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Ha passat un any des de la nostra darrera assemblea. El 2012  l’assemblea de la Federació de 

Cooperatives de Treball de Catalunya va acordar trencar les pròpies barreres i millorar la visualizació 

del cooperativisme.

Un esdeveniment i la conjuntura econòmica han contribuït a aquesta tasca. D’una banda, la designació 

de l’Any Internacional de les Cooperatives i, de l’altra, la continua i dura situació econòmica en la qual 

ens trobem. 

La declaració de l’Any Internacional de les Cooperatives, promoguda per l’ONU el 2012, ha contribuït a 

elevar el perfil del cooperativisme més enllà del propi sector. Amb el lema “les cooperatives construeixen 

un món millor” s’han treballat accions per explicar les característiques i els valors de les empreses 

cooperatives, s’ha rebut reconeixement institucional i hem estat testimonis d’un increment de l’interès 

pel nostre model empresarial. 

Aquest pas endavant en la visualització de les cooperatives es manifesta en un context de greu situació 

econòmica en la qual es registra un fort augment en la creació de cooperatives i un manteniment global 

de l’ocupació a les nostres empreses. 

Durant 2012 s’ha registrat a Catalunya la xifra de creació de cooperatives més elevada dels darrers 

vuit anys. Les noves cooperatives de treball han estat 113 front a les 83 de l’any passat i es destaca 

que les noves constitucions sorgeixen de forma continuada en àrees de coneixement i innovació que 

perceben la pertinença del model cooperatiu pels seus projectes empresarials. De forma global, les 

empreses cooperatives han mantingut l’ocupació, amb només un 0,4% de reducció respecte 2011. 

Unes 40.000 persones hi treballen a Catalunya. Es tracta d’una dada particularment positiva en el 

context actual, que posa en evidencia la fortalesa de les nostres empreses, així com la seva capacitat 

per superar situacions tan complicades com les que vivim. 

Aquestes xifres han estat constatades a les estadístiques del Ministeri de Treball i Seguretat Social i 

també reconegudes en l’àmbit polític a Catalunya. Un dels acords que incorpora el Pacte de Govern 

és el foment de les cooperatives de treball associat, a través d’Ara_Coop, el programa de creació 

de cooperatives de la Federació. En aquest sentit, som l’única organització empresarial que ha estat 
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reconeguda com un model generador d’ocupació de qualitat amb valors associats com la dignitat, la 

igualtat i la centralitat de les persones membres. 

Aquests elements han facilitat la visualització de les cooperatives com a empreses creatives, sòlides i 

alternatives als models clàssics que ja han demostrat la seva ineficàcia. Som el model que millor dóna 

resposta a la difícil situació en la que ens trobem. 

nova llei de cooPeratives

Però també hem de ser crítics amb la nostra actuació. Per a la Federació és greu no  disposar d’una 

nova llei de cooperatives que, tant el sector com els prescriptors, demanen des de fa temps. Ens 

cal una nova llei adaptada al moment actual, que aporti elements innovadors en la gestió i faciliti el 

finançament dels projectes cooperatius, que posi en valor els nostres trets identitaris i faciliti l’expansió 

de les nostres empreses. 

Aquest objectiu no assolit per part nostra com a moviment ha de ser un dels puntals de la nostra 

acció per a l’any vinent. Es la nostra obligació i no podem deixar que el temps i les modificacions 

d’altres organitzacions, així com l’absència d’un instrument que faciliti el nostre desenvolupament ens 

posicionin en un lloc que ens impedeixi créixer. 

Pensem que el fet de reconèixer les febleses de la nostra gestió ens possibilita assumir amb sinceritat 

i responsabilitat les obligacions que ens proposem. 

suPort al dret a decidir

Comencem un any ple de reptes econòmics que també en té de polítics, com ho és el  Dret a Decidir 

sobre la independència de Catalunya. 

Convençuts del paper que juga el model cooperatiu en la definició de país que volem, la Federació ha 

elaborat un manifest d’adhesió a favor del Dret a Decidir amb l’objectiu fer aportacions des de la nostra 

cultura empresarial a la configuració del nou model de govern.  

Sabem que les aportacions de la nostra cultura empresarial poden contribuir a configurar un nou món 
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social i econòmic. No podem romandre impassibles sinó que hem de ser protagonistes del canvi i, en 

la mesura de les nostres possibilitats, liderar el nou procés definidor del nou paradigma. Comptem amb 

una cultura participativa, transparent i democràtica que pot ajudar a definir el marc de les relacions dins 

les empreses. Posar en valors els nostres valors és la nostra aportació a la definició de nou escenari.

No podem quedar-nos nomes en la transformació de les nostres empreses. Tenim l’obligació i el repte 

d’incidir en el món social, visibilitzar-nos i contribuir que la societat contempli una altra forma de fer. 

Definint i abordant el canvi, exercim la nostra responsabilitat com a cooperatives i com a cooperativistes.

contribuir a la definició del nou escenari

Fa tres anys parlàvem de la necessitat del canvi en la gestió. Volíem fer més i fer-ho millor. L’any passat 

ens vam enfocar a utilitzar els nostres valors com element identificatiu de les nostres empreses. Volíem 

incidir en els consumidors. Aquest any la nostra responsabilitat consisteix a abordar el canvi, aportant 

els elements definidors que el configuraran. 

