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ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    

    
INCIDÈNCIA DE LES MARQUES DE DISTRIBUÏDOR , (MDD), EN EL SECTOR LACTI INCIDÈNCIA DE LES MARQUES DE DISTRIBUÏDOR , (MDD), EN EL SECTOR LACTI INCIDÈNCIA DE LES MARQUES DE DISTRIBUÏDOR , (MDD), EN EL SECTOR LACTI INCIDÈNCIA DE LES MARQUES DE DISTRIBUÏDOR , (MDD), EN EL SECTOR LACTI 

ESPANYOL 2.006 ESPANYOL 2.006 ESPANYOL 2.006 ESPANYOL 2.006 –––– 2.008 2.008 2.008 2.008    
 

Accèssit del Treball Final de Carrera 2011 
 
Aquest treball, és un estudi dels efectes que, les anomenades Marques de 

Distribuïdor (MDD), (ó Marques Blanques), han tingut en el sector lacti, en els darrers 
anys. 

El seu objectiu: Tenir una visió clara de l’evolució de les Marques de Distribuïdor i 
els seus efectes en vers els productors de Marques de Fabricant (MF) i a la vegada, 
veure solucions a futur, per aprofitar sinergies i oportunitats. 

Consta de quatre parts: 

Una primera part, d’anàlisi del Sector en termes d’evolució de la producció, 
ocupació, nombre d’establiments i mercat d’alimentació. En relació a quotes de mercat 
per MDD i MF l’estudi s’amplia fins a 2009, per tal de veure l’impacte en un any 
especialment significatiu, pel desenvolupament d’aquestes marques. 

La segona, de l’anàlisi i comparació dels Comptes de Resultats de dues empreses, 
una que es dedica a produir Marca de Distribuïdor i una altra a la Marca de Fabricant. 

Una tercera part, que intenta dibuixar, qualitativament, la situació a futur de les 
Marques de Fabricant, a partir de les tendències de creixement de les Marques de 
Distribuïdor i els seus actors, en els propers anys. 

La quarta i última part, com a proposta de possibles solucions a adoptar per part 
dels productors de Marques de Fabricant, per tal de aprofitar i adaptar-se al nou marc. 

PARAULES CLAU: Marca de Distribuïdor (MDD), Marca de Fabricant (MF), Quotes 
de mercat, Producció, Ocupació, Compte Resultats, Tendències, Solucions. 

 
 
 
 
  
 
AutorAutorAutorAutor: : : : JORDI VALLS ALCAYDEJORDI VALLS ALCAYDEJORDI VALLS ALCAYDEJORDI VALLS ALCAYDE, 
Enginyer Tècnic Agrícola, guardonat amb un accèssit de la 17ª Convocatòria 
Premi per als Treballs Final de Carrera. 
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NOTÍCIESNOTÍCIESNOTÍCIESNOTÍCIES    
 

 

SANT GALDERIC 2011SANT GALDERIC 2011SANT GALDERIC 2011SANT GALDERIC 2011    

El Col�legi de Catalunya celebra com 
cada any la festivitat de Sant Galderic, 
patró de la pagesia catalana. 

La Demarcació de Lleida, s’encarrega 
aquest any de l’organització d’aquesta 
diada de celebració i de reunió dels 
companys d’arreu de Catalunya. 

Enguany l’acte es celebrarà el proper 
dissabte, 22 d’octubre a la localitat d’ôs 
de Balaguer amb el següent programa: 

- A les 12 h: Visita al Monestir de 
Santa Maria de les Avellanes. Per 
a més informació consulteu 
www.monestirdelesavellanes.com 

- A les 14 h: Dinar de germanor al 
restaurant “El Claustre”, situat 
dins del Monestir de les Avellanes. 

El cost del dinar tant per col�legiats 
com pels acompanyants, serà de 43 
€ per persona els adults i 10 € els 
menors de 16 anys. 

El pagament es farà directament a la 
vostra corresponent demarcació. 

La data límit per a realitzar les 
reserves, és el proper dia 17 
d’octubre. 

Per confirmar l’assistència trucar al 
93 415 99 84 o bé enviar un c/e a 
barcelona@agricoles.org 

 

CURS DE RETITULACIÓ CURS DE RETITULACIÓ CURS DE RETITULACIÓ CURS DE RETITULACIÓ A L’ESABA L’ESABA L’ESABA L’ESAB    

El passat 5 de setembre va tenir lloc a la 
seu del Col�legi una xerrada informativa 
sobre el curs de retitulació a l’ESAB, per 
l’obtenció del títol de grau per a 
Enginyers Tècnics Agrícoles, a càrrec de 
la Sra. Lourdes Reig, Directora de l’ESAB 
i la Sra. Anna Gras, Sots directora Cap 
d’Estudis. 

