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El Baròmetre Cooperatiu és una iniciativa de 
la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya que, anualment des de l’any 2014, 
serveix per radiografiar la dimensió i situa-
ció de les cooperatives federades.

Després de l’edició de l’any anterior, amb una 
part molt centrada en els impactes reals que 
havia tingut la pandèmia de la COVID-19 en les 
cooperatives de treball associat, enguany s’ha 
volgut quantificar l’estat de les cooperatives en un 
escenari econòmic convuls a escala estatal i 
internacional.

A principis de l’any 2022, després del tancament 
dels mercats durant la crisi generada per la 
pandèmia, semblava que la demanda tornava a 
créixer per l’estalvi acumulat i la reobertura de 
les principals economies del món. Tot i això, els 
preus de l’energia començaven a augmentar 
i es va iniciar la guerra a Ucraïna, el que va 
acabar desembocant en una crisi energètica i 
alimentaria global. Una crisi també potenciada 
per les decisions de les economies avançades de 
posar restriccions amb l’objectiu d’acabar amb la 
dependència energètica de Rússia, impulsant fins 
i tot a algunes empreses a trencar relacions amb 
aquest país.

Els preus del gas, els carburants, els cereals... em-
penyen els preus del consum amb una inflació del 
8,6% a l’Eurozona i del 10,4% a l’estat espanyol, 
segons dades del mes d’agost de 2022. Els pri-
mers efectes de la inflació han sigut un fort 
descens de les perspectives de creixement 
dels països, inestabilitat als mercats financers, 
encariment dels costos de finançament en molts 
sectors i una penalització a les economies més en-
deutades. La inflació també ha afectat el cistell 

de la compra, encarint-lo i repercutint, per tant, 
en les butxaques de les famílies. Amb aquest 
panorama, en què la pujada dels tipus d’interès 
per aturar la inflació encareix els costos de fi-
nançament, l’accés al crèdit serà més difícil i és 
possible que pugui excloure algunes coopera-
tives de l’accés al crèdit.

Així doncs, el que havia de ser una recuperació del 
consum, motivat per la finalització de les restric-
cions per la COVID-19 i l’excés de liquiditat per 
l’estalvi durant els anys 2020-2021, ha acabat en 
una inflació desbocada impulsada, en part, pel 
context polític internacional.

L’Observatori del Treball i Model Productiu quan-
tifica en 4.521 el nombre de cooperatives actives 
l’any 2021 a Catalunya, el que representa el 
0,7% de les 622.967 empreses catalanes, se-
gons dades de l’Idescat.

El nombre d’empreses constituïdes a Catalunya 
l’any 2021 va ser de 19.385, el que representa un 
increment del 28,68% respecte a l’any anterior. En 
el cas de cooperatives, l’any 2021 es van constituir 
182, representant un augment del 22,15% respecte 
a l’any anterior. De les 182 cooperatives constituï-
des l’any 2021, 127 (69,8%) eren de treball associat. 
Aquest mateix any 2021, 81 cooperatives de treball 
associat es van donar de baixa del registre de coo-
peratives de Catalunya. La Gràfic següent mostra 
l’evolució del nombre de cooperatives donades 
d’alta i de baixa al registre de cooperatives de 
Catalunya en els darrers 10 anys. (Gràfic 1, pàg. 5)
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Número de cooperatives de treball associat donades d'alta i de baixa 
en el registre de cooperatives de Catalunya. Anys 2011-2021
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• En aquest context de creació de cooperatives, 
amb dades de l’Observatori de Treball i Model 
Productiu, l’any 2021 hi havia 3.361 cooperati-
ves de treball associat a Catalunya distribuïdes 
de la següent manera: 2.483 a Barcelona, 207 
a Girona, 270 a Lleida, 194 a Tarragona i 207 a 
Terres de l’Ebre.

• El total de cooperatives creades aquest any van 
suposar un total de 878 persones sòcies inici-
als. D’aquestes, 380 (43,3%) corresponien a sò-
cies inicials de cooperatives de treball associat 
i 252 (28,7%) a cooperatives de consumidors i 
usuaris.

• Quant a la presència de dones en el món la-
boral, segons la Confederació Empresarial 
Espanyola de l’Economia Social (CEPES), el 
model empresarial de l’economia social 
fomenta la igualtat entre homes i dones, 
amb un 48% de contractes a dones en les seves 
empreses i una presència del 58,1% de dones en 
llocs directius. A més, segons la Confederació 
Espanyola de Cooperatives de Treball Associat 
(COCETA), les últimes dades assenyalen que 
les dones representen més del 51% a les plan-
tilles de les cooperatives de treball. També en 
llocs de direcció i responsabilitat s’arriba a una 
mitja del 54%. Així mateix, quasi el 80% de les 
dones que treballen a les cooperatives de tre-
ball associat són sòcies treballadores.
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Tècnica

Qüestionari autoadministrat 
per internet

Número de respostes

100

Treball de camp

13 de juny a l’1 de setembre de 2021

Àmbit geogràfic

Catalunya

Error

± 9,25% per al conjunt de la mostra 
per a un nivell de confiança del 
95% en un escenari de màxima 
indeterminació

Univers

666 cooperatives federades a 
la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya

Mostreig

Manteniment de panel + 
reposició per selecció aleatòria

El Baròmetre cooperatiu ha estat elaborat per la Cooperativa Ilabso, la Coop de mà i l’Apòstrof per encàrrec de la Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya
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La mostra es pot considerar representativa 
per al conjunt de l’univers, però no per a les 
diferents segmentacions que es mostren a 
l’informe.

Per raons de secret estadístic, s’ha procurat 
que tots els grups mostrats tinguin, com a 
mínim, informació de tres cooperatives. Per 
això ha estat necessari ressituar el sector d’ac-
tivitat d’algunes cooperatives. En concret, una 
cooperativa del sector de l’hostaleria ha passat 
a computar-se a serveis a les persones, una del 
sector de la construcció a indústria, dues de dis-
tribució-transport als serveis a empreses i una de 
distribució-transport als serveis a les persones.

La distribució de les cooperatives en les dife-
rents segmentacions es mostra a les tres taules 
següents:
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Taula 2. 

Distribució de les cooperatives segons província

Mostra Univers

Recompte Percentatge Recompte Percentatge

Barcelona 82 82% 551 82,7%

Girona 8 8% 49 7,4%

Lleida 5 5% 26 3,9%

Tarragona 5 5% 40 6%

Total 100 100% 666 100%

Mostra Univers

Recompte Percentatge Recompte Percentatge

Iniciativa social 39 39% 166 24,9%

No classificada 61 61% 442 66,4%

Sense informació 58 8,7%

Total 100 100% 666 100%

Taula 3. 

Distribució de les cooperatives segons si són d’iniciativa social

Recompte Percentatge Percentatge
vàlid

Sí 37 37% 38,5%

No 59 59% 61,5%

Sense dada 4 4%

Total 100 100% 100%

Taula 4. 

Distribució de les cooperatives segons si desenvolupen 
la seva activitat de cara al públic
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Taula 5. 

