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EEccoonnoommiiaa  ssoocciiaall  ii  
ccooooppeerraattiivveess  

"La cooperativa no és res més que l’aplicació dels valors de la 
democràcia i la participació a l’activitat empresarial” 

Xavier López 
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Què és? 

ü El terme economia social fa referència a les activitats d’un sector 
econòmic format per organitzacions privades que incorporen en els seus 
objectius finalitats socials i col·lectives. Aquest terme, originat a França a 
principis del segle XX, engloba un sector econòmic diferenciat tant de les 
organitzacions públiques com de les societats mercantils. 

ü En l’economia social la gestió de recursos i producció de béns i serveis 
en forma d’activitat econòmica no és una finalitat per ella mateixa sinó un 
mitjà per a l’assoliment de l’objectiu social perseguit. 

ü Els elements distintius de l’economia social són la democràcia en les 
decisions, la  solidaritat i la primacia de les persones i el manteniment dels 
llocs de treball per sobre de l’afany de lucre. Aquests principis poden traduir-
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se en diferents fórmules organitzatives i jurídiques segons els països. A 
Espanya serien: 

§ Cooperatives 

§ Societats laborals 

§ Mutualitats 

§ Associacions 

§ Fundacions 

ü Ens centrarem en les cooperatives que són associacions autònomes de 
persones que s’han unit voluntàriament per satisfer les seves necessitats i 
aspiracions econòmiques, socials i culturals mitjançant una organització de 
propietat conjunta i gestió democràtica.  

ü Els principis rectors de les cooperatives segons l’Aliança Cooperativa 
Internacional són: 

§ Adhesió voluntària i oberta: són organitzacions voluntàries 
obertes a totes les persones disposades a acceptar les 
responsabilitats de ser-ne sòcies. 

§ Gestió democràtica: les cooperatives són organitzacions 
gestionades democràticament per les persones que en són sòcies, 
les quals participen activament en el moment de prendre 
decisions.  

§ Participació econòmica: els socis contribueixen equitativament 
al capital de les cooperatives. Una part d’aquest capital és 
propietat comuna de la cooperativa. Els socis reben una 
compensació limitada en relació al capital aportat i són qui 
assignen els excedents per al desenvolupament de la cooperativa, 
mitjançant la creació de reserves.  

§ Autonomia i independència: si signen acords amb d’altres 
organitzacions o governs, o si aconsegueixen fons de fonts 
externes, ho fan en termes que assegurin el control democràtic per 
part de la massa social. 

§ Formació i informació: les cooperatives proporcionen educació i 
formació als socis, als representants triats, als càrrecs directius i 
als treballadors. També informen al públic sobre els beneficis de 
les cooperatives. 

§ Cooperació entre cooperatives: les cooperatives reforcen el 
moviment cooperatiu, treballant conjuntament amb estructures 
locals, regionals, nacionals i internacionals.  

§ Interès per la comunitat: les cooperatives treballen per 
aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves 
comunitats.  
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Eines 

ü Les cooperatives ofereixen un marc legal que permet obtenir beneficis 
econòmics: 

§ El cost de constitució és inferior al de qualsevol societat 
mercantil perquè no ha de pagar impostos pel capital subscrit i 
estan subjectes a taxes notarials inferiors a la resta de societats. 

§ Beneficis fiscals: en el cas de les cooperatives protegides com 
l’exempció de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials, 
gravamen del 20% sobre els resultats cooperatius i bonificacions 
del 95% sobre l’IAE i l’Impost de Béns Immobles (en el cas de les 
cooperatives agràries). 

§ La Generalitat de Catalunya subvencionarà a les cooperatives 
perquè contractin a directius amb una quantitat que pot arribar als 
50.000 euros. 

§ Les organitzacions que es reconverteixin en cooperatives disposen 
d’una ajut a la transformació de fins 108.000 euros segons 
l’Ordre de subvencions a empreses d’economia cooperativa 
publicada el 5 de maig de 2009. 

ü En temps de crisi econòmica, l’organització cooperativa és una bona eina 
per donar una sortida a situacions compromeses com ara: 

§ Davant una situació de tancament, els treballadors poden 
capitalitzar el subsidi d’atur i crear una cooperativa. 

§ El propi empresari, per problemes de successió o dificultats de 
continuïtat, pot oferir cedir la propietat als treballadors pel 
manteniment del servei i els llocs de treball. És el cas, per 
exemple, de CES Clínicas o Cusó Tapisseries en els que el 
propietari va optar per convertir-se en un soci més de la 
cooperativa. 

ü Les cooperatives també són una bona eina per a un determinat perfil 
d’organització que té un futur incert: 

§ Segons un estudi de la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya, ofereixen viabilitat al perfil d’organitzacions que 
compten amb menys de 150 treballadors i més de 25 anys 
d’antiguitat. 
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La dada 

Catalunya compta amb 5.612 empreses cooperatives i societats laborals actives 
que donen feina a 48.253 persones, una xifra que s’eleva fins els 100.500 
treballadors si s’hi afegeixen els treballadors per compte propi vinculats a 
aquestes cooperatives. Segons dades de la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya, entre octubre de 2008 i març de 2009, les consultes 
sobre els passos per convertir una societat mercantil en una cooperativa han 
augmentat un 50%, possiblement per efecte de la crisi econòmica. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEEDBACK 

DIAGNOSI 
 

Per reconvertir una societat mercantil en una 
cooperativa cal una autodiagnosi prèvia: 

• A més de la situació del mercat, és molt 
important diagnosticar el grau de compromís 
dels treballadors. 