Al següent enllaç trobaràs més 
informació sobre el curs de retitulació: 

http://www.agricoles.org/ca/actualitat/n
oticies/resum-xerrada-informativa--del-
curs-de-retitulacio-a-l-esab 

A continuació uns avanço algunes 
preguntes que alguns col�legiats han 
anat fent: 

Pel que entenc de la informació de l'ESAB, Pel que entenc de la informació de l'ESAB, Pel que entenc de la informació de l'ESAB, Pel que entenc de la informació de l'ESAB, 
per poder fer aquest curs hem de tenir un per poder fer aquest curs hem de tenir un per poder fer aquest curs hem de tenir un per poder fer aquest curs hem de tenir un 
tercer idioma. En quant a les cotercer idioma. En quant a les cotercer idioma. En quant a les cotercer idioma. En quant a les convalidacions nvalidacions nvalidacions nvalidacions 
no em queda clar si valoraran experiència no em queda clar si valoraran experiència no em queda clar si valoraran experiència no em queda clar si valoraran experiència 
professional i cursos amb crèdits ECTS. Un professional i cursos amb crèdits ECTS. Un professional i cursos amb crèdits ECTS. Un professional i cursos amb crèdits ECTS. Un 
altre dubte que tinc és si haurem de fer un altre dubte que tinc és si haurem de fer un altre dubte que tinc és si haurem de fer un altre dubte que tinc és si haurem de fer un 
treball de fi de carrera.treball de fi de carrera.treball de fi de carrera.treball de fi de carrera.     

L’acreditació del nivell B2 del marc comú 

europeu de referència per a les llengües 
(com a mínim) és un requisit d’accés i us cal 
aportar-la en el moment de tramitar la 
sol�licitud a través de Preinscripció 
Universitària.  

Respecte al reconeixement de crèdits, com a 
titulat del Pla 93 està automatitzat i 
ÚNICAMENT haureu de superar 60 crèdits 
ECTS, cursant les assignatures indicades en 
l’ITINERARI FORMATIU PER LA 
RETITULACIÓ.  

Esteu obligats a fer el Treball Final de Grau 
(TFG) ja que aquest no pot ser objecte de 
reconeixement, atès que està enfocat a 
l’avaluació de les competències genèriques i 
transversals associades al títol. 

2. Soc Enginyer Tècnic Agrícola del Pla Soc Enginyer Tècnic Agrícola del Pla Soc Enginyer Tècnic Agrícola del Pla Soc Enginyer Tècnic Agrícola del Pla 
d’estudis dels anys 70, es a dir anterior al d’estudis dels anys 70, es a dir anterior al d’estudis dels anys 70, es a dir anterior al d’estudis dels anys 70, es a dir anterior al 
Pla de l’any 1993 i la meva especialitat és Pla de l’any 1993 i la meva especialitat és Pla de l’any 1993 i la meva especialitat és Pla de l’any 1993 i la meva especialitat és 
en Explotacions Agropecuàries. Hem en Explotacions Agropecuàries. Hem en Explotacions Agropecuàries. Hem en Explotacions Agropecuàries. Hem 
podríeu confirmar com hauria de procedir podríeu confirmar com hauria de procedir podríeu confirmar com hauria de procedir podríeu confirmar com hauria de procedir 
per fer la retper fer la retper fer la retper fer la retitulació a Grau? itulació a Grau? itulació a Grau? itulació a Grau?     

La retitulació com a tal és exclusiva pels 
estudiants del Pla 93 (pla que s’ha vist 
extingit per la posada en marxa dels Graus). 
Si esteu interessats en cursar el Grau caldrà 
que sol�liciteu un estudi de reconeixement 
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per tal de veure quants crèdits haureu de 
cursar al Grau. Estem treballant per poder 
publicar les taules d'adaptació dels titulats 
del pla 73 als Graus, però encara no son 
públiques.  

No obstant, si esteu interessats i mentre 
espereu aquesta informació podeu de 
sol�licitar plaça a través de Preinscripció 
Universitària, a titulats. Aquest termini, amb 
quasi total probabilitat es tornarà a obrir al 
setembre, sempre i quan restin places 
lliures.  

Us informem però que segur que haureu de 
cursar més de 60 crèdits ECTS.  

3. En princEn princEn princEn principi, a mi si que m'interessa, ipi, a mi si que m'interessa, ipi, a mi si que m'interessa, ipi, a mi si que m'interessa, 
encara que jo tinc l'especialitat d’indústries, encara que jo tinc l'especialitat d’indústries, encara que jo tinc l'especialitat d’indústries, encara que jo tinc l'especialitat d’indústries, 
i m'agradaria per motius professionals i m'agradaria per motius professionals i m'agradaria per motius professionals i m'agradaria per motius professionals 
retitularretitularretitularretitular----me en el grau d'enginyeria me en el grau d'enginyeria me en el grau d'enginyeria me en el grau d'enginyeria 
mediambiental.mediambiental.mediambiental.mediambiental.  

La retitulació només és possible per la 
MATEIXA especialitat. Si voleu cursar un 
Grau diferent de l’especialitat que vareu 
obtenir en el vostre títol de l’Enginyeria 
Tècnica del Pla 93 el procediment és 
sol�licitar un estudi de reconeixement per tal 
de veure quants crèdits haureu de cursar al 
Grau. Si el resultat de l’esmentat estudi us 
convé, llavors haureu de sol�licitar plaça a 
través de Preinscripció Universitària com a 
TITULATS.  