Distribució de les cooperatives segons el sector d’activitat

Mostra Univers

Recompte Percentatge Recompte Percentatge

Agricultura
ramaderia

0 0 14 2,1%

Comerç-venda 12 12 71 10,7%

Comunicació-disseny 9 9 49 7,4%

Construcció 3 3 20 3%

Distribució-transport 0 0 20 3%

Educació 5 5 60 9%

Energies renovables 4 4 14 2,1%

Espectacles 0 0 7 1,1%

Hosteleria 0 0 28 4,2%

Indústria 0 0 52 7,8%

Informàtica 8 8 27 4,1%

Mecànica
automoció

0 0 8 1,2%

Serveis a empreses
i particulars

38 38 158 23,7%

Serveis d'atenció  
a les persones

10 10 79 11,9%

Serveis
immobiliaris

0 0 2 0,3%

Serveis  
socio-culturals

11 11 56 8,4%

Total 100 1 666 100%
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Infografia 1/6 

Persones sòcies treballadores
L'any 2021, el 85,2% de les persones sòcies de les cooperatives de treball 
eren sòcies treballadores



Baròmetre Cooperatiu 2022 15Conclusions i dades destacades

Infografia 2/6 

Informació econòmica i financera
Diferència de facturació de l'any 2021 en relació amb l'any 2020
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Infografia 3/6 

Facturació de les cooperatives a l'any 2021
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Infografia 4/6 

Gènere
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Infografia 5/6 

Gènere
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Infografia 6/6 

Perspectiva 2022
Les cooperatives creuen que, respecte al 2021, el 2022 serà:
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Les dades del Baròmetre Cooperatiu d’en-
guany donen una lectura positiva sobre 
l’evolució del cooperativisme.

Respecte a la capacitat de generar ocupació, el 
percentatge de cooperatives on augmenta el 
nombre de persones treballadores ha aug-
mentat per primer cop en els darrers quatre 
anys. També ha baixat per primer cop en el mateix 
període de temps el percentatge de cooperatives 
en les quals ha disminuït el nombre de persones 
treballadores.

Tanmateix, la xifra de persones treballadores, en 
conjunt, ha decrescut en -2,55 punts percentuals, 
afectant aquest decreixement en major mesura a 
les cooperatives que no realitzen la seva activitat 
de cara al públic i a les que no són d’iniciativa so-
cial. És a dir, s’ha creat ocupació a un percentatge 
major de cooperatives que en anys anteriors però 
aquesta creació d’ocupació, a nivell agregat, és 
menor que la destrucció de llocs de treball.

Seguint amb els aspectes laborals, el percen-
tatge de cooperatives que no ha aplicat cap 
mesura laboral de les 7 preguntades, i que 
venien del Baròmetre Cooperatiu fet en pandè-
mia (ERTOs, reduccions de jornades, vacances 
forçades o baixades salarials), ascendeix aquest 
any fins al 77% de les cooperatives enquestades. 
La mesura més aplicada continua sent l’ERTO, 
amb un 7% de cooperatives. Cal recordar que, 
en l’edició anterior del Baròmetre, el percentatge 
de cooperatives que no aplicaven cap d’aquestes 
mesures era del 39,6%.

En relació amb la capacitat de generar ingressos, 
el percentatge de cooperatives que diu que la fac-
turació ha augmentat respecte a l’any anterior ha 

crescut en 31,6 punts percentuals respecte l’any 
passat, arribant enguany al 81,05% de les coope-
ratives que han respost el Baròmetre i superant en 
13 punts la millor dada registrada fins el moment 
(que correspon al Baròmetre de l’any 2017). De fet, 
les dades tractades com a panel indiquen un in-
crement mitjà del 2,63% de la xifra de negoci 
en comparació amb l’any anterior.

Les cooperatives també mostren optimisme en 
relació amb el tancament d’aquest any. El 60% de 
les que han respost el Baròmetre creuen el 2022 
serà millor que el 2021.

Quant a la necessitat i capacitat d’endeutament, el 
37,89% de les cooperatives ha necessitat accedir a 
finançament durant l’any 2021. Una reducció im-
portant respecte a la darrera edició del Baròmetre 
Cooperatiu, en què aquesta xifra ascendia al 45,2% 
de les cooperatives que responien l’enquesta.

El deute bancari de les cooperatives ha dis-
minuït durant l’any 2021 en un -2,91%. L’any 
passat, les dades del Baròmetre indicaven que 
el deute bancari havia augmentat en un 7,8% en 
comparació amb el 2019. La disminució d’aques-
tes dues dades sobre el deute són positives si es té 
en compte l’increment actual dels tipus d’interès, 
el que pot no només encarir el deute sinó dificul-
tar-ne l’accés.

Conclusions



Baròmetre Cooperatiu 2022 21Conclusions i dades destacades

Persones treballadores

• Més de la meitat de les cooperatives que han 
respost el baròmetre (54%) tenen 10 perso-
nes treballadores o menys, tenint en compte 
tant sòcies com no sòcies, mentre que el 12% 
té més de 50 persones treballadores.

• El nombre de persones treballadores (sòci-
es i no sòcies) ha augmentat en el 49,49% 
de les cooperatives; en el 38,38% s’ha man-
tingut igual i en el 12,12% ha disminuït.

 » En clau temporal, l’any 2021 ha trencat la 
tendència decreixent iniciada l’any 2017, 
incrementant-se el percentatge de coope-
ratives que afirmen que s’ha incrementat 
el nombre de persones treballadores i, 
alhora, disminuint el percentatge de coo-
peratives que afirmen que han disminuït 
el nombre de persones treballadores.  
(Gràfic 2, pàg. 22)

•  El 75,93% de les persones treballadores 
de les cooperatives a finals de l’any 2021 
són dones. En clau de sèrie temporal, la dada 
d’enguany se situa en la franja del 70%, entre 
la dada de l’any passat i l’any 2019. (Gràfic 3, 
pàg. 23)

• Les dades mostren un 47,07% més de dones 
en les cooperatives que treballen de cara al 
públic que en aquelles en què no hi treba-
llen. Aquesta diferència es redueix un 3% en 
parlar de les cooperatives d’iniciativa social, 
on les dones són el 80,75% de les persones 
treballadores, davant el 56,72% de les coopera-
tives que no són d’iniciativa social.

• El 51,93% de les persones que ocupen 
càrrecs de direcció/gerència són dones. 
Aquest percentatge augmenta en les coopera-
tives d’iniciativa social (61,62%) i és més gran 
del 60% en les del sector de comerç-venda 
(83,33%), serveis d’atenció a les persones 
(65,71%), energies renovables (100%) i edu-
cació (70%).

• Pel que fa als càrrecs intermedis, el 63,12% 
de les persones que els ocupen són dones. 
En el cas de les cooperatives de cara al públic, 
el percentatge arriba al 67,5%.

 » En clau de sèrie temporal per als quatre 
anys de què es disposa d’informació, el per-
centatge de dones en càrrecs de direcció/
gerència comença a elevar-se, superant al 
50%. En canvi, en els càrrecs intermedis 
continua la tendència a la baixa tornant-se 
a situar a la franja del 60%, però per sota 
del 65%. (Gràfic 4, pàg. 23)

• De mitjana, gairebé dues de cada tres per-
sones treballadores a les cooperatives 
(59,3%) en són sòcies. En clau de sèrie tem-
poral, la dada continua amb una estabilitat en 
la franja entre 55% i 60%.
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Ha disminuït Segueix igual Ha augmentat

Gràfic 2. 

Percentatge de cooperatives segons si el nombre de persones treballadores 
(sòcies i no sòcies) ha augmentat, s’ha mantingut o ha disminuït des de 
2015 fins a 2021
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Gràfic 4. 

