVOLUCIÓ INVERSIÓ CREDITÍCIA

3.936,41 milers €

3.161,56 milers €

1.676,77 milers €

908,99 milers €

3.268,18 milers €

3.132,19 milers €

1.878,11 milers €

1.187,80 milers €

52.814 t
Cereal comprat

94.772 t 
Pinsos servits

3,40% 
Cereal aportat
pels socis

+6,2% -10,5%-5,5%

8.614,11 t

6.552,49 t (2017)

Truges

8.671,26 t

8.528,72 t (2017)

Barreges (vaques de llet)

16.450,92 t

16.847,73 t (2017)

Broiler

4.084,28 t

1.542,62 t (2017)

Pinso medicamentós

24.442 t

42.155 t (2017)

% respecte al total de pinso servit (t)

25,80 %

47,20 % (2017)

+31,5%

Garrins

7.337,19 t

6.716,39 t (2017)

Pinso vaques

1.374,45 t

1.692,22 t (2017)

Resta

1.124,46 t

1.127,37 t (2017)

+9,2%

Engreix

40.625,14 t

40.156,75 t (2017)

Boví de carn

6.496,57 t

6.124,58 t (2017)

+1,2%

MATÈRIES
PRIMERES

PINSO 
PORCÍ

PINSO 
BOVÍ

ALTRES

PINSO
MEDICAMENTÓS

-2,4%
-18,8%

-0,3%+164,8%

+6,1%

-45,3%-42%

+1,7%

Vendes

1.022.492,72 €

1.034.715 € (2017)

Vendes farmàcia veterinària

1.034.191,71 €

1.036.216 € (2017)

-1,2% -0,2%

97.524 porcs

83.857 (2017)

29.594,362 litres llet

29.174,027 (2017)

738 vedells

969 (2017)

Comptes
a la vista

Comptes
ITF

Inversió 
creditícia socis

Inversió creditícia
altres seccions

-13,37%-16,98%

-0,93%

+12,01%

+16,30% -23,84%

+1,44%

+30,67%

3.379,59 milers € 2.174,53 milers €

Resta 
inversions
financeres
(externes)

-13,37%-35,66%

2017 · 2018

2017 · 2018



-11,84%

-25,66%

+3,97%

-13,37%

GESTIÓ 
ECONÒMICA
RESPONSABLE

COMPROMÍS 
AMB LA 
SOCIETAT

LES PERSONES, 
EL NOSTRE ACTIU 
MÉS VALUÓS

COMPROMÍS 
AMB EL MEDI 
AMBIENT

Duem a terme una gestió responsable dels recursos 
econòmics, basada en la transparència i l’eficiència.

Garantim un creixement sostenible i continu, que 
genera impactes positius en el nostre entorn. 

Donem resposta a les necessitats socials del nostre 
sector i del nostre entorn.

Treballem per apoderar els nostres socis i sòcies 
capacitant-los per a la resolució de les seves 
necessitats. 

El respecte al medi ambient és present en tots els 
àmbits d’actuació de la cooperativa.

Ens esforcem per disminuir els riscos i els impactes 
ambientals de la nostra activitat i incorporem 
noves infraestructures i tecnologies per contribuir 
positivament al desenvolupament sostenible.

BALANÇ DE SITUACIÓ

RESULTATS FINANCERS

INDICADORS ECONÒMICS EMPRESES PROVEÏDORES DE 
L’ECONOMAT I LES BOTIGUES

UN GRAN EQUIP GESTIÓ SOSTENIBLE DELS PURINS

CONSUM DE RECURSOS 
A LA FÀBRICA DE PINSOS

EMISSIONS DE PARTÍCULES
A L’ATMOSFERA 2018

BONES PRÀCTIQUES

UN ENTORN LABORAL IGUALITARI I DIVERS

PINSO ECONOMAT FARMÀCIA SOCIS

SOCIS
COL·LABORADORS

SOCIS ACTIUS

PERCENTATGE DE 
VENDES A SOCIS

Les persones són l’actiu més valuós de Plana de Vic 
i el pilar essencial del desenvolupament de la nostra 
activitat i la qualitat dels nostres serveis.

Construïm una cultura laboral basada en la 
confiança, el respecte i la col·laboració, i promovem 
un entorn segur i igualitari on tot l’equip humà pugui 
desenvolupar-se personalment i professionalment.

Avancem en el desenvolupament de polítiques i 
eines que garanteixin l’estabilitat, la seguretat de 
les persones i la qualitat dels llocs de treball.