Entenem el canvi de forma que s’hi doni valor i contribueixi a definir la cultura de l’economia social.  Les 

cooperatives no estem soles en aquest projecte sinó que hem de col·laborar amb altres organitzacions 

amb les quals compartim model de gestió democràtic, participatiu i transparent.  Podem comptar amb 

aliances amb organitzacions, partits polítics i sindicats, així com tots els sectors econòmics propers.

L’economia social no pot ser simplement una definició sobre el paper. Ha de traduir-se a la pràctica, 

fer-ne una manera de ser, de relacionar-se i de créixer. És fonamental sentir-se part de l’economia 

social i que aquesta noció no sigui exclusiva. L’economia social és de tots i de tothom. L’economia 

social és compartir el valor d’una manera de fer basada en la igualtat i la solidaritat amb l’objectiu de 

mantenir la qualitat de vida de les persones que participen en el projecte. 

Desitgem que el model cooperatiu es percebi com un model de gestió alternatiu que no només serveixi 

per fer petites coses sinó que sigui útil per a grans projectes, econòmics i socials. El programa de 

creació de cooperatives Ara_Coop, la nova llei de cooperatives i els exemples d’intercooperació han 

de servir per fer més gran el cooperativisme. 

Però no només pel fet de ser gran en dimensió. El concepte de gran significa compartir, mirar endavant 

i transmetre que una altra forma de fer és possible. 
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Les cooperatives aportem cultura de gestió des de la confiança en les persones. Alhora no deixem de 

qüestionar la nostra manera de fer per trobar un model que integri els nostres valors i permeti noves 

aliances entre les empreses i fora d’elles. 

Les cooperatives aportem cultura financera. El model financer ens està ofegant, és la forca on s’encalla 

el desenvolupament de les nostres empreses. Amb tot, les cooperatives podem incidir en la cultura de 

l’estalvi privat i orientar-lo cap a les empreses que creen riquesa i ocupació al territori.

Ja comptem amb organitzacions obertes a estudiar models alternatius de finançament,  com la Fundació 

Seira, Coop 57, Gicoop o Financoop, capaces de promoure noves formes de canalitzar l’estalvi cap a 

activitats productives amb criteris basats en les persones i en els projectes.

També hem de definir el canvi dins de Federació. Si el món canvia, nosaltres també hem de canviar. 

El context es mou i les necessitats evolucionen. En aquest sentit caminem per dotar-nos d’eines que 

facin més àgil la gestió dels objectius col·lectius. 

La funció de la Federació passa per donar resposta a les demandes de les cooperatives, tenint en 

compte les seves peculiaritats. La Federació ha de ser un altaveu front al govern, el Parlament, els 

sindicats i la societat en general. Per fer-ho hem d’estar forts i units. En aquests moments treballem en 

la creació d’una subcomissió d’economia social i cooperativa dins la comissió d’empresa i ocupació 

al Parlament. A la vegada hem establert ponts amb la resta de federacions de cooperatives de cara a 

establir estratègies de funcionament conjunt i donar-nos més visibilitat i fortalesa.

Amb aquests mitjans per poder incidir en la definició del canvi, del nou paradigma i aconseguir els 

objectius de potenciar el model de gestió participatiu, democràtic i transparent que són les cooperatives.

Salutacions. 

Perfecto Alonso

President del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
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1
enfortiment emPresarial 
cooPeratiu

realitats i rePtes del cooPerativisme de treball

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) va donar a conèixer els 

resultats de l’estudi Realitats i Reptes del Cooperativisme de treball en un acte públic que va 

comptar amb la participació dels directors de la recerca Antonio Cancelo, Oriol Amat i Albert 

Serra. Els tres experts van reflexionar  sobre les necessitats i fortaleses de les cooperatives i 

van apuntar recomanacions per enfrontar el futur amb les millors perspectives tant per a les 

empreses cooperatives com per a la Federació i per a l’Administració pública.

Els reptes i propostes plantejades a l’estudi són essencials per potenciar la cultura i els valors 

de l’empresa cooperativa. La seva incorporació en el pla de treball de les cooperatives ha de 

contribuir a impulsar una millora en la gestió, el desenvolupament societari, la participació de 

les persones membres, la capitalització i la intercooperació.
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Processos d’intercooPeració

La Federació és un espai natural d’intercooperació entre les empreses membres. Durant 

2012 s’han fomentat accions per afavorir la col·laboració en forma de clústers, grups de 

treball o trobades.

HUB Internacionalització. En el marc del programa d’Internacionalització, el HUB és un 

espai de relació i d’intercanvi d’informació entre empreses federades que exporten o desitgen 

fer-ho i en el qual es concentra i distribueix informació i es treballa en l’aprofitament dels 

recursos disponibles. Conjuntament, els integrants del HUB han exportat a 15 països en més 

de 25 operacions diferents. Durant 2012 s’han fet diverses trobades i s’han iniciat contactes 

amb ACC1Ó i el Consell de Cambres per establir aliances en temes d’internacionalització i 

innovació empresarial.

Clúster COM. Un total de 20 cooperatives federades del sector de la comunicació han 

participat a les diferents sessions de treball per activar un clúster de comunicació. Amb 

el nom de ClústerCOM, les trobades han permès el coneixement mutu i han obert vies de 

col·laboració empresarial. 

Trobada internacional de cooperatives romaneses i catalanes. Representants d’una 

desena de cooperatives romaneses van establir contactes amb cooperatives catalanes a 

través de la Federació amb l’objectiu d’analitzar possibilitats de relació entre elles.