Percentatge de dones que ocupen càrrecs direcció/gerència 
i càrrecs intermedis

Conclusions i dades destacades

Gràfic 3. 

Percentatge de persones treballadores de les cooperatives 
que són dones. Anys 2015 – 2021
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Persones sòcies

• Les cooperatives de treball que han respost 
l’enquesta del Baròmetre es troben en els trams 
baixos de nombre de persones sòcies. El 28% 
tenen fins a 3 persones sòcies i el 41% tenen 
entre 4 i 10 persones sòcies. (Gràfic 5, pàg. 25)

• El 63,72% de les persones sòcies de les coope-
ratives a finals de l’any 2021 eren dones.

• En el cas de les cooperatives amb activitat de 
cara al públic, són dones el 77,72% de les perso-
nes sòcies, mentre que en aquelles que no fan 
l’activitat de cara al públic el percentatge és del 
45,53%. Les cooperatives d’iniciativa social te-
nen un 70,26% de sòcies dones mentre que en 
les que no són d’iniciativa social el percentatge 
és d’un 50,83%.

• El 85,24% de les persones sòcies de les co-
operatives de treball a finals de 2021 eren 
treballadores de la cooperativa.

• El 48,4% de les persones que formen part 
dels consells rectors de les cooperatives 
són dones. En les cooperatives d’iniciativa 
social, aquest percentatge arriba al 62,99%, 
mentre que en les que no són d’iniciativa soci-
al es queda en el 38,29%.

 » En clau temporal, el percentatge de per-
sones del consell rector que són dones se-
gueix una tendència d’increment. Movent-
se dins la franja dels percentatges de la 
paritat, evoluciona des del 43,1% de dones 
als consells rectors de l’any 2018 fins al 
48,4% l’any 2021.

• El 41,24% de les cooperatives sí que comptava 
amb sòcies col•laboradores, o altre tipus de 
sòcies que no siguin treballadores, a finals de 
l’any 2021.
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de nombre de persones sòcies 
l’any 2021
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Gènere

• El 60,6% de les cooperatives tenen un pla 
d’igualtat, sigui aprovat (30,3%) o en elabo-
ració (30,3%)

• El 66,66% disposen d’un protocol en cas 
d’assetjament sexual, aprovat (37,37%) o en 
elaboració (29,29%)

• El 60,61% aplica mesures de conciliació i 
el 10,10% de les cooperatives no aplica cap de 
les mesures anteriors.

Informació econòmica i financera

• El 23,9% de les cooperatives que han respost 
al qüestionari ha tingut una xifra de negoci de 
fins a 100.000 € i, tenint en compte aquestes 
també, el 68,75% ha tingut una xifra de ne-
goci de fins a 500.000 €. (Gràfic 6, pàg. 27)

• El 81,05% de les cooperatives diu que la 
facturació de l’any 2021 ha augmentat en 
relació amb l’any 2020, el 10,53% diu que ha 
minvat i el 8,42% diu que s’ha quedat igual.

• En clau de sèrie temporal, s’observa com 
aquest any s’ha trencat una tendència 
d’empitjorament de resultats que durava 
des de l’any 2017. (Gràfic 7, pàg. 28)

• De mitjana, tenint en compte aquelles coo-
peratives de les que tenim informació dels 
dos anys, la xifra de negocis de l’any 2021 
ha augmentat un 2,63% en relació amb 
l’any 2020. Aquest increment no ha estat 
igual per a totes les cooperatives. Mentre que 
les cooperatives que desenvolupen l’activitat 
de cara al públic han patit un decreixement 
del -0,95%, les que no fan l’activitat de cara 
al públic han experimentat un ascens del 
7,06%. Les cooperatives d’iniciativa social 
no han sofert, de mitjana, una disminució de 
la xifra de negoci, sinó que ha augmentat en 
un 9,04%, en canvi, les cooperatives que no 
ho són, sí que han vist disminuïda la xifra de 
negoci (-2,19%).

• En general, hi ha optimisme amb vista a l’any 
2022. El 60,06% de les cooperatives creu que 
serà millor que el 2021, el 26% creu que serà 
igual i el 14% creu que serà pitjor.
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Més de la meitat de les cooperatives que han 
respost el Baròmetre (54%) tenen 10 persones 
treballadores o menys, tenint en compte tant 
sòcies com no sòcies, mentre que el 12% té 
més de 50 persones treballadores.

Les cooperatives que desenvolupen la seva activi-
tat de cara al públic es concentra més en les fran-
ges altes de trams de persones treballadores que 
les que no treballen de cara al públic. El mateix 
passa amb les cooperatives d’iniciativa social.

Els sectors de comunicació-disseny, informàti-
ca, comerç-venda i serveis a empreses i parti-
culars són els que acumulen les cooperatives 
en els trams més baixos de persones treba-
lladores, mentre que els sectors de la construc-
ció i serveis d’atenció a les persones són les 
que acumulen un percentatge més alt en els 
trams de més persones treballadores.

Persones treballadores
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El nombre de persones treballadores (sòcies 
i no sòcies) ha augmentat en el 49,49% de les 
cooperatives; en el 38,38% s’ha mantingut igual 
i en el 12,12% ha disminuït.

En clau temporal, l’any 2021 ha trencat la ten-
dència decreixent iniciada l’any 2017, incremen-
tant-se el percentatge de cooperatives que afir-
men que s'ha incrementat el nombre de persones 
treballadores i, alhora, disminuint el percentatge 
de cooperatives que afirmen que han disminuït 
el nombre de persones treballadores.
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Entre les cooperatives d'iniciativa social, el 
51,28% han augmentat en nombre de perso-
nes treballadores, mentre que un 35,9% s’ha 
quedat igual i un 12,82% ha disminuït.

Per sectors d’activitat, és destacable que el 
100% de cooperatives d’educació i d’ener-
gies renovables han augmentat el nombre 
de persones treballadores, el 66,67% de les 
cooperatives de construcció, el 62,5% de les coo-
peratives d'informàtica i el 50% de les coopera-
tives de serveis a empreses i particulars i serveis 
d’atenció a les persones.
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Gràfic 10. Persones treballadores
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Tenint en compte les dades de les cooperati-
ves de forma individual, entre els anys 2019 i 
2020, va haver-hi un increment mitjà de 8,53 
persones treballadores a les cooperatives de 
treball. Aquesta mateixa dada calculada entre 
els anys 2020 i 2021 mostra un decreixement de 
-2,55 persones treballadores de mitjana.

Els increments de persones treballadores 
més elevats els trobem a les cooperatives 
que treballen de cara al públic (10,06 perso-
nes treballadores), en el sector de serveis soci-
oculturals (26,94 persones treballadores) i en el 
sector d'energies renovables (22,64 persones 
treballadores). En canvi, els decreixements 
més importants es troben entre les coope-
ratives que no realitzen la seva activitat de 
cara al públic (-14 persones treballadores) i les 
de sector de serveis d'atenció a les persones 
(-27,2 persones treballadores).
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Gràfic 11. Persones treballadores
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El 75,93% de les persones treballadores de les 
cooperatives a finals de l’any 2021 són dones. 
En clau de sèrie temporal, la dada d’enguany se 
situa en la franja del 70%, accentuant l'ascens 
del percentatge de dones treballadores que es ve 
donant des de l'any 2019.
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El percentatge de la gràfica relatiu a l’any 2019 és en relació amb les dades de panel, 
també publicades a l'informe de l'any anterior.