Us informem però que segur que haureu de 
cursar més de 60 crèdits ECTS.  

4. La retitulacióLa retitulacióLa retitulacióLa retitulació es pot fer a distància o ha es pot fer a distància o ha es pot fer a distància o ha es pot fer a distància o ha 
de ser presencialde ser presencialde ser presencialde ser presencial???? 

La impartició de totes les assignatures del 

Grau són presencials. No hi ha modalitat a 
distancia o semipresencial, cal tenir 
consciència d'això  

5. Jo tinc el títol de 17 de Desembre del Jo tinc el títol de 17 de Desembre del Jo tinc el títol de 17 de Desembre del Jo tinc el títol de 17 de Desembre del 
1990, haig de fer alguna cosa1990, haig de fer alguna cosa1990, haig de fer alguna cosa1990, haig de fer alguna cosa???? 

No us cal fer res, ja que són titulacions 
diferents però les competències professionals 
que atorga el Grau són les mateixes que les 
que confereix el títol d’Enginyer Tècnic 
Agrícola. Tot i així, si esteu interessat en 
cursar el Grau corresponent a la MATEIXA 
especialitat que vareu cursar com Enginyer 
Tècnic Agrícola.  

6. EEEEssss té previst fer aquest curs l’any vinent? té previst fer aquest curs l’any vinent? té previst fer aquest curs l’any vinent? té previst fer aquest curs l’any vinent? 

La retitulació és un procediment pel qual els 
Enginyers Tècnics Agrícoles del Pla 93, 
cursant 60 crèdits ECTS que inclouen el 
Treball Final de Carrera (TFG) i diverses 
assignatures del Grau, poden aconseguir la 
titulació de Grau de la mateixa especialitat 
que varen aconseguir amb la títol d’Enginyer 
Tècnic.  

Tot i que aquest procediment té un accés 
específic a Preinscripció Universitària que no 
depèn del centre, entenem que aquesta via 
restarà oberta durant uns quants cursos. 
 
Tota la informació necessària sobre la 
Retitulació la podeu consultar al enllaç 
següent:  
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-
academics/adaptacions-als-estudis-de-
grau/obtencio-de-la-titulacio-de-grau-per-
titulats-de-les-enginyeries-tecniques-
agricoles-de-lesab/  

 

 

QUOTES COL�LEGIALSQUOTES COL�LEGIALSQUOTES COL�LEGIALSQUOTES COL�LEGIALS    

Recordem que la Demarcació disposa 
d’unes tarifes especials per atur i per 
recents titulats. 
Quotes d’atur:Quotes d’atur:Quotes d’atur:Quotes d’atur: 18,09 € al trimestre 
Quota 1r.anyQuota 1r.anyQuota 1r.anyQuota 1r.any possessió del títol: 4,11 € 
Quota 2n.anyQuota 2n.anyQuota 2n.anyQuota 2n.any possessió del títol: 14,59€ 
Quota 3r.aQuota 3r.aQuota 3r.aQuota 3r.anynynyny possessió del títol: 25,08 € 

    

    
SERVEI JURÍDICSERVEI JURÍDICSERVEI JURÍDICSERVEI JURÍDIC    

    
 
FRANCESC MATEO FURASTÉFRANCESC MATEO FURASTÉFRANCESC MATEO FURASTÉFRANCESC MATEO FURASTÉ    

ADVOCAT 
                         Tel: 
93 384 45 81 
a/e fmateo@icab.es 
Consultes gratuïtes 
pels col�legiats 
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FORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓ    
    

CURSOS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONACURSOS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONACURSOS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONACURSOS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA

 

MANIPULADORS D’ALIMENTS  

Organitza: Col�legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles, 
Demarcació de Barcelona 
Lloc: C/ Enamorats, 62-64 baixos, 08013 Barcelona. 
Data: dimecres, 26 d’octubre de 2011 de 9 a 13 h. 
Ponent: Núria Franqués Doménech 
Preu: 

• 45 € pels col�legiats del Col�legi Oficial d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles de Catalunya i estudiants 
d’Enginyeria Tècnica Agrícola. 

• 55 € preu general 
• 5 € reducció per a totes les matrícules pagades abans 

del 19 d’octubre. 
 