Intercanvi amb cooperatives i associacions de la Toscana. Una trentena de 

representants italians de ANPAS Toscana  i el Consorzio Pegaso Legacoop  van compartir el 

mes de febrer de 2012 espais amb representants de 10 cooperatives catalanes dels àmbits 

d’infància en risc, discapacitat, gent gran, inserció laboral i transport sanitari. La trobada va 

realitzar-se en el marc del projecte “La participació europea en la definició de les polítiques 

laborals del Tercer Sector”, finançat per la Regió de la Toscana amb fons europeus. Una 

delegació de la Federació va viatjar el mes de juny al tancament del projecte, a Florència.

Projecte Cooptic. La Federació ha participat a CoopTic, un projecte europeu de 

transferència de coneixement per a la dinamització de xarxes amb eines col·laboratives liderat 

per Aposta, en col·laboració amb organitzacions de França i Bèlgica. El projecte Coop-Tic 
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•	 A Gràcia: cicle de 10 xerrades on s’han tractat temàtiques de diferents àmbits: el 

circuit de finançament cooperatiu, cooperatives i capitalisme, les cooperatives de 

està íntegrament finançat pel programa Leonardo da Vinci de la Unió Europea. 

Barri Cooperatiu. Durant 2012 s’ha mantingut el projecte Barri Cooperatiu impulsat per 

la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i la llibreria cooperativa La Ciutat 

Invisible. Cal destacar que el Barri Cooperatiu va ser premiat amb el Premi Memorial Lluís 

Companys de la Fundació Irla. A banda, el projecte ha seguit creixent amb la consolidació 

de dinàmiques similars a altres barris de la ciutat de Barcelona.
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consum,  d’habitatges,  casos pràctics d’intercooperació, entre d’altres.

•	 A Sants s’ha dut a terme el FemCOOP2012, unes  jornades de 3 dies on s’ha 

visibilitzat la xarxa de projectes que s’estan realitzant en economia solidària i 

cooperació.

•	 A Nou Barris: se segueix treballant de manera interna per part de l’equip que 

forma part del Projecte i que es materialitzarà el proper any en una xerrada-debat,  

on es donarà a conèixer el model de Nou Barris.

•	 Poble Sec: en el marc de Cooperasec s’ha organitzat la I Jornada de Cooperativisme 

i Economia Solidària, on s’han  dut a terme  ponències, taules rodones, cinefòrums, 

etc. durant el darrer trimestres de l’any.

servei de consulta i d’atenció a les cooPeratives

Tot i l’increment de les consultes per via Internet, les cooperatives continuen optant pel 

contacte personal per resoldre, sobretot, temes jurídics específics, la nova normativa 

comptable, subvencions i qüestions fiscals i laborals. Aquests temes suposen 586 consultes 

de 200 cooperatives. Del total de consultes ateses, destaquem que 32 han estat visites a un 

total de 25 cooperatives.

2010 2011 2012

Jurídic 279 272 333

Subvencions 146 124 61
Base de dades 13 9 5
Fiscal 32 30 24
Laboral 59 89 67
Comptabilitat 59 32 32
Finançament 18
Altres 100 100 46

Total 688 656 586
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2 finançament

millora del finançament de les cooPeratives

Durant 2012 la Fundació Seira ha estat molt activa en la cerca d’opcions per a millorar el 

finançament de les cooperatives. L’estratègia de cercar aliances amb socis estratègics que 

multipliquin els recursos econòmics i aportin coneixement, ha permès que Seira generi 

quasi 33 milions d’euros en recursos disponibles a partir d’una inversió de 2,5 

milions d’euros de patrimoni. 

Destaquem particularment:

1. 1a Jornada Internacional de Finances Cooperatives Financoop 2012, 

celebrada el 8 de juny de 2012, amb 200 persones i més de 40 ponents experts en 

finances cooperatives de Quebec, Itàlia, França, Bèlgica, País Basc, País Valencià, 

Madrid i Catalunya.

2. Disseny i posada en marxa d’un mecanisme pel descompte de les factures 

ajornades pel Govern, mitjançant les entitats de la Xarxa Financoop: Oinarri, 

Caixa d’Enginyers, Coop 57 i Caja Laboral.

3. Activació de la Xarxa Financoop. Plataforma que aplega entitats financeres i 

promotores de finances cooperatives amb l’objectiu d’afavorir la millora de l’accés 

al capital i als serveis financers a les empreses de l’economia social a Catalunya. 

Coordinada per la Fundació Seira, la Xarxa Financoop està composada per Fiare, 

Oinarri, Coop57, Crédit Coopératif, Eurecos, Caja Laboral, Caixa d’Enginyers, 

Avalis, Sicoop, IesMed, Gicoop i Acció Solidària Contra l’Atur. 

4. Incorporació a la societat de capital risc per a cooperatives SICOOP SCR, 
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amb l’objectiu de potenciar la participació de l’entitat a projectes de cooperatives 

de treball, mitjançant préstecs participatius entre 150.000 i 1.500.000 euros. 

5. Grup d’inversors cooperatius sl. Seira ha impulsat la constitució d’una societat 

anàloga a SICOOP, que agrupa inversors privats de doble retorn i inverteix en 

cooperatives mitjançant préstecs participatius o altres instruments de  quasi capital 

entre 20.000 i 150.000 euros.

6. Oinarri SGR. Seira ha donat suport a la implantació a Catalunya de la societat 

de garantia recíproca Oinarri SGR, un instrument clau per desenvolupar nous 

productes i per avalar les operacions de les cooperatives amb qualsevol entitat 

financera.