Gràfic 12. Persones treballadores

Percentatge de persones treballadores que són dones 
des de 2015 fins a 2021
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Les dades mostren un 47,07% més de dones 
en les cooperatives que treballen de cara al 
públic amb respecte a aquelles en què no hi 
treballen. Aquesta diferència es redueix un 
3% en parlar de les cooperatives d’iniciativa 
social, on les dones són el 80,75% de les per-
sones treballadores, davant el 56,72% de les 
cooperatives que no són d’iniciativa social.

Per sector d’activitat, les cooperatives més 
feminitzades, amb més del 60% de perso-
nes treballadores dones, són les de servei 
d’atenció a les persones (86,18%), serveis so-
cioculturals (76,99%), educació (72,5%) i co-
merç-venda (69,55%). Amb menys d’un 35% 
de persones treballadores dones hi ha les 
cooperatives del sector informàtic (33,33%). 
Per províncies, el percentatge de dones supera el 
55% en totes les zones, les cooperatives de Lleida 
i Barcelona són les que hi ha mes dones, en un 
78,68% i un 76,15%, respectivament.
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Gràfic 13. Persones treballadores
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El 64% de les cooperatives disposen de càr-
recs de direcció/gerència i el 55% de càrrecs 
intermedis. El 54,05% de les cooperatives 
amb activitat de cara al públic tenen càrrecs 
de direcció/gerència i el 67,8% de les que 
no realitzen activitat de cara al públic. I el 
71,79% de les cooperatives d'iniciativa so-
cial en tenen, mentre que tenen càrrecs de 
direcció gerència el 59,02% de les que no són 
d'iniciativa social.

Quant a càrrecs intermedis, en tenen el 51,35% 
de les cooperatives que treballen de cara al públic 
i el 54,24 de les que no. I tenen càrrecs intermedis 
el 66,67% de les cooperatives d'iniciativa social 
i el 47,54% de les que no són d'iniciativa social.
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Gràfic 14. Persones treballadores
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El 51,93% de les persones que ocupen càr-
recs de direcció/gerència són dones. Aquest 
percentatge augmenta en les cooperatives d’ini-
ciativa social (61,62%) i és més gran del 60% en 
les del sector de comerç-venda (83,33%), serveis 
d’atenció a les persones (65,71%), energies reno-
vables (100%) i educació (70%), mentre que en 
les cooperatives del sector informàtic les dones 
representen el 18,18% en els càrrecs de direcció/
gerència.

Pel que fa als càrrecs intermedis, el 63,12% de 
les persones que els ocupen són dones. En el 
cas de les cooperatives de cara al públic, el percen-
tatge arriba al 67,5%. Per sectors, el 75% dels càr-
recs intermedis de les cooperatives d’educació són 
dones, el 69,23% de les de serveis socioculturals i 
el 69,14% de les serveis d’atenció a les persones. 
En el sector de les energies renovables, aquests 
càrrecs els ocupen dones en un 22,22% dels casos i 
en el sector d'informàtica en el 28,57% dels casos.
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Gràfic 15. Persones treballadores
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En clau de sèrie temporal per als quatre anys 
de què es disposa d’informació, el percentat-
ge de dones en càrrecs de direcció/gerència 
comença a elevar-se, superant al 50%. En 
canvi, en els càrrecs intermedis continua la 
tendència a la baixa tornant-se a situar en la 
franja del 60%, però per sota del 65%.
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Gràfic 16. Persones treballadores

Percentatge de persones que ocupen càrrecs de direcció/gerència 
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De mitjana, gairebé dues de cada tres perso-
nes treballadores a les cooperatives (59,3%) 
en són sòcies. En clau de sèrie temporal, la dada 
continua amb una estabilitat en la franja entre 
55% i 60%.



49Baròmetre Cooperatiu 2022 Dades generals

Gràfic 17. Persones treballadores
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Les dades mostren una diferència de quatre 
punts percentuals entre les cooperatives que 
treballen de cara al públic i les que no; i una 
diferència de 12 punts percentuals entre els 
que són d'iniciativa social (51,8%) i les que 
no (64,1%). Per sectors d'activitat, els percen-
tatges més elevats de persones treballadores 
sòcies es troben a la construcció (86,3%), 
comunicació-disseny (80,9%), informàtica 
(70,9%) i comerç-venda (67,7%).
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Gràfic 18. Persones treballadores
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Les cooperatives de treball que han respost l'en-
questa del Baròmetre es troben en els trams bai-
xos de nombre de persones sòcies. El 28% tenen 
fins a 3 persones sòcies i el 41% tenen entre 4 i 
10 persones sòcies.

Les dades no mostren grans diferències entre les 
cooperatives que treballen de cara al públic i les que 
no en el tram més petit, però sí en el segon tram.

Sí que s'observen més diferències entre les coope-
ratives que són d'iniciativa social i les que no ho 
són. Les primeres tendeixen a classificar-se en els 
trams més elevats de persones sòcies, a partir d'11 
persones sòcies, i les segones en els trams més 
baixos, fins a 10 persones sòcies.

Pel que fa a sectors d'activitat, aquells amb una 
concentració major de cooperatives grans 
són la construcció, la comunicació-disseny, 
els serveis d'atenció a les persones i el co-
merç-venda. On la concentració de coopera-
tives petites és major és en els sectors d'infor-
màtica i educació.

Persones sòcies
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Gràfic 19. Persones sòcies
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El 63,72% de les persones sòcies de les coope-
ratives a finals de l’any 2021 eren dones. En el 
cas de les cooperatives amb activitat de cara 
al públic, són dones el 77,72% de les persones 
sòcies, mentre que, en aquelles que no fan 
l’activitat de cara al públic, el percentatge és 
del 45,53%. Les cooperatives d’iniciativa social 
tenen un 70,26% de sòcies dones, mentre que, en 
les que no són d’iniciativa social, el percentatge 
és d’un 50,83%. Per sectors d’activitat, tenen més 
d’un 60% de persones sòcies dones les coopera-
tives d’atenció a les persones (84,7%), d’educació 
(68,29%) i de comerç-venda (63,12%). A l’altre ex-
trem, tenen menys d’un 30% de sòcies dones les 
de comunicació-disseny (27,37%), d'informàtica 
(25,53%) i d’energies renovables (22,73%).



