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Emprenedoria cooperativa 

BizBarcelona, 14 de juny 2012 

De què parlarem? 

 Impacte de les cooperatives  

 Cooperatives vs societats de capital 

 Requisits per crear una cooperativa 

 7 principis cooperatius 

 Avantatges de la cooperativa 

 Classes i tipus de cooperatives 

 Activitats i sectors en creixement 

 El programa Ara_Coop de la Federació  
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Impacte de les cooperatives  

 A Catalunya hi ha 5.000 cooperatives que ocupen quasi 

38.000 persones i facturen uns 7.000 milions d’euros.  

 

 A Catalunya més d’un milió de persones estan vinculades al 

cooperativisme (1 de cada 7 persones). 

Més xifres  

 Ocupació estable: a Espanya, el 75% dels llocs de treball a les 

cooperatives és de carácter indefinit. 

 

 A Espanya, la destrucció d’ocupació durant la crisi ha estat sis 

punts inferior a les cooperatives que a la resta d’empreses.  
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2012 Any Internacional de les Cooperatives 

 L’ONU ha declarat 2012 Any Internacional de les Cooperatives amb 

el lema « les cooperatives construeixen un món millor » 

 

 1.000 milions de persones al món estan vinculades a alguna 

cooperativa (1 de cada 7 persones).  

 

 Les 300 cooperatives més grans del món facturen 1.600 milions 

d’euros, l’equivalent de la desena economia del món.  

Les cooperatives al món 

Vídeo: Les 

cooperatives al món.  
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Cooperatives vs societats de capital 

Societats cooperatives 

 Importància del capital 

 Accions, participacions 

 % Poder de decisió 

 % Repartiment de resultats 

Societats de capital  

 Importància de la persona sòcia 

 Activitat cooperativitzada: treball, consum, serveis 

 Repartiment poder: 1 persona = 1 vot 

 Repartiment de resultats segons activitat 
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Requisits per crear una cooperativa 

 Mínim de 3 persones sòcies 

 

 Mínim de 3.000€ de capital social 

 

 Tràmits específics: Registre de cooperatives 

Incorporació de noves persones sòcies 

 Fons de reserva obligatori (30%)  

 Fons d’educació i promoció cooperativa (10%)  

Fons Obligatoris 

 Cooperativa de treball associat: ràtios entre socis/treballadors 

 
Fiscalitat avantatjosa 
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En resum… 

 Forma jurídica al servei del projecte  

 Idònia per a projectes col.lectius 

 Model d’empresa innovadora basada en les persones: 

 Promou la implicació, participació… 

 Formació, informació 

 Cooperació 

 Interès col.lectiu 

  

7 principis cooperatius 
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7 principis cooperatius 

1. Adhesió voluntària i oberta 

 

2. Gestió democràtica 

 

3. Participació econòmica de les persones sòcies 

 

 

 

 

7 principis cooperatius 

4. Autonomia i independència  

 

5. Educació, formació i informació 

 

6. Cooperació entre cooperatives 

 

7. Interès per la comunitat  
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Les cooperatives construeixen un món millor 

Vídeo: Què aporta a 

les persones 

membres el fet de 

formar part d’una 

cooperativa?  

 

 

Avantatges de la cooperativa 
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Avantatges de la cooperativa 

1. Empresa participativa i democràtica 

 

 Propietat de l’empresa 

 

 Gestió (estratègica/operativa) 

 

 Resultats (positius/negatius) 

Avantatges de la cooperativa 

2. Ampli marc d’autoregulació de les persones sòcies  

 

 Alta i baixa de socis senzilla i àgil 

 Marc ampli per a la presa de decisions 

 

…i a les cooperatives de treball 

 Relació societària (i no laboral) entre socis 

 Flexibilitat en l’organització del treball 
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Avantatges de la cooperativa 

3. Compartir responsabilitats, excedents, habilitats i riscos 

 

 La responsabilitat de l’empresa recau sobre el Consell Rector 

 

 Beneficis (i pèrdues) repartits entre persones sòcies 

 

 Responsabilitat econòmica limitada a l’aportació de capital social 

(compartida amb la resta de socis)  

 

 

Avantatges de la cooperativa  

4. Permet triar el Règim de la Seguretat Social  

 

 Règim general vs Règim Especial d’Autònoms 

 

 Modificable després de 5 anys 

 

 Ha de ser el mateix per a totes les persones sòcies 

 

 Els treballadors contractats han d’anar al Règim General 
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Avantatges de la cooperativa 

5. Bonificacions fiscals  

 

 Impost de societats: fins al 10% per a cooperatives especialment 

protegides 

 

 ITP – AJD (constitució, subscripció d’un préstec, apliació de capital, 

adquisició de béns, etc.): exempt.  