7. Suport a Coop 57, Fiare, Caixa d’Enginyers, Caja Laboral i Acció solidària contra 

l’atur.

EinEs financErEs pEr a cada Etapa dE la vida d’una coopErativa 

Gràcies a l’acció de Fundació Seira, el cooperativisme de treball disposa d’entitats 

financeres amb metodologia i productes adaptats per a cobrir totes necessitats financeres 

a les diferents fases per les quals passa l’empresa. Durant 2012, les entitats financeres 

participades per Seira han realitzat 113 operacions amb cooperatives, amb un volum total 

de 7,6 milions d’euros.

PreemPresa

f
o

n
s
 P

r
o

P
is

temPs

Jove emPresa

< 100.000 €
creixement

< 300.000 €
consolidació

> 300.000 €

•	 ACCIÓ SOLIDÀRIA
•	 OINARRI
•	 COOP 57
•	 GICOOP

•	 OINARRI
•	 AVALIS
•	 COOP 57
•	 FIARE
•	 GICOOP

•	 FIARE
•	 SICOOP
•	 CAJA LABORAL
•	 AVALIS
•	 CRÉDIT COOPÉRATIF
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suPort a ProJectes estratègics

•	 Beques de formació a 14 socis de 9 cooperatives i a 3 persones en atur per a 

estudis d’especialització en economia cooperativa.

•	 Direcció de la nova etapa de la revista de les cooperatives de treball .COOP

•	 Finançament de les activitats de la FCTC per commemorar l’Any Internacional de 

les Cooperatives.

•	 Projecte FES GEST CATALUNYA, conjuntament amb Aposta i la Federació de 

Cooperatives Agràries.

•	 Incorporació a la Banca Popolare Etica, la cooperativa per accions italiana que 

esdevindrà una nova entitat financera, ètica i social, resultat de la integració del 

Projecte FIARE, amb tots els productes i serveis financers, a partir de l’octubre de 

2013.

•	 Incorporació com soci a FINANCE WATCH, una organització de defensa de les 

finances al servei de la societat.
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3 formació

Aposta, Escola empresarial cooperativa, Sccl, és la cooperativa de segon grau estretament vinculada 

a la Federació a través de la qual s’instrumenta un ampli ventall d’accions formatives d’interès per al 

cooperativisme de treball.

Tot i l’autonomia d’Aposta per desenvolupar el seu programa formatiu, destaquem diferents  iniciatives 

formatives conjuntes, emmarcades majoritàriament dins del programa Ara_Coop de creació de 

cooperatives que gestiona la Federació així com de l’Any Internacional de les Cooperatives. En total 

s’han dut a terme  66 accions formatives en aquest àmbit. 

Un total de 40 cooperatives federades han realitzat formació amb Aposta al llarg del 2012.
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4 creació de cooPeratives

La FCTC ha donat continuïtat a la tasca d’Ara Coop sccl, cooperativa que va quedar inactiva a 

finals de 2011. Mitjançant l’anomenat programa Ara_Coop de creació de cooperatives, la Federació 

ofereix orientació per a nous projectes d’emprenedoria cooperativa, consultes d’orientació per a nous 

projectes d’emprenedoria cooperativa, les consultes del personal tècnic de promoció econòmica i es 

realitzen sessions grupals per a emprenedors, així com també l’orientació i l’acompanyament per a la 

constitució de noves cooperatives.

orientació Personalitzada a Persones 
emPrenedores 

A través l’atenció personalitzada a persones emprenedores, el programa Ara_Coop de 

la Federació ha atès 82 projectes, dels quals 29 han acabat finalment constituïts com a 

cooperativa (considerant la constitució efectivament realitzada quan aquesta apareix  al llistat 

de la Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i Treball Autònom).

atenció a les àrees de Promoció econòmica 
d’aJuntaments i consell comarcals

Des del programa Ara_Coop es presta particular atenció a oferir orientació en creació de 

cooperatives a les àrees tècniques de promoció econòmica i als consells comarcals. 

Durant l’any 2012 s’han atès 25 consultes de diferents organismes públics resolent dubtes 

sobre creació d’empresa cooperativa. A banda, s’han dut a terme les següents sessions 

de treball amb l’objectiu que les entitats públiques actuïn com a prescriptors de la fórmula 

empresarial cooperativa. 
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•	 Jornada Creacoop dirigida al personal tècnic de les entitats de la Xarxa Inicia

•	 Jornada Creacoop al Consell Comarcal del Maresme amb personal tècnic de 

diferents ajuntaments de la comarca. 

•	 Jornada Creacoop adreçada al personal tècnic en creació d’empresa de Barcelona 

Activa.

sessions informatives en creació de cooPeratives

altres accions

Durant l’any 2012 s’ha consolidat el calendari de sessions informatives obertes sobre creació 

de cooperatives. Cada dues setmanes la Federació organitza una sessió d’orientació per a 

persones amb una idea de negoci cooperativa.  

A banda un cop al mes la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya organitza la 

sessió “com crear una cooperativa” a Barcelona Activa.

