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Catalunya és cooperativa 
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Document de propostes 

 

 
A les portes de les eleccions al Parlament de Catalunya, el 21 de desembre 2017, la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya presenta als partits polítics una 
bateria de propostes per a mantenir i fer créixer un país cooperatiu. 
 

A la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya sabem que Catalunya és cooperativa. Darrera 

d’aquesta afirmació hi ha més de 3.000 empreses cooperatives de treball de tots els sectors d’activitat 

econòmica, dimensions i orígens que, dia a dia, aposten per treballar, viure i relacionar-se en un marc 

de valors com la participació, la transparència, la gestió democràtica, la propietat compartida, el 

respecte pel bé comú i la voluntat de transformació social.  

Els valors que defineixen la cultura empresarial cooperativa coincideixen amb el que cada dia més 

persones consideren essencial pel seu benestar en el món del treball.  

Amb l’objectiu d’estendre l’abast del cooperativisme i augmentar el coneixement dels avantatges del 

model empresarial cooperatiu, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha elaborat les 

següents propostes pels grups polítics que concorren a les eleccions al Parlament de Catalunya. 

 

 

DADES CLAU 
 
Creix la quantitat de cooperatives a Catalunya 

El mes de setembre de 2017 es registra gairebé un 2% més d’empreses cooperatives que l’any anterior. 

Catalunya agrupa un total de 4.399 cooperatives.  

 

Creix l’ocupació generada per part de les cooperatives a Catalunya 

L’ocupació a les cooperatives creix de forma sostinguda des de fa una dècada. Actualment 47.754 

persones treballen a cooperatives, un 5,2% més que l’any passat. 

 

 

PROPOSTES PER A IMPULSAR UNA CATALUNYA MÉS COOPERATIVA  

 

El cooperativisme ha de ser una prioritat del govern 

 

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya insta al Govern de la Generalitat, a les 

formacions polítiques amb representació al Parlament, així com als ajuntaments a fer del 

cooperativisme una prioritat de la seva acció política.  

 

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya reclama que es reconegui el cooperativisme 

com un agent social i econòmic amb presència en el diàleg institucional, espais de decisió i xarxes de 

“noves economies”. El cooperativisme ha de ser rellevant en la construcció d’una Llei d’economia social 

i en la definició del concepte d’empresa social.  
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Més projecció del cooperativisme 

 

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya impulsa el posicionament del model cooperatiu 

com una alternativa d’empresa reconeguda i viable, tant en l’àmbit econòmic com social.  

 

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya està convençuda que la projecció del 

cooperativisme passa per afavorir la seva difusió al món de l’educació, amb programes de creació de 

cooperatives a l’etapa d’escolarització obligatòria, així com als cicles formatius i universitats amb 

l’objectiu de permetre que les persones joves siguin plenament conscients de l’opció al seu abast de 

crear empreses cooperatives.  

 

El cooperativisme com a instrument de generació de valor social 

 

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya treballa per a generar condicions necessàries 

per a què les cooperatives puguin cooperar entre elles i crear possibilitats de negoci i creixement. 

 

Defensem l’aplicació eficient de clàusules socials per a l’accés als concursos públics, basades en el 

compromís efectiu de creació d’ocupació, desenvolupament local i cohesió social.  

 

Promovem la creació d’instruments que millorin l’accés al finançament i la capitalització de les 

cooperatives per a la realització de nous projectes. Específicament, la creació d’un fons de garantia per 

a donar suport a les cooperatives que ofereixen serveis d’atenció a les persones. 

 

Creació de cooperatives 

 

Per donar suport a la tasca d’acompanyament a la creació de cooperatives, la Federació de 

Cooperatives de Treball de Catalunya demana que les àrees de promoció econòmica, assessories i 

col·legis professionals impulsin accions per sensibilitzar i oferir acompanyament a persones 

emprenedores i sensibilitzar i formar personal tècnic a les diferents administracions.  

 

Desitgem que s’estableixin incentius econòmics que afavoreixin la creació de noves empreses 

cooperatives tals com:  

 

 Ajuts a la constitució i a la incorporació de persones sòcies.  

 Ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en cooperatives de treball. 

 Eliminació d’obstacles en els processos de reconversió empresarial i relleu generacional.  

 Creació d’un fons de garantia per tal de donar suport a les empreses en concurs de creditors 

amb voluntat de continuïtat sota el model cooperatiu.  

 