 

 

Per informació i inscripció: 
Col�legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles, Demarcació de Barcelona 

C/ Enamorats, 62-64 baixos, 08013 Barcelona 
Tel.: 93 415 99 84 Fax: 93 244 87 99  

a/e: barcelona@agricoles.org 

 

JORNADES 
JORNADA TÈCNICA 

RRRREPRODUCCIÓ I NUTRICIÓ EN EPRODUCCIÓ I NUTRICIÓ EN EPRODUCCIÓ I NUTRICIÓ EN EPRODUCCIÓ I NUTRICIÓ EN 
PETITS REMUGANTSPETITS REMUGANTSPETITS REMUGANTSPETITS REMUGANTS    

Organitza: Unió de Pagesos 
Data: Dimarts 8 de novembre de 
2011 
Lloc: Escola de Capacitació Agrària 
del Pirineu 
Finca Colomines, Bellestar, 25700 La 
Seu d’Urgell 
Més informació: Tel.: 93 268 09 00 
Anna López  a/e: 
annalopez@uniopagesos.org 
Trini Palou a/e: tpalou@uniopagesos.org 

 
 
 

 
JORNADA TÈCNICA DE REFERÈNCIA 

ESTRATÈGIES PER MILLORAR ESTRATÈGIES PER MILLORAR ESTRATÈGIES PER MILLORAR ESTRATÈGIES PER MILLORAR 
L’EFICIÈNCIA DE REG A PARCEL�LAL’EFICIÈNCIA DE REG A PARCEL�LAL’EFICIÈNCIA DE REG A PARCEL�LAL’EFICIÈNCIA DE REG A PARCEL�LA    

Organitza: Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural 
Data: Dimecres 2 de novembre de 
2011 
Lloc: Escola de Capacitació Agrària 
de Tàrrega 
Avda. Tarragona s/n, 25300 Tàrrega 
Més informació: Tel.: 973 310 715 
Maite Sisquella  
a/e: mtsisquella@gencat.cat 
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SERVEISSERVEISSERVEISSERVEIS    

    

VISAT TELEMÀTICVISAT TELEMÀTICVISAT TELEMÀTICVISAT TELEMÀTIC    
L’aplicatiu del visat telemàtic el trobaràs 
a la web del Col�legi www.agricoles.org, 
a l’apartat de visat telemàticvisat telemàticvisat telemàticvisat telemàtic. Per 
accedir-hi caldrà t’hi identifiquis amb 
l’usuari i la clau d’accés de la web. 

Per visar telemàticament cal tenir la 
signatura digital i s’haurà d’incorporar a 
tots els documents pdf que s’adjuntin, 
com a signatura en qualitat d’autor. 

La signatura la pots obtenir a qualsevol 
de les entitats que les emeten, algunes 
de forma gratuïta, com la de la Fàbrica 
Nacional de la Moneda i Timbre 
http:\\www.fnmt.es/ 

Els treballs visats telemàticament 
generen la factura per aquesta mateixa 
via i no s’envia ja per correu postal.  

DIRECTORI PROFESSIONALDIRECTORI PROFESSIONALDIRECTORI PROFESSIONALDIRECTORI PROFESSIONAL    
    A LA WEBA LA WEBA LA WEBA LA WEB    

La Demarcació de Barcelona ja té activat 
un nou espai a la web, es tracta del 
DIRECTORI PROFESSIONALDIRECTORI PROFESSIONALDIRECTORI PROFESSIONALDIRECTORI PROFESSIONAL, un nou 
mitjà de promoció dels nostres 
col�legiats, accessible a tothom.  

L’objectiu d’aquest espai és que 
l’empresa o el particular que necessiti un 
Enginyer Tècnic Agrícola el  pugui trobar 
ràpidament adreçant-se a la nostra web. 

Si estàs interessat en que tu o la teva 
empresa surti en aquest directori,et pots 
donar d’alta directament des de la web 
del col�legi www.agricoles.org a l’apartat 
directori professional, activant la casella 
corresponent. 

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA 2012 2012 2012 2012    

Els col�legiats que vulguin gaudir de 
l’agenda del Col�legi que ho facin saber a 
la secretaria de la Demarcació al correu 
electrònic barcelona@agricoles.org. 
L’agenda no s’enviarà per correu 
ordinari, degut a l’important cost que 
suposa, i qui la demani l’haurà de venir a 
buscar a la seu de la demarcació. 
L’edició és limitada. 

PREMI FOTOGRÀFICPREMI FOTOGRÀFICPREMI FOTOGRÀFICPREMI FOTOGRÀFIC    
14ena Convocatòria 

La Demarcació de Barcelona del Col�legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i 
Perits Agrícoles de Catalunya convoca el 
catorzè Concurs de Fotografia. 

La finalitat d’aquest concurs es l’obtenció 
d’una imatge relacionada amb la 
professió que il�lustrarà el calendari de 
sobretaula de l’any 2012. 

BASES 

1) El tema estarà relacionat d’alguna 
manera amb la professió. 
2) Podran participar tots els Col�legiats 
del Col�legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 
i els estudiants d’enginyeria tècnica 
agrícola que cursin estudis en alguna de 
les escoles situades a Catalunya. 

3) El número de fotografies que cada 
participant pot presentar és de 3 com a 
màxim, i han de ser inèdites. 

4) La tècnica serà lliure, blanc i negre, 
color o mixta, en format paper de 
qualsevol qualitat o en format digital. No 
s’admeten diapositives. 

5) El tamany de la fotografia, si el 
format és en paper, estarà compresa 
entre 24 X 18 cm i 30 X 24 cm i una 
relació alçada:amplada de 1:2. Les fotos 
s’han de presentar muntades sobre 
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cartolina de 30 X 40 cm. La imatge es 
presentarà apaïsada degut a la finalitat 
que es vol destinar. 