• Calen persones amb capacitat de lideratge per a 
un procés d’aquest tipus. El propietari ha 
d’implicar-se i impulsar la diagnosi. 

PLANIFICACIÓ 
 

• Els lideratges col·lectius que requereix la 
cooperativa faciliten la implantació de models 
participatius en la gestió.  

• Definició del pla de treball: la metodologia de 
treball, observar les accions que cal dur a terme 
amb els diferents grups d’interès de 
l’organització actual, accions que s’han de fer 
en l’àmbit legal, definir els impactes que es 
podrien produir, calendari d’activitats, recursos 
necessaris, fonts de finançament, pla de 
comunicació i sensibilització sobre el procés de 
transformació.  
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TRANSFORMACIÓ DE LA FÒRMULA JURÍDICA 
 

• Per la complexitat d’un procediment com 
aquest, es recomana un assessorament a 
l’organització per part d’un especialista en la   
matèria. 

• Si una societat mercantil es vol transformar en 
cooperativa, cal tenir en compte que una 
societat anònima en primer lloc s’ha de 
transformar en societat limitada segons  
estableix l’article 223 de la Llei de Societats 
Anònimes. 

• L’acord de transformació en cooperativa ha 
d’ésser adoptat per la junta general, o l’òrgan 
equivalent de l’entitat, amb el quòrum i per la 
majoria que estableixi la legislació aplicable a 
l’entitat que es transforma. 

TRANSFORMACIÓ ORGANITZACIONAL 
 

• La Llei de Cooperatives indica quins són els  
drets i les obligacions principals dels socis 
d’una cooperativa reflectits als estatuts socials 
de l’organització. 

• Formalment, les cooperatives compten amb dos 
espais legals, l’assemblea i el consell rector. És 
recomanable que es puguin generar més espais 
que ajudin a dinamitzar-les, com la formació 
d’equips multidisciplinaris. L’organigrama 
genèric d’una cooperativa és: 
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L'experiència 

 

ü Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) és una agrupació de 
cooperatives que formen el primer grup empresarial del País Basc i un dels 
grups cooperatius més grans del món amb unes vendes conjuntes de més 
de 15.000 milions d’euros anuals. Té els seus orígens en el despertar de 
l’economia espanyola en la segona meitat de la dècada dels cinquanta i en el 
moviment cooperatiu sorgit de les escoles professionals amb el suport de 
sectors de l’Església. 

ü En l’actualitat MCC integra 260 organitzacions i entitats, compromeses en 
la creació d’una major riquesa social mitjançant la satisfacció del client, la 
generació d'ocupació, el desenvolupament tecnològic, el foment de 
l’educació i el respecte mediambiental. Entre elles, hi ha organitzacions tan 
conegudes com Eroski o Fagor Electrodomésticos. 

ü En el cas d’Eroski, els treballadors tenen la possibilitat de ser socis 
mitjançant la fórmula de la participació particular. En tot cas, és una opció 
voluntària que no influeix en la contractació. Dels més de 30.000 
treballadors d’Eroski, 12.000 en són socis propietaris i 17.000 treballadors. 
Això té implicacions per a RH en relació a les necessitats de comunicació i de 
formació en una organització amb una cultura corporativa tan marcada i 
tan poc habitual fora del País Basc. 

ü Una conseqüència positiva del model cooperatiu és que la rotació de 
personal és molt baixa, molt per sota de la mitjana del sector. 

ü L’activitat de MCC s’organitza en quatre àrees: Finances, Indústria, 
Distribució i Coneixement. Les àrees funcionen autònomament dins d’una 
estratègia de conjunt, coordinada des del Centre Corporatiu: 

§ L’àrea de Finances inclou l’activitat de banca, provisió social i 
assegurances 

§ L’àrea d’Indústria agrupa a dotze divisions dedicades a la 
producció de béns i serveis 

§ L’àrea de Distribució aglutina els negocis de distribució comercial 
i l’activitat agroalimentària 

§ L’àrea de Coneixement inclou centres d’investigació, la 
Universidad de Mondragón, que compta amb 4.000 alumnes, i 
diversos centres de Formació Professional i d’ensenyament 

ü La cooperativa individual constitueix el nivell bàsic de l’estructura 
organitzativa de MCC, amb la seva Assemblea General com a òrgan 
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suprem d’expressió i sobirania i el seu Consell Rector com òrgan màxim de 
gestió i representació, responsable de l’elecció del director gerent.  

ü Les cooperatives que operen en un mateix sector empresarial configuren 
una Agrupació Sectorial que, al seu torn, s’integra en la Divisió 
corresponent. Al capdavant de cada Divisió es troba un vicepresident 
corporatiu. 