 

Avantatges de la cooperativa 

6. Finançament i ajuts específics  

 

 Subvencions específiques de la Generalitat de Catalunya 

adreçades a les cooperatives (anual)  

 

 Subvencions directes per a incorporació de socis i sòcies 

 

 Ajuts per a inversions, contractacions i assessoraments externs 

 

 Finançament cooperatiu : Fundació Seira, Oinarri, SICOOP, 

Coop57, Fiare, Triodos Bank, Eurecos, ASCA, ICF, Avalis…  
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Avantatges de la coooperativa 

7. Registre propi de cooperatives 

 

 Registre de Cooperatives. 

Delegacions a Barcelona, Tarragona Girona, Lleida i Tortosa.  

Avantatges de la cooperativa 

8. Capitalització del 100% de la prestació de l’atur 

 

 Finançament per posar en marxa un negoci 

 

 Capitalització del 100% de l’atur  
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Avantatges de la cooperativa 

9. Integració al moviment coperatiu  

 

 Plataformes representatives i interlocució davant l’administració  

 Espai de participació, cooperació i intercanvi  

 Sectorials  

 Eines de Finançament 

 Plans de Formació  

 Impuls a la creació i promoció de noves cooperatives 

 

Classes i tipus de cooperatives 



19/06/2012 

14 

Classes i tipus de cooperatives 

Qualsevol activitat o 

servei pot dur-se a 

terme des d’una 

cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

Activitats i sectors en creixement 
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Activitats i sectors en creixement 

Serveis a les persones  potencial de creixement (marc legal i 

creixement activitats millora de la qualitat de vida)  

 

Oportunitats per a l’empresa cooperativa 

 Importància de la persona en la prestació del treball 

 Motivació de la persona treballadora 

 Especificitat de les cooperatives d’iniciativa social 

 Vinculació amb l’entorn 

Activitats i sectors en creixement 

Serveis basats en el coneixement  

 Retenció de talent 

 

Oportunitat per a l’empresa cooperativa  

 Retenció del talent: motivació i participació de les persones 

 Foment de la cooperació en el marc d’una activitat de 

coneixement  

 Figura del soci col.laborador (intel.lectual, tecnològic, financer…)   
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Activitats i sectors en creixement 

Professionals liberals i gabinets tècnics 

 Bufets d’advocats, arquitectes, tècnics… 

 

Oportunitat per a l’empresa coperativa:  

 Marc d’autoregulació ampli, activitat independent 

 Responsabilitat limitada (millora respecte la SCP)  

 Simplicitat respecte la societat mercantil (alta i baixa de persones 

sòcies)  

 

Activitats i sectors en creixement 

Successió, traspàs o reconversió 

Relleu generacional, jubilació de propietaris.. 

 

Oportunitat per a l’empresa cooperativa:  

 Possibilitat pels treballadors de continuar l’activitat de forma 

conjunta 

 Gestió de recursos per part dels treballadors i control democràtic 

 Ajuts específics + possibilitat de capitalitzar el 100% de l’atur.   
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Activitats i sectors en creixement 

Foment de la cooperació empresarial  

Potenciar les accions de cooperació empresarial per competir al 

mercat en el context actual 

 

Oportunitat per a l’empresa cooperativa 

 Agrupació de diferents autònoms per sumar recursos i 

compartir riscos.  

 Més potencial de la forma cooperativa davant SCP 

 Cooperació entre empreses per reduir costos, fer sinèrgies , 

augmentar la capacitat finançament (cooperatives de serveis, 

agràries) 

 

Activitats i sectors en creixement 

Microempreses en creixement 

Per a autònoms i societats limitades unipersonals. 

Projectes petits i fràgils, on la contractació implica riscos i despeses. 

 

Oportunitat per a l’empresa cooperativa 

 Emprendre a partir de la incorporació de persones sòcies. 

 Atenuar riscos i incertesa empresarial.  

 Aprofitar la relació propera empresari – treballadors a les Micro 

empreses per potenciar el negoci des d’una nova perspectiva. 
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Activitats i sectors en creixement 

Associacions i Tercer Sector 

Adaptació de la forma jurídica a una estructura empresarial 

 

Oportunitat per a l’empresa cooperativa:  

 Adaptar-se a una forma empresarial mantenint els valors 

organitzatius (participació, democràcia interna, etc.)  

 Optar a concursos públics o a subvencions 

 Per a grups de consum o compra conjunta 

  Projectes d’abastiments de subministraments de forma col·lectiva 

(comunitats de propietaris, energia renovable, etc) 

  Mantenir la vinculació a l’entorn o col·lectiu específic 

 

El programa Ara_Coop de la Federació 
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El programa Ara_Coop de la Federació  

Contacteu-nos:  

93 318 81 62 

federacio@cooperativestreball 

www.cooperativestreball.coop 

1. Sessions d’assessorament 

2. Acompanyament en el procés de constitució 

 

 

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 

C/Premià, 15, primer pis, 08014 Barcelona  

Tel: 93 318 81 62 / www.cooperativestreball.coop 

Gràcies.  

http://www.cooperativestreball.coop/