Projectes         

atesos

Sessions 

informatives

Participants  

sessions

Cooperatives 

constituïdes
82 20 319 29

•	 Difusió mensual, a través dels dos butlletins que edita la Direcció General 

d’Economia Social i Cooperativa, de les sessions quinzenals d’assessorament i 

suport a la creació de cooperatives

•	 Acció amb col·legis professionals per presentar la cooperativa com possibilitat 

laboral en la professió

•	 Difusió a través de Xarxanet de les sessions d’orientació a la creació de cooperatives. 
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suPort a l’emPrenedoria social

Taula rodona sobre Emprenedoria i Innovació social. La Federació de Cooperatives 

de Treball de Catalunya va dinamitzar una presentació sobre “la cooperativa com a model 

d’emprenedoria social i col·lectiva”, a la taula rodona sobre Emprenedoria i Innovació social 

que es va fer el 28 de juny de 2012 en el marc del programa EmiDel de desenvolupament 

local i emigració a Amèrica Llatina. El programa, finançat per la Unió Europea a través del 

programa Urb-Al III, va ser creat amb l’objectiu d’enfortir els processos de cooperació 

descentralitzada en l’àmbit de les polítiques urbanes.

Programa de Suport a l’Emprenedoria Social de la Generalitat de Catalunya. La 

Federació ha tornat a participar aquest 2012 en el Programa de Suport a l’Emprenedoria Social 

de la Generalitat de Catalunya. Diverses cooperatives s’han beneficiat de l’acompanyament 

del programa i la Federació ha participat activament a les iniciatives per generar una xarxa 

d’emprenedoria social a Catalunya.



EIX 2 vertebrar una 
gran federació
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1 assemblea de la federació

L’Assemblea és el principal espai de participació, interrelació i establiment de vincles en la Federació. 

L’any 2012, van participar a l’Assemblea un total de 75 cooperatives i unes 111 persones membres, 

a banda d’una quinzena de persones convidades. Prèviament es van realitzar dos tallers i dues taules 

de debat: 

Tallers

Intercooperant

Reflexions sobre la Llei de cooperatives

Taules de debat

Xarxa Financoop

Col·laboració entre organitzacions representatives del cooperativisme
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2
sectorial de cooPeratives 
d’iniciativa social 

L’any 2012 es va tancar amb una Sectorial d’Iniciativa Social formada per 104 cooperatives que 

treballen en els diferents àmbits del sector de serveis a les persones.

òrgans de ParticiPació

Durant l’any han funcionat els següents òrgans de participació:

assEmblEa

Celebrada el mes de juny, va comptar amb la participació de 22 cooperatives. Durant la 

trobada es va revisar i reformular el Pla Estratègic 2011-2012 per ajustar-lo a la realitat del 

sector i es va presentar la proposta de cofinançament de la Sectorial.

comissió dE GEstió

Durant el 2012 han format part de la Comissió les següents persones:



24

rePresentació

Els diferents representants de la Sectorial han participat de manera activa a les plataformes 

de tercer nivell i als consell de participació dels quals forma part.

associació EmprEsarial dE la iniciativa social dE catalunya (aEisc)

Hem format part de la Junta Directiva de l’Associació assumint la vicepresidència i s’ha 

participat a les comissions d’acció social, lleure educatiu, formació, atenció domiciliària i 

escoles bressol. Aquestes dues darreres han estat presidides per representants de la 

Sectorial. 

Comissió Adela Camí >

Eduvic, SCCL 

(Representant de la Sectorial al 

Consell Rector)
Clara Puigventós > Encís, SCCL
Pepa López > Delta, SCCL
Lluís Mas > Doble Via, SCCL
Raquel Fabregat > Coopintegradors, SCCL
Sebastià Jódar > Creant, SCCL
Tomàs Llompart > Suara, SCCL
Xavier Pérez > Xarxa Gedi, SCCl
Francesc Frigola > Drecera, SCCL
Montse Álvarez > Institució Balmes, SCCL
Miquel Angel Carreto > Actua, SCCL
Jordi Pros > ISOM, SCCL

•	 Conveni d’acció social amb infància, joventut i família en risc social

•	 Conveni de lleure educatiu i sociocultural

•	 Conveni de serveis d’atenció domiciliària

•	 Conveni d’escoles bressol

Des de l’AEISC s’han abordat les negociacions col·lectives següents:
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Com a resultat de la fusió de l’AEISC amb les diferents patronals del sector, el mes de 

novembre va néixer La Confederació com a entitat referent a nivell patronal. A l’Assemblea 

de fundació, el representant de la Federació va ser escollit per ocupar una de els dues de 

les vicepresidències de la organització.

patronal dEl tErcEr sEctor social dE catalunya, “la confEdEració”

taula dEl tErcEr sEctor social dE catalunya

La Federació va entrar a formar part de la Junta Directiva de la Taula a les eleccions celebrades 

el mes de juny.

Durant aquest any, el representant de  la Sectorial ha continuat coordinant el Grup de 

Finançament i Prestació de Serveis, conjuntament amb una altra entitat. També  hem continuat 

participant al Grup de treball de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència i hem 

format part del grup motor de la Plataforma per a la Infància de Catalunya (PINCAT).

altrEs rEprEsEntacions

La Sectorial, en representació de la Federació de Cooperatives de Treball o de la Confederació 

de Cooperatives de Catalunya, ha participat també a:

•	 Consell Permanent de la Comissió de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona

•	 Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona

•	 Grup d’Atenció a la Dependència de CEPES
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3
aProPament a altres 
federacions de cooPeratives 

fusió de federacions

Des de la celebració de corresponent taller “fusió de federacions” la FCTC ha iniciat un 

procés de reflexió sobre una eventual fusió de Federacions. En aquest sentit representants 

de la FCTC han participat a totes les trobades i reunions on s’ha tractat el tema en el marc 

de la Confederació de Cooperatives de Catalunya. 