En el dors de cada fotografia ha de 
figurar només el títol de la fotografia. 
Les dades personals de l’autor (nom, 
cognoms, núm. col�legiat, telèfon, 
correu-e i adreça de contacte) així com 
d’altres dades d’interès (lloc i data on va 
ser presa la foto, descripció del motiu,..) 
es presentaran en sobre tancat dins el 
mateix enviament de la fotografia i 
només identificat pel mateix títol de la 
fotografia (sistema de pliques). 

6) Si la fotografia és digital s’ha de 
respectar la relació alçada:amplada de 
1:2, i s’enviarà en format .jpg juntament 
amb un document de text (.doc) en el 
mateix correu, que contindrà les dades 
de l’autor i lloc i data on s’ha pres la 
fotografia; ambdós documents tindran 
com a nom el títol de la fotografia i cap 
més dada. Els enviaments de fotografies 
digitals es faran per correu-e d’una 
adreça de correu-e que no es pugui 
identificar el seu autor, a fi i a efecte de 
garantir l’anonimat. 

7) El jurat és la Junta de Govern de la 
Demarcació de Barcelona. Els 
components del jurat no podran 
participar al concurs. 

8) La participació és gratuïta. 

9) Els originals s’enviaran lliures de ports 
a la seu de la Demarcació de Barcelona 
del Col�legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya: 
C/ Enamorats, 62-64 baixos, 08013 
Barcelona, a l’atenció de la Sra. Sandra 
Comellas, indicant al sobre :”Premi 
Fotogràfic”. 

10) Les fotografies seran admeses fins a 
les 17 hores del dia 27dia 27dia 27dia 27 d d d d’octubre de ’octubre de ’octubre de ’octubre de 
2011.2011.2011.2011.    

11) La resolució del jurat serà el dia 27 
d’octubre de 2011, i es farà pública 
mitjançant el Full Informatiu de la 
Demarcació de Barcelona i de la pàgina 
web del Col�legi. El veredicte serà 
irrevocable. El guanyador del premi serà 
contactat via telefònica, correu-e o per 
carta. 

12) L’entrega del premi es farà en 
l’àmbit de la Festivitat de Sant Isidre de 
l’any 2012. 

13) La Junta de Govern de la 
Demarcació de Barcelona es reserva el 
dret d’organitzar una exposició d’una 
selecció de les fotos presentades. 

14) El premi serà únic per un import de 
500 500 500 500 € € € € i diploma acreditatiu. 

15) Les fotos presentades queden en 
propietat de la Demarcació de 
Barcelona, així com els seus drets. La 
foto premiada podrà ser utilitzada per 
il�lustrar el calendari de sobretaula de 
l’any 2012. Totes les fotografies 
presentades passaran a formar part del 
fons documental de la Demarcació. La 
Demarcació de Barcelona es reserva el 
dret d’utilitzar-les amb altres fins 
d’interès col�legial. 

16) La participació en el concurs implica 
l’acceptació d’aquestes bases. 

17) Qualsevol cas no previst en aquestes 
bases serà resolt per la Junta de Govern 
de la Demarcació de Barcelona del 
Col�legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. 
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EL COL�LEGI PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRALEL COL�LEGI PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRALEL COL�LEGI PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRALEL COL�LEGI PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRAL 
 
 

 

 
El col�legi s’ha adherit al conveni signat 
pel Consejo de Madrid per que les 
demarcacions siguin punt d’informació 
cadastral. 
 

Els serveis que prestem com a punt 
d’informació cadastral es: 
 
A qualsevol persona: 

 Consulta i certificació de dades 
cadastrals no protegides. 

 
Als titulars cadastrals o als seus 
representants degudament autoritzats: 

 Certificació de la circumstància de 
no figurar com a titular cadastral. 

 Consulta i certificació de dades 
cadastrals protegides (nom, 
cognoms, raó social, NIF, domicili 
i valor cadastral) i no protegits 
relatius als immobles de la seva 
titularitat. 

LLOGUER DE SALESLLOGUER DE SALESLLOGUER DE SALESLLOGUER DE SALES    
 
La Demarcació disposa de sales perfectament equipades amb mitjans de so, de 
projecció, etc. 
 

SalaSalaSalaSala    CapacitatCapacitatCapacitatCapacitat    1 Dia (1 Dia (1 Dia (1 Dia (€)€)€)€)    ½ Dia (½ Dia (½ Dia (½ Dia (€)€)€)€)    
Sala d’Actes 60 500 300 
Sala de 
Formació 

25 400 250 

    
L’horari d’utilització és de 9 del matí a 6 de la tarda, de dilluns a divendres, 
essent possible altres disponibilitats especials. També si es concerten usos per a 
diversos dies es pot negociar condicions particulars. 
 
El preu inclou l’ús complet de la sala i les despeses derivades (neteja, 
manteniment, serveis...) 
 
El Col�legi també disposa d’un despatx i d’una sala d’actes que els col�legiats que 
ho desitgin podran fer ús gratuïtament. 