55Baròmetre Cooperatiu 2022 Dades generals

Gràfic 20. Persones sòcies
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El 85,24% de les persones sòcies de les coope-
ratives de treball a finals de 2021 eren treba-
lladores de la cooperativa. De la sèrie temporal 
disponible des de 2015, aquest és el percentatge 
major de persones sòcies treballadores.
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Gràfic 21. Persones sòcies
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El percentatge és superior en les cooperati-
ves que fan la seva activitat de cara al públic, 
amb un 96,6% de les persones sòcies que són 
treballadores, i les que no fan l’activitat de 
cara al públic, on representen el 65,58%. En 
canvi, la diferència és menor entre les coo-
peratives d’iniciativa social (85,75%) i les que 
no ho són (84,22%). Per sectors d’activitat, en 
nou dels deu sectors analitzats el percentat-
ge de persones sòcies treballadores supera 
el 60%. Són destacables el 98,94% de les 
d’atenció a les persones, per contra, es troben 
per sota del 30% les cooperatives de comuni-
cació-disseny (22,63%).
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Gràfic 22. Persones sòcies
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El 48,4% de les persones que formen part 
dels consells rectors de les cooperatives són 
dones. En les cooperatives d’iniciativa social, 
aquest percentatge arriba al 62,99%, mentre que 
en les que no són d’iniciativa social es queda en el 
38,29%. Per sectors d’activitat, en les cooperati-
ves d’atenció a les persones, el 72,73% de les per-
sones dels consells rectors són dones, mentre que 
en les cooperatives del sector de la construcció 
són dones el 27,78%, en el sector de la informà-
tica el 16,67% i en el d’energies renovables són 
dones el 15,38% del consell rector.
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Gràfic 23. Persones sòcies
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En clau temporal, el percentatge de persones del 
consell rector que són dones segueix una tendèn-
cia d'increment. Movent-se dins la franja dels 
percentatges de la paritat, evoluciona des del 
43,1% de dones als consells rectors de l'any 
2018 fins el 48,4% l'any 2021.
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El 41,24% de les cooperatives sí que comptava 
amb sòcies col•laboradores, o altre tipus de sò-
cies que no siguin treballadores, a finals de l’any 
2021. El 47,06% de les cooperatives que desen-
volupen la seva activitat de cara al públic tenien 
altres tipus de sòcies, mentre que el 38,98% de les 
que no fan activitat de cara al públic tenien sòci-
es col•laboradores. En el cas de les cooperatives 
d’iniciativa social, se situa en un 42,11% les que sí 
que tenen sòcies col•laboradores i en les coopera-
tives que no són d’iniciativa social en un 40,68%. 

Per sectors d’activitat, les dades mostren més 
d’un 60% de cooperatives que no tenen sò-
cies col•laboradores en els sectors de serveis 
d’atenció a les persones (66,67%), de serveis 
socioculturals (63,64%), de serveis a em-
preses i particulars (62,8%) i d'informàtica 
(62,5%). A l’altre extrem, el 66,67% de les coo-
peratives de construcció i el 60% de les d’edu-
cació sí que tenen sòcies col•laboradores.
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Gràfic 25. Persones sòcies

Percentatge de cooperatives que tenen sòcies 
col·laboradores

NoSí

63,6% 36,4%

62,5% 37,5%

63,9% 36,1%

40% 60%

50% 50%

50% 50%

33,3% 66,7%

55,6% 44,4%

66,7% 33,3%

59,3% 40,7%

57,9% 42,1%

61% 39%

52,9% 47,1%

58,8% 41,2%Total

Sector d’Activitat  
Socio-culturals

Activitats de 
cara al públic SÍ

Sector d’Activitat  
Educació

Activitats de 
cara al públic NO

Sector d’Activitat  
Empreses i particulars

Iniciativa Social  
SÍ

Sector d’Activitat  
Energies renovables

Sector d’Activitat  
Comerç-venda

Iniciativa Social  
NO

Sector d’Activitat  
Construcció

Sector d’Activitat  
Comuniació-disseny

Sector d’Activitat  
Atenció a les persones

Sector d’Activitat  
Informàtica

1000



Baròmetre Cooperatiu 2022 66Dades generals

Els sectors d’activitat que destaquen per la 
presència de més sòcies col•laboradores do-
nes i homes són construcció i comerç-venda. 
Per tenir com a sòcies a d’altres organitzacions, 
entitats o empreses privades, destaquen co-
merç-venda i serveis d’atenció a les persones.
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En aquest apartat s'analitzen les dades 
d'aquelles preguntes sobre mesures labo-
rals que es van començar a aplicar, amb 
més amplitud, per les cooperatives arran de 
la situació derivada de la COVID-19. Hem 
mantingut aquestes preguntes per compro-
var en quina mesura persisteixen encara els 
efectes de la crisi i fins a quin punt algunes 
d'aquestes mesures han pogut perdurar.

Un 77% de les cooperatives ha respost que no 
ha aplicat cap mesura especial de tipus labo-
ral durant l’any 2021. A l'edició anterior del 
Baròmetre, aquesta dada era del 39,6%. És a 
dir, el percentatge de cooperatives que no aplica 
cap mesura laboral especial s'ha gairebé duplicat.

Les diferències entre les cooperatives que desen-
volupen la seva activitat de cara al públic i les que 
no són molt petites (2%), d’igual manera entre les 
cooperatives d’iniciativa social (74,3%) i les que 
no ho són (78,6%). Per sectors d’activitat, des-
taquen per no haver aplicat cap mesura les 
cooperatives d’energies renovables (100%), 
les de serveis d’atenció a les persones (90%) i 
les d’informàtica (87,5%), entre altres.

Entre les mesures, l’ERTO per força major és la 
més aplicada (7%), juntament amb altres me-
sures (7%), seguides de les baixades salarials 
(6%) i la reducció de jornades mantenint a tota la 
plantilla (3%). En clau sectorial, destaca la reduc-
ció de jornades mantenint tota la plantilla en el 
sector de la construcció (33%).

Mesures laborals



68Baròmetre Cooperatiu 2022 Dades generals

Gràfic 26. Mesures laborals
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De les cooperatives que han hagut de re-
duir el sou, la meitat ja ha pogut restituir-lo 
i l'altra meitat encara no sap quan ho podrà fer. 
També en clau salarial, el 13,13% del conjunt de 
cooperatives afirma no haver pogut pagar totes 
les nòmines o bestretes quan tocava.

El 55,2% de les cooperatives han pres mesu-
res extraordinàries de cura per a les persones 
que en formen part. De manera majoritària, 
les cooperatives que les han aplicat diuen haver 
pres mesures per a la flexibilització del tre-
ball, l’adaptació al teletreball, l’atenció a la 
conciliació familiar, l’aplicació dels suports 
emocionals i els suports i acompanyaments 
tant a les persones que ho requerien com 
les que no. També s’han mencionat la creació 
d’un espai de cures, atorgar més dies de festa/
vacances i reorganitzar les tasques per evitar la 
sobrecàrrega de feina.
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El 23,9% de les cooperatives que han respost al 
qüestionari han tingut una xifra de negoci de 
fins a 100.000 € i, tenint en compte aquestes 
també, el 68,75% ha tingut una xifra de ne-
goci de fins a 500.000 €. Les cooperatives que 
facturen entre 500.000 € i 1.000.000 € són el 
6,25%, entre 1.000.00 0€ i 5.000.000 € són el 
19,7% i més de 5.000.000 € són el 5,21%.

Les cooperatives que treballen de cara al públic 
tenen una menor concentració entre les que te-
nen una facturació alta en comparació amb les 
que no hi treballen. Per contra, les que són d'ini-
ciativa social tenen un percentatge acumulat 
més gran entre les facturacions altes que les que 
no ho són.

Per sectors d’activitat, els que acumulen percen-
tatges més grans de cooperatives en els trams 
alts de facturació són: la construcció, les energies 
renovables i els serveis d’atenció a les persones. 
A l’altra banda, les que acumulen un percentat-
ge més gran de cooperatives en els trams més 
baixos de facturació són: comunicació-disseny, 
serveis socioculturals i informàtica.