Canvi de rampa de vapor per a la granuladora petita: 
S’obté un vapor de major qualitat que permet un 
increment de producció amb un grànul de major 
qualitat i un estalvi energètic en el procés.
Canvi de la lluminària a LEDs
Es continua amb el procés de canvi de la lluminària 
a la tecnologia LED.

CAPACITACIÓ I EDUCACIÓ 2018

MILLOREM EL LLOC DE TREBALL

SALUT I SEGURETAT LABORAL

- Millora del pla de retribució flexible per als   
   treballadors.
- Flexibilitat horària per a una millor conciliació de la  
   vida familiar i laboral.

131 t

explotacions 
integrades al 
Pla de Dejeccions

1.299,16 t

de nitrogen gestionades
(amb coeficients 
estàndard)

1.335 t

de compostatge
gestionat

1.047,77 t

de nitrogen gestionades
(amb reducció per dieta 
alimentària)

11.385 m3

de purins 
transportats
fora de la comarca

La producció de pinsos 
compostos per a animals està 
certificada amb la ISO14001.

Millora en la gestió dels residus: 
Implantació d’un sistema més eficient per 
segregar de forma correcta els residus amb 
l’objectiu de contribuir a una economia més neta 
i sostenible, per reduir els vessaments i aprofitar 
al màxim els materials a través del reciclatge 
i la reutilització. 

“S’ha renovat la certificació per a la reducció del 
càlcul de nitrogen en el pinso amb un 40% en porcí 
d’engreix i un 28% en porcí reproductor.”

XIFRA DE 
NEGOCI

EBITDA

RESULTAT
EXPLOTACIÓ

RESULTAT DE 
L’EXERCICI

INVERSIONS
EN ACTIU FIX

RATI QUALITAT
DEUTE (PC/PT)

PAGAMENT A
PROVEÏDORS

VALOR
ACTIU FIX

FONS DE 
MANIOBRA

COBRAMENT 
A CLIENTS
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48.444,44
50.365,51
milers €

OSONA RESTA DE 
CATALUNYA

RESTA
D’ESPANYA

812,92
704,20
milers €
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10.931,89

2.743,24

0,69 45,69180,84
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-90,79%

-13,71%

-3,16%

-8,29%-49,90%

1.544,65 
milers €

386,04
340,34
milers €

329,40
244,89
milers €

Actiu corrent / Actiu no corrent

Patrimoni net / Passiu no corrent / Passiu corrent

9.432,70 
milers €

10.931,89 
milers €

7.996,94 
milers €

8.140,74 
milers €

5.678,19 
milers €

16.205,79 
milers €

12.657,43 
milers €

15.400,67 
milers €

16.458,48
milers €

2017 · 2018

2017 · 2018 2017 · 2018

2017 · 2018

-11,84%

-25,66%

+3,97%

+3,97%42,35% +3,97%48,65% +3,97%9%
-13,37%

117 socis

124 (2017)

302 socis

242 (2017)

176 socis

186 (2017)

994 socis

997 (2017)

512 socis

522 (2017)

43 %

HOMES

76,01 % 95,55 % 51,39 %

71,91 % 94,90 % 50,33%

ECONOMATFARMÀCIAPINSO

57 contracte indefinit

59 (2017)

45,22
EDAT 
MITJANA
44,80 (2017)

8,56
ANTIGUITAT 
MITJANA
8,93 (2017)

4 contracte temporal

4 (2017)

2 autònoms

2 (2017)

1 d’ETT

1 (2017)

Càrrecs de 
responsabilitat

57 %

DONES

Dones al Comitè
de Direcció

50%

Plantilla 
per gènere

46 %

DONES

54 %

HOMES

En 
formació

Import destinat
a formació

1.603 h 14.124 €
ABSENTISME 
LABORAL

3,06 %-25,66%+8,51%

-25,66%-2,44%

-25,66%-2,45%

-25,66%-11,88%

-25,66%-2,96% -25,66%-41,58% -25,66%-13,38%

-25,66%+3,21%

0,0483 m3 H
2
O/t

28,24 Kwh/t

AIGUA
21,05 Kwh/t

ELECTRICITAT

GAS

-25,66%+1,30%

21

3

9

7

170

MOLÍ

50 PST Límit legal
58% Per sota límit legal

150 PST Límit legal
98% Per sota límit legal

150 PST Límit legal
94% Per sota límit legal

100 CO
2
 Límit legal

93% Per sota límit legal

450 NOX Límit legal
6,2% Per sota 
límit legal

GRANULADORA PETITA

GRANULADORA GRAN

CALDERA