Caldrà fer prèvia reserva de qualsevol de les sales a l’a/e 
barcelona@agricoles.org 
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BORSA DE TREBALLBORSA DE TREBALLBORSA DE TREBALLBORSA DE TREBALL    

Aquestes demandes han estat publicades a la web del col�legi www.agricoles.org 

Si vols estar al dia de les demandes de treball cal que ho consultis a la zona 
restringida de la web a l’apartat de borsa de treball. 
 

DATA OFERTA:DATA OFERTA:DATA OFERTA:DATA OFERTA: 05/09/11 

Empresa de plantes ornamentals busca 
Comercial d’Exportació. La missió del lloc 
de treball es centra en la comecialització 
del producte de l’empresa en una zona 
d’Europa, fent visites a clients, assistint 
a les fires en que tingui representació 
l’empresa, etc. Dependrà directament de 
la Cap d’Exportació, i formarà part d’un 
equip comercial d’una empresa 
capdavantera del sector. 
Requisits: Nivell d’estudis acabats: 
Diplomatura, formació professional, etc. 
Idiomes: imprescindible català, castellà i 
francès, valorant coneixements d’anglès. 
No es demana experiència però es 
valorarà. Es requereix persona 
comunicadora, organitzada, amb 
capacitat de relacionar-se amb les 
persones, que promogui el bon ambient i 
el treballen equip dins del seu 
departament i amb la resta de l’empresa 
i que tingui disponibilitat per a viatjar. 
Bon nivell d’eines ofimàtiques, word, 
excel, etc. 
 

DATA OFERTA:DATA OFERTA:DATA OFERTA:DATA OFERTA: 08/09/11    

Important empresa del sector químic de 
Barcelona selecciona un Tècnic 
Comercial per a la seva  Divisió 
d’Agroalimentació (fertilitzants) a la 
província de Tarragona, Lleida i Castelló: 
La persona seleccionada durà a terme 
les següents funcions: 
Visitar, gestionar, fidelitzar i 
desenvolupar els clients assignatsa la 
zona de Lleida, Tarragona i Castelló 
(principalment). 
Recerca de nous clients i negociació amb 
els mateixos per mantenir els marges 

marcats per l’empresa. Seguiment de 
comandes i reclamacions quan sigui 
necessari.Mantenir taula de mercat amb 
informació referent a preus, consums, 
productes, etc.Compliment del pla de 
màrqueting marcat pel departament. 
Complir el pressupost  assignat. El 
candidat haurà d’aportar experiència 
prèvia en el sector, bé en empresa de 
distribució de productes químics o en 
departament de compres realitzant les 
negociacions dels fertilitzants. 
 

DATA OFERTA:DATA OFERTA:DATA OFERTA:DATA OFERTA: 26/09/11    

Empresa sol�licita comercial assessor 
amb experiència significativa (més d’1 
any) en la venda o en el món agrícola i 
el desig de seguir revaloritzant els 
coneixements tècnics. La zona de treball 
és sobre una petita zona geogràfica 
(Lleida)  
 

DATA OFERTA:DATA OFERTA:DATA OFERTA:DATA OFERTA: 06/10/11    

Empresa de Tamarite de Litera desitja 
incorporar per a la seva delegació de 
Selgua (Monzón), dos Enginyers Tècnics 
Agrícoles per a desenvolupar funcions 
bàsicament comercials. No és 
impediment que siguin recent titulats, ja 
que l’empresa oferirà formació. 
Preferentment es requereix formació o 
experiència en cultius extensius. 
 

DATA OFERTA:DATA OFERTA:DATA OFERTA:DATA OFERTA: 07/10/11 

Empresa àmbit agrícola de Mollerussa 
requereix incorporar personal per a 
tasques productives i comercials. 
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LEGISLACIÓLEGISLACIÓLEGISLACIÓLEGISLACIÓ    
 
BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT (BOE)BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT (BOE)BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT (BOE)BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT (BOE)    
Aquesta informació s’extreu de laAquesta informació s’extreu de laAquesta informació s’extreu de laAquesta informació s’extreu de la web del BOE web del BOE web del BOE web del BOE    
 

BOE núm. 157 de 02.07.11 

GANADO EQUINOGANADO EQUINOGANADO EQUINOGANADO EQUINO    

Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, 
por el que se regula la ordenación 
zootécnica, sanitaria y de bienestar 
animal de las explotaciones equinas y se 
establece el plan sanitario equino. 

BOE núm.167 de 13.07.11 

SSSSANIDAD ANIMALANIDAD ANIMALANIDAD ANIMALANIDAD ANIMAL    

Orden ARM/1936/2011, de 5 de julio, 
por la que se modifica la Orden 
APA/2442/2006, de 27 de julio, por la 
que se establecen medidas específicas 
de protección en relación con la 
influencia aviar. 

BOE núm.168 de 14.07.11 

SSSSANIDAD ANIMALANIDAD ANIMALANIDAD ANIMALANIDAD ANIMAL    

Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, 
por el que se establecen las condiciones 
básicas de recogida, almacenamiento, 
distribución y comercialización de 
material genético de las especies bovina, 
ovina, caprina y porcina, y de los 
équidos. 