Informació econòmica i financera
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Gràfic 27. Informació econòmica i financera
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El 81,05% de les cooperatives diu que la fac-
turació de l’any 2021 ha augmentat en relació 
amb l’any 2020, el 10,53% diu que ha minvat i el 
8,42% diu que s’ha quedat igual. En clau de sèrie 
temporal, s’observa com aquest any s’ha tren-
cat una tendència, que durava des de l’any 
2017, d'empitjorament de resultats. Aquest any 
ha disminuït el percentatge de cooperatives que 
diuen que la seva facturació ha decrescut i ha aug-
mentat el de cooperatives que diuen que la seva 
facturació ha augmentat respecte a l'any anterior.
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Gràfic 28. Informació econòmica i financera
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El 83,33% de les cooperatives que fan la seva acti-
vitat de cara al públic ha incrementat la factura-
ció respecte a l'any anterior, davant el 80,35% de 
les que no. El 78,94% de les cooperatives d’inicia-
tiva social diu haver augmentat la seva facturació 
i el 7,89% diu que ha disminuït. Entre les que no 
són d’iniciativa social, el 82,45% diu haver incre-
mentat la facturació i el 12,28% haver decrescut. 
En clau de sectors d'activitat, aquells en què 
un percentatge més gran de cooperatives diu 
haver augmentat la facturació en compa-
ració amb l'any 2020 són els de construcció 
(100%), energies renovables (100%), serveis 
a empreses i particulars (94,11%), serveis so-
cioculturals (90,9%), comunicació-disseny 
(87,5%), comerç-venda (75%), educació (60%) 
i serveis d’atenció a persones (60%). El sector 
amb més percentatge de cooperatives que 
han disminuït és educació (40%).
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Gràfic 29. Informació econòmica i financera
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De mitjana, tenint en compte aquelles cooperati-
ves de les que tenim informació dels dos anys, la 
xifra de negocis de l’any 2021 ha augmentat 
un 2,63% en relació amb l'any 2020. Aquest 
increment no ha estat igual per a totes les coo-
peratives. Mentre que les cooperatives que 
desenvolupen l’activitat de cara al públic han 
patit un decreixement del -0,95% les que no 
fan l'activitat de cara al públic han experi-
mentat un ascens del 7,06%. Les cooperatives 
d’iniciativa social no han sofert, de mitjana, una 
disminució de la xifra de negoci, sinó que ha 
augmentat en un 9,04%, en canvi, les coopera-
tives que no ho són sí que han vist disminuïda la 
xifra de negoci (-2,19%). Per sectors d’activitat, 
les cooperatives que han experimentat una 
disminució més gran de la xifra de negoci 
han estat les d’educació (-10,01%) i les de 
serveis a empreses i particulars (-8,22%). Els 
sectors d’activitat que han vist incrementa-
da la seva xifra de negoci en l’any 2021 són 
de serveis socioculturals (+73,63%), d’in-
formàtica (39,57%), comunicació-disseny 
(+11,78%), construcció (+6,28%), comerç-ven-
da (+5,25%), energies renovables (+3,67%) i 
serveis d’atenció a altres persones (+2,63%).
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En general, hi ha optimisme amb vista a 
l’any 2022. El 60,06% de les cooperatives 
creu que serà millor que el 2021, el 26% creu 
que serà igual i el 14% creu que serà pitjor. No 
hi ha cap sector d’activitat que tingui un per-
centatge més alt de perspectives pessimistes 
que d’optimistes.
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Gràfic 31. Informació econòmica i financera

Percentatge de cooperatives segons perspectiva de la facturació de 
l'any 2022 en relació amb l'any 2021
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Les aportacions de capital de les sòcies de 
treball a les cooperatives per l’any 2021 han 
disminuït, de mitjana, un -7,39%. Les coope-
ratives que desenvolupen la seva activitat de cara 
al públic han decrescut aquestes aportacions en 
un -8,23% i les que no treballen de cara al públic 
l’han reduït en un -5,79%. La reducció en les coo-
peratives d'iniciativa social ha estat d'un -7,92%, 
mentre que a les que no ho són la reducció s'ha 
situat en un -7,15%. Per sectors d’activitat, en sis 
d’ells les aportacions de les sòcies han crescut. De 
més a menys, s'han incrementat de mitjana a les 
energies renovables (167,10%), comunicació-dis-
seny (97,74%), comerç–venda (35,87%), serveis 
socioculturals (31,43%), construcció (3,01%) i 
d’informàtica (2,49%). Les dades mostren tres 
sectors en què han disminuït les aportacions: 
educació (-28,98%), serveis a empreses i parti-
culars (-17,45%) i serveis d’atenció a les persones 
(-12,07%).
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Els fons propis de les cooperatives s’han re-
duït, de mitjana, en un -14,78%. Les coopera-
tives que desenvolupen la seva activitat de cara 
al públic els han disminuït en un -23,45%, mentre 
que les que no els han incrementat en un 3,97%. 
Les cooperatives d'iniciativa social han disminu-
ït els seus fons propis en un -0,7%, mentre que les 
que no ho són han tingut una baixada de -18,31%.
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Gràfic 33. Informació econòmica i financera
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El saldo mitjà del Fons d’Educació i Promoció 
Cooperativa (FEPC) de les cooperatives ha 
disminuït, de mitjana, un -35,56%. Les coo-
peratives que treballen de cara al públic l’han 
disminuït en un -44,91%, mentre que les que no 
hi treballen l’han augmentat en un 12,61%. Les 
cooperatives d'iniciativa social han augmentat el 
saldo mitjà en un 21,64%, per contra, les que no 
ho són l’han vist reduït en un -44,27%.
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Gràfic 34. Informació econòmica i financera
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En cas que s’obrissin línies de crèdit de 
l’administració perquè les persones sòcies 
poguessin enfortir la capitalització de les 
cooperatives, el 44,33% de les cooperatives 
creu que sí que les aprofitaria, el 40,21% no 
s’ho ha plantejat i el 15,46% creu que no les 
aprofitaria. El 41,67% de les cooperatives 
que realitzen la seva activitat cara al públic 
creu que sí que les aprofitaria, mentre que 
un 44,44% no s’ho ha plantejat. Entre les 
cooperatives que són d’iniciativa social, un 
51,35% creu que sí que les aprofitaria, mentre 
que un 37,84% no s’ho ha plantejat. 

Els sectors d’activitat amb un percentatge més 
gran de cooperatives que creuen que sí que els 
aprofitarien són informàtica (62,5%), educació 
(60%), comerç-venda (58,33%), serveis sociocul-
turals (54,55%) i construcció (50%). I entre els 
sectors amb més cooperatives que no s’ho han 
plantejat hi ha serveis d’atenció ales persones 
(55,56%), construcció (50%), energies renovables 
(50%) i serveis a empreses i particulars (47,22%).
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Gràfic 35. Informació econòmica i financera

Percentatge de cooperatives que aprofitarien línies  
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El 25% de les cooperatives ha realitzat ven-
des internacionals de productes o serveis. Ho 
han fet el 13,51% de les cooperatives que de-
senvolupen la seva activitat de cara al públic 
i el 33,93% de les cooperatives que no. També 
ho han fet el 15,79% de les cooperatives d’ini-
ciativa social i el 31,03% de les que no ho són. 
Per sectors d’activitat, els sectors amb un 
percentatge més elevat de cooperatives que 
sí que han realitzat vendes internacionals 
són construcció (100%), informàtica (75%) i 
comunicació-disseny (56,96%).