federació de cooPeratives d’ensenyament de 
catalunya

Durant 2012 la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha donat suport tècnic  

i administratiu al desenvolupament del pla de treball de la Federació de Cooperatives 

d’Ensenyament de Catalunya.
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4
coneixement de les 
cooPeratives

En compliment amb el pla de visites a cooperatives planificat per incrementar el coneixement de les 

empreses federades, l’equip de la Federació ha fet visites presencials a unes 50 cooperatives durant 

2012. De la mateixa manera s’ha demanat informació específica a les cooperatives amb l’objectiu de 

mantenir un seguiment i una proximitat a la vida quotidiana de les empreses federades i conèixer de 

primera mà les seves necessitats. 
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5 Programa federeu-vos

Durant 2012 la Federació ha donat la benvinguda a 37 noves cooperatives. La diversitat de sectors 

d’activitat que conformen les noves associades a la Federació transmet la varietat que caracteritza les 

cooperatives de treball. Les noves incorporacions són empreses dedicades a l’atenció a les persones, 

a l’hostaleria i el lleure, a l’agricultura, els transports, les energies renovables, els serveis a les empreses 

o la cultura, entre d’altres.

Entre les noves cooperatives associades destaca una clara predominança de les empreses ubicades 

a la província de Barcelona. La resta es reparteixen 5 a Lleida, 4 a Tarragona i 2 a Girona.

el cafè de la federació

El darrer trimestre de 2012 s’ha activat un programa de sessions mensuals sobre temes 

relacionats amb la gestió i el creixement empresarial adreçat a les cooperatives federades 

i obert a les empreses no federades. Durant 2012 s’han tractat temes com les finances 

cooperatives i la presentació de l’estudi Realitats i reptes de les cooperatives de treball. 
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La Federació destina un 1% del seu pressupost a donar suport a projectes de cooperació internacional. 

Durant 2012 les cooperatives Gedi, Mad-Systems, Azimut 360 i Trèvol han presentat les seves 

propostes, pendents de la resolució de la comissió corresponent formada per persones integrants 

de cooperatives associades. Durant l’any 2013 es reunirà la Comissió de Cooperació Internacional i 

presentarà al Consell Rector la seva decisió perquè l’aprovi.

6 cooPeració internacional 

7
2012, any internacional de 
les cooPeratives

La declaració de l’Any Internacional de les Cooperatives, promoguda per l’Organització de les Nacions 

Unides (ONU) durant 2012, ha obert un espai per impulsar la forma d’empresa cooperativa cap a una 

nova etapa. 

De forma global, la commemoració de 2012 ha permès elevar el perfil públic de les cooperatives més 

enllà del propi sector i ha contribuït a mostrar la resiliència de les cooperatives en l’actual context de 

crisi econòmica. 

La campanya Any Internacional de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya s’ha enfocat 

en la visibilitat i amb el suport de gran quantitat d’empreses federades ha posat en marxa diverses 

accions: 
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•	 Parlament de Catalunya: el 5 de juliol de 2012 es va llegir la declaració 

institucional de suport a les cooperatives al ple del Parlament de Catalunya, que va 

aprovar per unanimitat la moció presentada. 

•	 Més suport institucional: durant 2012 diverses institucions com ara la Diputació 

de Barcelona, l’Institut d’Estudis Catalans o la Federació de Municipis s’han sumat 

a la declaració de suport a les cooperatives de l’Any Internacional.

•	 Ajuntaments cooperatius: gairebé un centenar d’ajuntaments i entitats 

públiques i privades han signat la moció institucional de suport a les cooperatives. 

Les institucions signatàries han rebut les diverses eines i propostes per difondre el 

cooperativisme i impulsar la creació de cooperatives que promou la FCTC. Alguns 

ajuntaments han promogut accions concretes de difusió del cooperativisme amb 

programes propis als quals ha participat la Federació amb l’Exposició Construeix 

un món millor, fés cooperativa i amb xerrades divulgatives, com és el cas de 

l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Sant Boi, l’Ajuntament de Mataró o el de 

Vallirana. 

•	 Exposició Construeix un món millor. Fes cooperativa: l’exposició divulgativa 

sobre l’Any Internacional de les Cooperatives ha circulat durant tot l’any per diverses 

poblacions catalanes. 
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•	 6 vídeos de curta durada enfocats a destacar les característiques de l’empresa 

cooperativa, la seva dimensió i els seus valors. 

•	 4 rutes per descobrir el patrimoni cooperatiu a Barcelona i a Mataró. S’han fet tres 

rutes per descobrir el patrimoni cooperatiu a Barcelona i una a la ciutat de Mataró. 

•	 Unes 50 xerrades i tallers divulgatius sobre cooperativisme realitzats a 

ajuntaments signataris de la moció de suport a les cooperatives o a diversos 

instituts del país. 

•	 Imatges gràfica i web: definició d’una imatge gràfica que identifica 2012 Any 

Internacional de les Cooperatives a Catalunya i d’un web que compila l’actualitat 

de la campanya.

•	 A banda, destaquem l’activitat de diverses cooperatives de cara a generar accions 

pròpies a l’entorn de l’Any 2012 com és el cas de Biciclot, Nusos, Isom o Eines, 

entre d’altres.



EIX 3
incrementar 
la caPacitat 
d’influència
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1 marc normatiu 

ProPosta de modificació de la llei de cooPeratives

Enguany la Direcció General d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom va presentar 

al moviment cooperatiu una proposta de modificació de la Llei de cooperatives de Catalunya. 