SANIDAD ANIMALSANIDAD ANIMALSANIDAD ANIMALSANIDAD ANIMAL    

Real Decreto 842/2011, de 17 de junio, 
por el que se establece la normativa 
básica de las agrupaciones de defensa 
sanitaria ganadera y se crea y regula el 
Registro nacional de las mismas 

BOE núm.179 de 27.07.11 

SANIDAD VEGETALSANIDAD VEGETALSANIDAD VEGETALSANIDAD VEGETAL    

Orden ARM/2090/2011, de 22 de julio, 
por la que se establecen medidas 
provisionales de protección frente al 
caracol manzana “Pomacea insularum y 
Pomacea canaliculata”. 

BOE núm.180 de 28.07.11 

SUBVENCIONESSUBVENCIONESSUBVENCIONESSUBVENCIONES    

Resolución de 15 de julio de 2011, de la 
Secretaría de Estado de Medio Rural y 
Agua, por la que se conceden las 
subvenciones destinadas a la innovación 
tecnológica en el medio rural, 
convocadas por Resolución de 30 de 
diciembre de 2010. 

BOE núm.185 de 03.08.11 

GANADO PORCINOGANADO PORCINOGANADO PORCINOGANADO PORCINO    

Real Decreto 1028/2011, de 15 de julio, 
por el que se establecen disposiciones 
de aplicación relativas a la clasificación 
de las canales de porcino. 

BOE núm.186 de 04.08.11 

GANADO OVINOGANADO OVINOGANADO OVINOGANADO OVINO    

Resolución de 21 de julio de 2011, de la 
Dirección General de Recursos Agrícolas 
y Ganaderos, por la que se publica la de 
20 de julio de 2011, por la que se 
aprueba el Programa de mejora de la 
raza ovina Assaf. 

BOE núm.193 de 12.08.11 

SEGUROS AGRARIOS COMBINADOSSEGUROS AGRARIOS COMBINADOSSEGUROS AGRARIOS COMBINADOSSEGUROS AGRARIOS COMBINADOS    

Orden ARM/2270/2011, de 28 de julio, 
por la que se definen las producciones y 
los rendimientos asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, las fechas de suscripción y los 
precios unitarios del seguro con 
coberturas crecientes para explotaciones 
de frutos secos, comprendido en el Plan 
2011 de Seguros Agrarios Combinados. 

SEGUROS AGRARIOS COMBINADOSSEGUROS AGRARIOS COMBINADOSSEGUROS AGRARIOS COMBINADOSSEGUROS AGRARIOS COMBINADOS    

Orden ARM/2271/2011, de 28 de julio, 
por la que se definen las producciones y 
los rendimientos, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito 
de aplicación, los periodos de garantía, 
las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del seguro con coberturas 
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crecientes para explotaciones de caqui y 
otros frutales, comprendido en el Plan 
2011 de Seguros Agrarios Combinados. 

BOE núm.202 de 23.08.11 

SANIDAD VEGETALSANIDAD VEGETALSANIDAD VEGETALSANIDAD VEGETAL    

Orden ARM/2294/2011, de 19 de 
agosto, por la que se modifica la Orden 
ARM/2090/2011, de 22 de julio, por la 
que se establecen medidas provisionales 
de protección frente al caracol manzana 
“pomacea insularum” y “pomacea 
canaliculata”. 

BOE núm.205 de 26.08.11 

SEGUROS AGRARIOS COMBINADOSSEGUROS AGRARIOS COMBINADOSSEGUROS AGRARIOS COMBINADOSSEGUROS AGRARIOS COMBINADOS    

Orden ARM/2305/2011, de 18 de 
agosto, por la que se definen las 
producciones y los rendimientos 
asegurables, las condiciones técnicas 
mínimas de cultivo, el ámbito de 
aplicación, los periodos de garantía, las 
fechas de suscripción y los precios 
unitarios del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos, comprendidos en 
el Plan 2011 de Seguros Agrarios 
Combinados. 

 
    
    
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT (DOGC)DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT (DOGC)DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT (DOGC)DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT (DOGC)    

DOGC núm.5917 de 11.07.11 

AJUTSAJUTSAJUTSAJUTS    

Ordre AAM/149/2011, d’1 de juliol, per 
la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts destinats a la millora en la 
producció i la comercialització dels 
productes de l’apicultura, i es 
convoquen els corresponents a l’any 
2011. 

DOGC núm,.5918 de 12.07.11 

PREMISPREMISPREMISPREMIS    

Ordre AAM/150/2011, de 4 de juliol, 
per la qual es convoquen els premis per 
a la ràpida detecció del míldiu de la 
vinya corresponents a l’any 2011. 

DOGC núm.5928 de 26.07.11 

AJUTSAJUTSAJUTSAJUTS    

Ordre AAM/169/2011, de 13 de juliol, 
per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts al sector agrícola 
en matèria de sanitat vegetal i es 
convoquen els corresponents a l’any 
2011. 