ü El president del Consell General i els 14 vicepresidents, juntament amb 
els directors de departament del Centre Corporatiu, integren els òrgans 
directius de la Corporació. El Consell General és l’òrgan responsable de 
l’elaboració, coordinació i aplicació de les estratègies i objectius corporatius.  

ü El seu compromís amb la responsabilitat social es manifesta en els 39,5 
milions que MCC va dedicar al 2007 a activitats com: projectes de formació i 
desenvolupament educatiu, promoció d’activitats culturals, I+D, promoció 
de l’euskera, ajuda a discapacitats, cura de gent gran, drogodependència, 
activitats d’ ONG i desenvolupament al Tercer Món. 

ü Actualment està en un procés d’internacionalització amb projectes a la 
Xina, Índia i Rússia.  

 

ü Clade Grup Empresarial Cooperatiu és un grup cooperatiu català 
multisectorial constituït a finals del 2004. Els seus socis tenen en comú la 
voluntat de créixer de manera eficient i socialment responsable, donant una 
resposta eficaç, des dels valors del cooperativisme, als nous reptes que 
planteja l’escenari econòmic. 

ü Actualment onze societats conformen el grup: Abacus Cooperativa, 
Cooperativa Plana de Vic, Suara Cooperativa, Escola Sant Gervasi, Fundació 
Blanquerna, Grup Cultura’03, Grup Qualitat, La Fageda, Telecsal, lavola  i 
IUCT.  

ü El Pla Estratègic del Grup (2008-2010)  defineix quatre línies d'actuació: 

§ Creixement: el creixement se cerca tant en l’activitat empresarial 
de cada soci com en la incorporació de noves societats al Grup 
Clade. El Grup incorpora projectes que comparteixen els mateixos 
valors, visió i model empresarial. 

§ Comunicació: Clade promou el coneixement i la notorietat de la 
marca entre les institucions públiques i privades i la societat en 
general. Portes endins, la comunicació incrementa el sentit de 
pertinença en un projecte compartit. 

§ Definició del model empresarial del Grup: compartir un mateix 
model societari i empresarial, que gira al voltant de les persones 
com a factor clau de competitivitat. 
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§ Desenvolupament de projectes: creació de noves activitats 
empresarials fruit de les sinèrgies existents entre els socis. 

ü La Fageda, entitat sense afany de lucre fundada el 1982 per a la 
integració laboral i social de persones amb discapacitats psíquiques, compta 
amb un Centre Especial de Treball amb les seccions de Jardineria, producció 
de llet i elaboració de productes làctics. Aquesta darrera produeix 1.300.000 
iogurts al mes. La Fageda, a més, realitza activitats assistencials en forma 
de centres ocupacionals, serveis residencials i activitats socio-culturals. 

Materials 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

L'empresa continua. Una guia de transformació en empreses 
cooperatives 

Publicació del Departament de Treball per a les empreses  que  travessen  
dicultats  per  continuar l’activitat, encara que aquesta sigui viable.  

http://www20.gencat.cat/docs/treball/03%20-
%20Centre%20de%20documentacio/Documents/01%20-
%20Publicacions/05%20-
%20Cooperatives%20i%20societats%20laborals/Arxius/doc_17397634_1.pdf 

 

Economia Cooperativa 

Pàgina del Departament de Treball amb recursos, eines i guies sobre totes les 
implicacions d’aquest tipus d’organitzacions. 

www.gencat.cat/treball/economiacooperativa 

 

http://www20.gencat.cat/docs/treball/03%20-
http://www.gencat.cat/treball/economiacooperativa
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Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 

La FCTC és l’entitat que aglutina, representa i lidera les empreses cooperatives 
de treball a Catalunya. 

http://www.cooperativestreball.coop/ 

 

Confederació de Cooperatives de Catalunya 

Confederació que té com a prioritats promoure i donar a conèixer la realitat 
cooperativa. 

http://laconfederacio.cooperativescatalunya.coop/ 

 

Ara Coop 

Entitat creada per estimular la creació de cooperatives i ajudar durant el seu 
procés de creació. 

http://www.aracoop.coop/ 

 

ACI - Aliança Cooperativa Internacional 

Portal on es poden consultar les actuacions d’aquest organisme internacional, 
consultar el directori de cooperatives i veure’n el calendari d’actuacions. 

http://www.ica.coop/es/ 

 

CIRIEC-España 

Centre internacional d’investigació i informació sobre l’economia pública, social i 
cooperativa. Organització científica internacional no governamental.  

http://www.ciriec.es/ 

 

Observatorio Español de la Economía social 

Captació i sistematització de dades disperses sobre economia social per a la 
seva difusió i impacte en les polítiques públiques. 

http://www.observatorioeconomiasocial.es/ 

http://www.cooperativestreball.coop/
http://laconfederacio.cooperativescatalunya.coop/
http://www.aracoop.coop/
http://www.ica.coop/es/
http://www.ciriec.es/
http://www.observatorioeconomiasocial.es/