89Baròmetre Cooperatiu 2022 Dades generals

Gràfic 36. Informació econòmica i financera

Percentatge de cooperatives que han fet vendes 
internacionals de productes o serveis durant l’any 2021
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El deute bancari de les cooperatives ha dis-
minuït durant l’any 2021 en un -2,91%. Mentre 
que a les cooperatives que treballen de cara al pú-
blic el deute ha augmentat un 1,26%, en aquelles 
que no hi treballen ha decrescut en un -5,35%. 
Les cooperatives d’iniciativa social han vist aug-
mentar el seu deute bancari en un 1,33%, i les que 
no ho són l’han vist decréixer en un -5,7%.

L'any passat, les dades del Baròmetre indicaven 
que el deute bancari havia augmentat en un 7,8% 
en relació amb el 2019.
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Gràfic 37. Informació econòmica i financera

Percentatge d’increment mitjà de l’import del deute 
bancari de les cooperatives per l’any 2021
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El 37,89% de les cooperatives ha necessitat 
accedir a finançament durant l’any 2021. Els 
percentatges entre les cooperatives que realitzen 
la seva activitat de cara al públic i les que no són 
molt semblants. S'observen més diferències en-
tre les cooperatives que són d'iniciativa social, 
amb un 43,34% amb necessitat de finançament, 
i les que no ho són, amb un 34,48% amb neces-
sitat de finançament. Els sectors d’activitat on 
més cooperatives han requerit finançament són 
energies renovables (66,67%), educació (60%), 
comunicació-disseny (55,56%), serveis sociocul-
turals (54,55%), comerç-venda (50%) i construcció 
(50%).

En el Baròmetre de l'any passat, el percen-
tatge de cooperatives que havien necessitat 
finançament va ser del 45,2% de les que van 
respondre l'enquesta.
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Gràfic 38. Informació econòmica i financera

Percentatge de cooperatives que han necessitat accedir a 
finançament durant l’any 2021
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El 30% de les cooperatives que ha accedit al 
finançament ho han fet per via de les coope-
ratives de crèdit, el 22% per la banca ètica, el 
20% per la banca convencional i un altre 20% 
per línies de finançament de les ofertes per 
les administracions públiques (fons ICO).

El tipus de finançament més emprat ha estat 
l’avançament de factures de l’administració 
pública, amb un 27,78% de les cooperatives. 
El segueixen els microcrèdits (19,44%) i les 
garanties (8,33%). Un gran nombre de coopera-
tives (58,33%) han fet servir l’espai d’altres tipus 
de finançament per anotar les pòlisses de crèdit, 
els préstecs, subvencions i línies de crèdit.
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Gràfic 39. Informació econòmica i financera

Percentatge de cooperatives, de les que han accedit a 
finançament, segons via d'accés
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El 77,65% de les cooperatives han prestat 
serveis a l’administració pública. Ho han fet el 
82,85% de les que desenvolupen la seva activitat de 
cara al públic i el 72.73% de les que no. També ho 
ha fet el 88,89% de les que són d’iniciativa social 
i el 70,69% de les que no ho són. Per sectors d’ac-
tivitat, destaquen comunicació-disseny (100%), 
serveis d’atenció a les persones (87,5%), serveis a 
empreses i particulars (86,11%), serveis sociocul-
turals (81,82%), comerç-venda (75%), energies re-
novables (66,67%) i construcció (50%). Els sectors 
en què un percentatge menor de cooperatives ha 
prestat serveis a l’administració pública són infor-
màtica (42,85%) i educació (40%).

El 94,44% de les cooperatives que han prestat 
serveis a l’administració ho han fet amb els go-
verns locals (ajuntaments, consells comarcals i 
diputacions), el 68,06% amb la Generalitat i el 
13,89% amb altres administracions.

Les dades no mostren grans diferències entre les 
cooperatives amb activitat de cara al públic i les 
que no ni entre les cooperatives d'iniciativa soci-
al i les que no ho són. En aquests casos, és majo-
ritària la contractació amb l'administració local i 
una mica menor amb la Generalitat i amb altres 
administracions, sempre amb percentatges pro-
pers als del conjunt de cooperatives. Per sectors 
d'activitat, destaca el fet que les cooperatives de 
serveis d'atenció a les persones contracten en 
major mesura amb la Generalitat que amb els 
ens locals.

El 44,92% de les cooperatives estan preo-
cupades pel grau de dependència dels seus 
ingressos respecte a l’administració. Aquest 
percentatge augmenta fins al 61,29% entre les 
cooperatives d’iniciativa social, i també és més 

elevat entre les cooperatives dels sectors d’edu-
cació (100%), serveis d’atenció a les persones 
(100%) i serveis socioculturals (55,55%).

Pel que fa al percentatge que representa la factu-
ració a l'administració pública respecte al total 
de facturació, per l’any 2021 la mitjana era del 
42,66% de la facturació total, la qual cosa repre-
senta un increment del 0,76% respecte a l’any 
2020 (amb una mitjana del 41,9%).

Aquest lleuger augment, en clau de sèrie tempo-
ral, suposa un petit fre a una tendència a la baixa 
des de 2018.
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Gràfic 40. Informació econòmica i financera

Mitjana del percentatge que representa la facturació a 
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El percentatge de la facturació a l’adminis-
tració pública és més elevat entre les coope-
ratives que treballen de cara al públic (44,8%) 
que entre les que no hi treballen (39,45%).

També és més elevat entre les cooperatives 
d’iniciativa social, amb un 51,74% de mitjana 
l’any 2021, que entre les cooperatives que no 
ho són, amb una mitjana del 34,72%.

Pel que fa als sectors d’activitat, les cooperatives 
amb un percentatge més elevat de facturació a 
l’administració pública són les d’atenció a les per-
sones, amb un 92,22%, seguides de les d’energies 
renovables (51%), d’educació (50,04%) i serveis 
socioculturals (49,1%). I a l’altre extrem, les co-
operatives que es dediquen a la construcció han 
facturat, de mitjana, un 3% a l’administració pú-
blica durant l’any 2021; les de comerç-venda un 
18,79% i les d’informàtica un 20,33%.
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Gràfic 41. Informació econòmica i financera

Percentatge de facturació a l’administració pública
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La despesa total en sous, salaris i bestretes 
que les cooperatives han dut a terme l’any 
2021 ha minvat, de mitjana, en -4,39% res-
pecte al 2020. A les cooperatives amb activitat de 
cara al públic hi ha hagut un descens del -23,27%, 
per contra, les que no fan activitat de cara al públic 
han tingut un increment de +24,62%. A les coope-
ratives d’iniciativa social la despesa en sous, sa-
laris i bestretes ha augmentat un 23,12%, mentre 
que en aquelles que no ho són hi ha un descens 
de -24,93%. Per sectors d’activitat, els incre-
ments més grans s’han registrat a serveis so-
cioculturals (67,06%), comunicació-disseny 
(39,95%), educació (36,36%), informàtica 
(35,58%) i energies renovables (34,71%). En el 
sector de serveis a empreses i particulars s'ha 
registrat una disminució del -22,73%.
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Gràfic 42. Informació econòmica i financera

Percentatge d’increment mitjà de la despesa total  
en sous, salaris i bestretes per l’any 2021
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La diferència entre la mitjana del sou/hora 
més elevat a les cooperatives, de 18,82 €/
hora, i la mitjana del sou/hora més baix a les 
cooperatives, de 12,28 €/hora, és de 6,54 €/
hora. És a dir, el sou/hora més alt de les coope-
ratives representa, en la mitjana, 1,5 vegades el 
sou/hora més baix.