AJUTSAJUTSAJUTSAJUTS    

Ordre AAM/168/2011, de 15 de juliol, 
per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per al foment del 
plantejament i la redacció de projectes 

de recerca, desenvolupament i 
innovació (R+D+I) per al 
desenvolupament de noves tecnologies, 
productes i processos en el sector 
agrari i alimentari, i es convoquen els 
corresponents a l’any 2011. 

DOGC núm. 5931 de 29.07.11  

AJUTSAJUTSAJUTSAJUTS 

Ordre AAM/171/2011, de 19 de juliol, 
per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts a les entitats 
d’assessorament agrari de Catalunya i es 
convoquen els corresponents a l’any 
2011. 

CENTRE PROPIETAT FORESTALCENTRE PROPIETAT FORESTALCENTRE PROPIETAT FORESTALCENTRE PROPIETAT FORESTAL    

Resolució AAM/1873/2011, de 20 de 
juliol, per la qual es fan públics els 
acords del Consell Rector del Centre de 
la Propietat Forestal corresponent al 
primer semestre de l’any 2011, 
d’aprovació de plans tècnics de gestió i 
millora forestal, de plans simples de 
gestió forestal i de la seva publicació. 

DOGC núm. 5933 de 02.08.11  

LLIBRE GENEALÒGICLLIBRE GENEALÒGICLLIBRE GENEALÒGICLLIBRE GENEALÒGIC    

Ordre AAM/180/2011, de 20 de juliol, 
per la qual es crea el Llibre genealògic 
de la raça caprina Cabra Blanca de 
Rasquera i se n’aprova la reglamentació 
específica i l’estàndard racial. 
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AJUTSAJUTSAJUTSAJUTS    

Ordre AAM/179/2011, de 25 de juliol, 
per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts destinats al 
control oficial del rendiment lleter, i es 
convoquen els corresponents a 2011. 

DOGC núm. 5938 de 09.08.11  

LLIBRE GENEALÒGICLLIBRE GENEALÒGICLLIBRE GENEALÒGICLLIBRE GENEALÒGIC    

Ordre AAM/189/2011, de 27  de juliol, 
per la qual es crea el Llibre genealògic 
de la raça bovina Albera i se n’aprova la 
reglamentació específica i el seu 
estàndard racial. 

PRODUCCIÓ VITÍCPRODUCCIÓ VITÍCPRODUCCIÓ VITÍCPRODUCCIÓ VITÍCOLAOLAOLAOLA    

Ordre AAM/191/2011, de 28 de juliol, de 
modificació de l’Ordre AAM/139/2011, 
de 21 de juny, per la qual es regula el 
control de la producció vitícola 
mitjançantla targeta vitícola, a partir de 
la campanya 2011-2012 (DOGC núm. 
5909, pàg.36013, de 29/06/2011). 

DOGC núm. 5939 de 10.08.11  

AJUTSAJUTSAJUTSAJUTS    

Ordre AAM/195/2011, de 26 de juliol, 
per la qual es modifica l’Ordre 
AAR/537/2010, de 8 novembre, per la 
qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per al foment del cessament 
anticipat de l’activitat agrària, i es 
convoquen els corresponents a l’any 
2010. 

AJUTSAJUTSAJUTSAJUTS    

Ordre AAM/196/2011, de 27 de juliol, 
per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts destinats a 
compatibilitzar les activitats apícoles 
amb la conservació de l’abellerol al 
territori de Catalunya i es convoquen les 
corresponents al 2011. 

DOGC núm. 5941 de 12.08.11  

SUBVENCIONSSUBVENCIONSSUBVENCIONSSUBVENCIONS    

Ordre AAM/199/2011, d’1 d’agost, per la 
qual s’aproven les bases reguladores de 
les subvencions per fomentar la 
conservació de l’abella de la mel 
autòctona i es convoquen les 
corresponents a 2011. 

AJUTSAJUTSAJUTSAJUTS    

Ordre AAM/200/2011, de 2 d’agost, per 
la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per al foment de la 
concentració, la intercooperació i la 
modernització de les cooperatives i 
altres entitats associatives agràries. 

DOGC núm. 5942 de 16.08.11  

AJUTSAJUTSAJUTSAJUTS    

Ordre AAM/178/2011, de 29 de juny, 
per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per fomentar la 
producció i comercialització dels 
productes agroalimentaris de qualitat 
d’origen animal, i es convoquen els 
corresponents a l’any 2011. 

DOGC núm. 5943 de 17.08.11  

AJUTSAJUTSAJUTSAJUTS    

Resolució AAM/1975/2011, de 27 de 
juliol, per la qual es dóna publicitat a 
l’Acord del Consell Rector del Centre de 
la Propietat Forestal que modifica la 
dotació de la convocatòria anticipada per 
a la concessió dels ajuts a la gestió 
forestal sostenible en finques de 
titularitat privada de l’any 2011, 
corresponents al capítol 1 de planificació 
i foment de la gestió forestal conjunta 

 

 