Aquesta proposta es va treballar en el si del Consell Rector i posteriorment es va elaborar un 

document per treballar amb totes les altres Federacions de Cooperatives. 

La Llei de cooperatives és l’eina principal que ha de permetre la creació, consolidació i 

creixement de les cooperatives. Es considera de la màxima urgència reprendre els treballs 

interromputs per la convocatòria d’eleccions anticipades a Catalunya i la composició del nou 

govern de la Generalitat.

ley de emPrendedores, ProPostes de modificació 
Presentades dins del marc de coceta Per a la 
Promoció de les cooPeratives

Finalment, durant l’anterior legislatura no es va acabar de tramitar aquesta Llei, però amb 

el nou govern de l’Estat i a començaments del 2012, es va començar a treballar sobre les 

propostes del cooperativisme a qualsevol altra iniciativa del govern de l’Estat per portar al 

Congrés dels Diputats una Llei d’emprenedors. Tant des de CEPES com des de Coceta es 

van proposar esmenes a aquesta Llei incorporant en tot el seu llenguatge una orientació cap 

a les cooperatives i fent propostes concretes de desenvolupament i creixement d’aquestes, 

com per exemple:
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•	 Establir mecanismes de finançament mitjançant els instruments que té l’Estat 

(ENISA) o amb convenis entre el Ministeri i entitats financeres.

•	 Potenciar l’aplicació efectiva de les clàusules socials per a l’accés als concursos 

públics basats en compromisos efectius de creació d’ocupació, desenvolupament 

local, cohesió social, RSE…

Totes aquestes propostes es van fer arribar a la Dirección General de Fomento de la 

Economia Social, però encara no hi ha cap proposta del Govern de l’Estat d’una Llei per a 

emprenedors i per tant s’haurà de continuar treballant durant el 2013.

modificació de la llei 20/1990, de règim fiscal 
de les cooPeratives

La Llei de règim fiscal per a cooperatives té més de 20 anys. Durant aquest període de 

temps hi ha hagut canvis en la normativa fiscal que han deixat els avantatges fiscals de les 

cooperatives en una anècdota i ha deixat de ser un motiu que incentivi la constitució de 

cooperatives.

A aquesta situació s’ha afegit la interpretació que es fa des d’Europa, per la qual aquests tipus 

de beneficis fiscals són una manera d’afavorir determinats tipus d’empreses en detriment de 

la lliure competència.

Amb la perspectiva d’una Llei d’emprenedors, es va presentar un document de propostes de 

modificació de la Llei de règim fiscal que inclou per exemple:

•	 La modificació del tipus de gravamen

•	 La deducció per creació d’ocupació per la incorporació de socis

•	 L’aplicació de la deducció del compte estalvi-empresa  per les aportacions 

obligatòries i voluntàries dels socis

Tots aquest treballs tindran continuïtat l’any 2013 amb propostes de canvi normatiu al nou 

govern de l’Estat.
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convocatòria de les subvencions Per al 2013

Una de les polítiques actives per a la creació i el creixement de les cooperatives són els ajuts 

de la Direcció General d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom. 

L’any 2012 l’Ordre va canviar substancialment i només contemplava els següents programes:

•	 Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o 

sòcies de treball en cooperatives i societats laborals que tinguin com a màxim dos 

anys d’antiguitat, amb un pressupost de 200.000,00 euros

•	 Subvencions a nous projectes empresarials de cooperació, amb un pressupost de 

890.000,00 euros

El pressupost total ha estat per a les cooperatives de 1.090.000,00 euros i a final d’any no 

s’havia publicat cap modificació ampliant aquest import. Per tant, si ho comparem amb el de 

l’any 2011, ha estat un 50% inferior.

Des de la Federació s’ha estudiat l’Ordre i s’han presentat propostes a la Direcció General 

d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom; una d’elles era el manteniment de la 

subvenció per incorporació de socis en cooperatives de nova creació. També s’han demanat 

explicacions sobre el pressupost destinat i la minoració que ha tingut des de l’any 2010.

seguiment del Pagament de les subvencions del 
2010 i 2011

Enguany hem continuat treballant i fent pressió per les subvencions pendents del 2010 i 

del 2011 davant de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i del Departament 

d’Economia i Coneixement. A final d’any, gaire bé totes les subvencions pendents de 

cobrament encara no estan programades en el Departament d’Economia i Coneixement. 

L’any 2012 ha continuat sent especialment difícil per a les empreses i també per a les 

cooperatives; aquesta situació d’incompliment dels terminis de pagament ha afegit més 
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altres normes de les quals s’ha fet seguiment

canvis legislatius ProPosats a la dirección 
general de fomento de la economia social

problemes de liquiditat que, com ja sabem, no s’estan podent resoldre amb el crèdit bancari 

habitual.

S’ha de dir que des de la Direcció General ens han adreçat a l’Institut Català de Finances, 

que té una línia per avançament de subvencions. 

Des de la Direcció General de Fomento de la Economia Social es va demanar a les entitats 

representatives de les cooperatives que, a banda de les modificacions proposades per a la 

reforma de la Llei de règim fiscal i de la futura Llei d’Emprenedors, quines altres modificacions 

legislatives es podrien fer per millorar la creació, la consolidació i el creixement de les 

cooperatives.

