Les nostres oficines:

Engresca’t i vine!

A JARC et volem atansar l’assessorament i els serveis
que necessites a la teva explotació. Els nostres tècnics
t’escoltaran, t’informaran i et faran els tràmits.

FES-TE SOCI
Per afegir-te a nosaltres és molt senzill, només has d’omplir
aquesta butlleta amb les teves dades i fer-nos-la arribar a
les nostres oficines. També ho pots fer mitjançant la nostra
web: www.jarc.cat.
Dades del soci:
Nom i Cognoms:
Raó Social:
Representant:
DNI del Soci:
Adreça postal:
Municipi:			
Comarca:
Data naixement:
Telèfon fix:		
Telèfon Mòbil:
Correu electrònic:
Dades de l’activitat:
Dades de l’activitat:
Sector de l’activitat:
Agricultura

ALT PENEDÈS - GARRAF - BAIX LLOBREGAT - VALLÈS
Centre Àgora. Pol. Domenys II, s/n · Vilafranca Penedès
Tel. 938 174 123
OSONA - BAGES - BERGUEDÀ - MARESME
Rda. Francesc Camprodón, 2 2n · Vic · Tel. 938 892 413
BAIX CAMP- TARRAGONÈS - BAIX PENEDÈS
Alcalde Joan Bertran, 34-38 1er · Reus · Tel. 977 847 007
CONCA DE BARBERÀ - ALT CAMP
Concactiva. Daroca, 1 Dp. 4 · Montblanc · Tel. 607 502 748

CPostal:

Coneixes els
avantatges de
ser soci de
JARC?

BAIX EBRE - MONTSIÀ - RIBERA EBRE
Plaça Alfons XII, nº7 3er D - Tortosa · Tel. 977 443 067

Fax:

TERRA ALTA - PRIORAT
C/ Forn, 4· Ed. Aurea · La Fatarella · Tel. 606 45 63 49
SEGRIÀ - GARRIGUES - SOLSONÈS - NOGUERA
Passeig de Ronda, 3 ent. dreta · Lleida · Tel. 973 278 080

Ramaderia		

Altres

Quina/es?

ATP (agr. títol principal)
Coop.
SAT
Scp

PLA D’URGELL - URGELL
La Pau, 15 bis - C/ Girona · Mollerussa · Tel. 973 600 725
Travessia de l’Aspi, 2 baixos · Agramunt · Tel. 973 600 725
SEGARRA - ANOIA
Centre Cívic. Xuriguera, 40 · Calaf · Tel. 607 502 227

Règim Seguretat Social:
EAP (expl. agr. prioritària)
Cb
SL
SA

Autorització cobrament quota:
Sol·licito la meva alta de soci de JARC i autoritzo a la domiciliació
del rebut de la quota anual de soci fins a nou avís al compte:

Entitat bancària:
Titular compte:
Núm. c/c (20 dígits):

BARCELONA
C/ Viladomat, 174 · Barcelona · Tel. 934 510 393

PALLARS - ALTA RIBAGORÇA
Av. Espanya, 4 · Tremp · Tel 973 651 236
CERDANYA - ALT URGELL
C/ de l’Arbre, 2 · Bellver de Cerdanya · Tel. 973 510 858
Centre Cívic El Passeig · La Seu d’urgell · Tel. 973 510 858
GIRONA
Ronda Ferran Puig, 18 2n · Girona · Tel. 972 208 881
També pots adreçar les teves consultes mitjançant la web.
www. jarc.cat o el correu electrònic: info@jarc.cat

Dedica’ns cinc
minuts i sabràs com
et beneficia formar part
del nostre col·lectiu

Qui és JARC ?
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) és
una organització professional agrària integrada per professionals del sector, gent com tu, que treballa per a
defensar els interessos dels pagesos i ramaders professionals davant les administracions.
Per tal de fer arribar la seva veu a d’altres organismes,
JARC està associada a COAG en l’àmbit estatal, i COPACogeca a Brussel·les. Aquests paraigües ens permeten
arribar a les màximes institucions que avui decideixen
sobre el futur de la nostra agricultura i ramaderia.

Assessorament, tràmits
i serveis tècnics
Fer una llista exhaustiva de tots els serveis que et podem
oferir és difícil en una realitat tant canviant com la nostra.
Per això t’assenyalem els més habituals. Si necessites algun tràmit o projecte que no apareix a la llista, consulta
les nostres oficines, segur que et podrem ajudar.
Assessorament Integral
JARC és entitat reconeguda per a donar serveis d’Assessorament Integral de les explotacions catalanes. Us
oferim doncs el guiatge tècnic, laboral, jurídic i fiscal
que us fa falta.
Assegurances
JARC us facilita la tramitació d’assegurances agràries i
d’altres tipus (tractors, turismes, llar...) a preus molt
competitius.
Projectes d’inversió
Redactem els vostres projectes d’ampliació, adequació o millora i us ajudem a buscar ajuts per al seu
finançament (Plans de Millora, Incorporacions de Joves,
Agroturisme...)

Què defensem?
A JARC considerem que el nostre sector té futur i per
això creiem en els professionals i defensem els seus
interessos davant les institucions, fent arribar el nostre
posicionament davant els diferents temes que es plantegen dia a dia, i si cal, emprant la via judicial, amb la
única finalitat de garantir la viabilitat de les explotacions
catalanes.
Alhora vetllem per la imatge, la dignitat dels productors,
a vegades poc reconeguda socialment. Creiem que el
futur passa per la defensa del món rural, un entorn en el
que els pagesos i ramaders hi tenen molt a dir.

Ajuts i Tramitacions
Us tramitem tant els ajuts genèrics (DUN, agroambientals...) com d’altres més específics (legalització d’explotacions, al·legacions, recursos, llicències ambientals...) a
més d’ajuts per a la constitució de SAT, SCCL, ...

Serveis col·lectius
Informació puntual de noves normatives
Us fem arribar tot allò que us pot ajudar a la vostra explotació mitjançant circulars informatives, missatgeria
mòbil, correus electrònics... i xerrades al territori.
Formació gratuïta
Creiem que la formació continuada és la millor manera
d’estar al dia i per això us oferim un ampli ventall de cursos, seminaris, que juntament a les jornades tècniques
i monogràfiques que JARC organitza us ajudaran en la
presa de decisions a les vostres explotacions.
Revista Món Rural
Cada dos mesos, la revista analitza temes sectorials
d’interès i us atansa les darreres novetats
Resolució de conflictes, recursos col·lectius i defensa
dels interessos sectorials
Defensem les problemàtiques col·lectives davant les
Administracions i de la societat

Acords col·lectius

Mà d’obra fixa i temporal
Us tramitem la contractació de personal fix i us facilitem
mà d’obra de temporada (tant procedent de la bossa interior com de contractació en els països d’origen)
per a la vostra explotació.

JARC és soci col·lectiu de PIMEC i per això podem oferir als nostres socis condicions avantatjoses amb temes
tan diversos com:

Riscos Laborals i informes pericials
Us ajudem a complir les normatives de riscos laborals i
de seguretat i salut en el treball, informes pericials...

Millors condicions en pòlisses bancàries,
Descomptes en telefonia fixa i mòbil,
Organització de viatges de formació i comercials, ...