És poca la diferència entre el sou més alt i més 
baix quan les cooperatives tenen activitat de cara 
al públic i quan no. En canvi, és més remarcable 
les diferències entre les cooperatives d'iniciativa 
social i les que no. En aquest cas, les cooperatives 
d'iniciativa social tenen un preu/hora alt més 
baix que el conjunt de les cooperatives (17,44 
€/h) i un preu/hora baix també més baix que 
el conjunt de les cooperatives (9,97 €/h), el que 
comporta una diferència entre sou baix i sou alt 
de 7,74 €/hora; és a dir, el més alt és 1,75 vegades 
el més baix. Pel que fa a les cooperatives que no 
són d'iniciativa social, tant els sous més baixos 
com els més alts són més elevats que en el conjunt 
de cooperatives (13,8 5€/h i 19,8 €/h respectiva-
ment), amb una diferència entre ells de 5,95 €/h; 
és a dir, el sou més alt és 1,45 vegades el més baix.

Per sectors d'activitat, les dades mostren dife-
rències remarcables. La forquilla salarial més 
àmplia es troba en els sectors de les energies 
renovables (2,57), serveis d'atenció a les per-
sones (1,87) i serveis a empreses i particulars 
(1,75). Mentre que les forquilles més reduïdes 
es troben a comunicació-disseny (1,13), infor-
màtica (1,14) i construcció (1,34).

Seguint per sectors d'activitat, els sou/hora alts 
més elevats es donen a energies renovables 
(24,56€/h), serveis d'atenció a les persones 
(20,95 €/h) i comunicació-disseny (20,08 €/h). 

Els més baixos a comerç-venda (12,04 €/h), 
serveis socioculturals (14,68 €/h) i construc-
ció (15,77 €/h).

I per últim, els sou/hora baixos més elevats es 
donen en els sectors de comunicació-disseny 
(18,42 €/h), informàtica (16,62 €/h) i educació 
(13,32 €/h). A l'altra extrem, els més baixos es 
donen en els sectors de comerç-venda (7,98 €/h), 
energies renovables (9,57 €/h) i serveis sociocul-
turals (10,23 €/h).
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Taula 1. Informació econòmica i financera

Estadístiques dels salaris bruts anuals  
en €/hora

Mitjana del sou més 
alt (€/h)

Mitjana del sou més 
baix (€/h)

Diferència sou més 
alt – sou més baix

Forquilla salarial

Total 18,8 12,3 6,5 1,5

Activitats de 
cara al públic

SÍ 18,5 11,8 6,6 1,6

NO 19 12,6 6,3 1,5

Iniciativa Social

SÍ 17,4 10 7,5 1,8

NO 19,8 13,9 6 1,4

Sector d’Activitat

Serveis d'Atenció  
a les persones

21 11,2 9,8 1,9

Comerç-venda 12 8 4,1 1,5

Comuniació-disseny 20,8 18,4 2,3 1,1

Construcció 15,8 11,8 4 1,3

Educació 19 13,3 5,6 1,4

Serveis a Empreses 
i particulars

20,1 11,4 8,7 1,8

Energies renovables 24,6 9,6 15 2,6

Informàtica 19 16,6 2,3 1,1

Serveis 
Socio-culturals

14,7 10,2 4,5 1,4
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El 60,6% de les cooperatives tenen un pla 
d’igualtat, sigui aprovat (30,3%) o en elaboració 
(30,3%), i el 66,66% disposen d’un protocol 
en cas d’assetjament sexual, aprovat (37,37%) 
o en elaboració (29,29%). El 60,61% aplica me-
sures de conciliació i el 10,10% de les coopera-
tives no aplica cap de les mesures anteriors.

El 66,66% de les cooperatives que desenvolupen 
la seva activitat de cara al públic tenen un pla 
d’igualtat (aprovat o en elaboració), el 72,22% 
protocol d’assetjament sexual i el 50% aplica me-
sures de conciliació. Entre les que no desenvolu-
pen la seva activitat de cara al públic, les xifres 
són el 54,23%, 59,32% i 67,79%, respectivament.

El 74,35% de les cooperatives d’iniciativa social 
tenen pla d’igualtat (aprovat o en elaboració), el 
79,48% protocol d’assetjament sexual i el 53,84% 
aplica mesures de conciliació. Entre les que no 
ho són, les xifres són el 51,66%, 58,33% i 65%, 
respectivament.

Pel que fa als sectors d’activitat, els sectors on 
més del 60% de les cooperatives disposen de 
pla d’igualtat (aprovat o en elaboració) són edu-
cació (100%), serveis d’atenció a les persones 
(90%), energies renovables (75%), construcció 
(66,66%) i serveis socioculturals (63,63%). I en 
els que menys n’hi ha són comunicació-disseny 
(22,22%) i informàtica (37,5%). Amb relació al 
protocol en cas d’assetjament sexual, els sectors 
on el tenen més del 60% de les cooperatives són 
serveis d’atenció a les persones (100%), serveis 
socioculturals (81,81%), educació (80%), infor-
màtica (75%) i serveis a empreses i particulars 
(66,66%). I en els que menys n’hi ha són cons-
trucció (33,33%) i comerç-venda (41,66%).

Entre les cooperatives que no disposen de pla 
d’igualtat, els motius més generalitzats que di-
uen per no tenir-lo són:

La cooperativa és petita 

No s’ha disposat de temps/recursos per dedicar-hi

Apliquen mesures de manera informal

Informació societària
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Entre les cooperatives que no disposen d’un 
protocol en cas d’assetjament sexual, els mo-
tius més generalitzats per no tenir-lo són:

No en tenen la necessitat

La cooperativa és petita

No s’ha disposat de temps/recursos per dedicar-hi

S’han adherit al protocol de la Xarxa d’Economia 
Solidària (XES).

S’han adherit al protocol de la XES

Amb relació a l’aplicació de mesures de concili-
ació, els sectors on el tenen més del 60% de les 
cooperatives són comunicació-disseny (88,88%), 
educació (80%), energies renovables (75%), 
construcció (66,66%), serveis a empreses i parti-
culars (63,88%) i informàtica (62,5%).

Algunes de les mesures de conciliació 
que duen a terme les cooperatives són les 
següents:

Flexibilitat horària

Teletreball

Més dies de vacances

Complement salarial de les baixes

Disposar de permisos/excedències

Ampliació de les baixes per paternitat/
maternitat
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Gràfic 43. Informació societària

Percentatge de cooperatives que disposen  
de les diferents eines

Aprovat Elaborant-se

30,3%

30,3%

37,4%

29,3%

60,6%

10%

0 10 20 30 40 50 60 70



Baròmetre Cooperatiu 2022 107Dades generals

De mitjana, el 93,51% de les persones sòcies 
amb dret a vot han participat a la darrera 
assemblea de les cooperatives. Per les coope-
ratives que desenvolupen la seva activitat de 
cara al públic i les que no, aquest percentatge 
és similar (93,3%), d’igual forma que en les 
cooperatives d’iniciativa social i les que no 
ho són (93,5%). Les diferències més grans es 
troben entre sectors d’activitat. Les coope-
ratives entre les quals s’ha detectat una par-
ticipació menor són d’energies renovables 
(80,33%) i d’educació (83,75%).
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Gràfic 44. Informació societària
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