Des de la Federació es van proposar la millora de la cotització parcial del socis de les 

cooperatives al Règim General, la modificació de la Llei concursal i reprendre les propostes 

fetes a l’Estratègia Espanyola per l’ocupació aprovada pel Reial decret llei 3/2011.

•	 Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral

•	 Projecte de modificació de la Llei d’Ordenació del Transport Terrestre
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2 relacions institucionals  

La Federació treballa activament per promoure un marc legal, polític i econòmic favorable al 

desenvolupament i al creixement de les cooperatives. En aquest sentit l’any 2012 es van aconseguir 

avenços en el reconeixement de la Federació com un interlocutor en l’àmbit polític. 

Durant 2012, la Federació ha participat en l’elaboració del Pla d’acció i promoció del cooperativisme 

elaborat per la Direcció General d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat 

de Catalunya. 

En el marc de la celebració de l’Any 2012, representants de la FCTC van assistir a la lectura de la 

declaració de suport a les cooperatives realitzada al Parlament de Catalunya i van mantenir trobades 

amb els representants de tots els partits polítics amb representació parlamentària. 

Poc abans de les eleccions al Parlament, la Federació va organitzar una taula de debat amb representants 

polítics per conèixer les propostes en matèria de cooperativisme per al nou govern. Durant el debat 

públic, els representants dels partits polítics parlamentaris CiU, PSC, PP, ICV-EUiA, ERC i SI van parlar 

sobre el foment de cooperativisme, opcions de finançament i polítiques que afavoreixin la contractació 

de cooperatives.
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Aquest any 2012 la Federació ha integrat activament institucions o organismes com: 

•	 Taula Barcelona Creixement

•	 Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

•	 Comitè Assessor del Programa d’Emprenedoria Social de la Generalitat de 

Catalunya

•	 Junta de la Taula del Tercer Sector

•	 Patronal del Tercer Sector de Catalunya

•	 Consell Superior de la Cooperació

•	 Seminari Internacional Catalunya Marroc

•	 Taula de concertació de cooperatives de Mataró

Així mateix, representants de la Federació han estat convidats a participar en nombrosos actes 

organitzats per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 

sindicats, partits i col·legis professionals, a banda de nombrosos municipis catalans, on s’han signat 

convenis de col·laboració per a la promoció del cooperativisme com és el cas de l’Ajuntament de La 

Llagosta o el de Manlleu.  
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La Federació ha continuat participant i implicant-se en les diferents entitats vinculades al cooperativisme:

•	 Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)

•	 Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat (COCETA)

•	 Coop57

•	 Fiare

•	 Xarxa d’Economia Social i Solidària

•	 ACCID
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3 comunicació  

L’àrea de comunicació dóna suport a l’acció estratègica de la Federació i impulsa la visualització de la 

seva tasca a la societat i entre les cooperatives associades; promou el creixement del  perfil públic del 

cooperativisme, així com la millora dels canals de comunicació amb les cooperatives federades. 

Presència als mitJans de comunicació

De forma global, el model empresarial cooperatiu i les diverses formes d’organització 

col·lectiva del treball segueixen generant un fort interès en els mitjans de comunicació. La 

presència de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya a la premsa, ràdio i 

televisió ha estat sostinguda durant tot el 2012 i, sense cap dubte, la commemoració de l’Any 

Internacional de les Cooperatives ha contribuït de forma decisiva a multiplicar els impactes 

mediàtics fins a més de 60.

Entre les principals aparicions als mitjans, destaca la participació de representants de la 

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya al programa La Tribu de Catalunya Ràdio, 

el programa Valor Afegit de TV3, al suplement Dinero de La Vanguardia o al diari El País. 

Així mateix, el Bloc Ara Cooperatives, allotjat a l’edició digital de la secció Emprenem del diari 

ARA des de juny de 2011, es consolida com un espai de difusió d’experiències i reflexions 

per part de persones vinculades a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 

Durant 2012 s’han generat 29 entrades. 

En el marc de la campanya 2012 Any Internacional de les Cooperatives, la Federació va 

comptar amb un espai propi d’entrevistes al programa TotsxTots de Com Ràdio (avui, La 

Xarxa Ràdio). Pel Veus Compartides van passar 11 experiències cooperatives entre gener i 

juny de 2012. 
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xarxes socials

Paral·lelament, l’activitat de la Federació a les xarxes socials ha crescut enormement i ha 

permès consolidar-la com a referent en la difusió del cooperativisme. Quasi 2.000 seguidors 

al compte @coopstreball de Twitter a finals de 2012, amb un creixement regular i un elevat 

índex d’interaccions i uns 800 amics a la pàgina de Facebook.  

El Canal Youtube ha experimentat una dinàmica activitat a partir de la producció dels vídeos 

de l’Any Internacional de les Cooperatives. 

Web

Durant 2012 s’han aplicat diverses millores al web de la Federació, que compta amb unes 

90.000 visites l’any i s’ha iniciat un treball orientat a la definició d’un nou web. 
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•	 Federeu-vos. Fem créixer el moviment cooperatiu. Adreçat a cooperatives no 

federades, el catàleg recull les propostes de la Federació a les cooperatives associades 

i és una eina indispensable del programa Federeu-vos. 

•	 Postal 5 raons per crear una cooperativa presentada al BizBarcelona 2012, la 

postal s’entrega als assistents de les sessions de creació de cooperatives que organitza 

la FCTC cada dues setmanes. 

Publicacions

•	 Realitats i reptes del cooperativisme de treball. Dirigit per Antonio Cancelo, 

Oriol Amat i Albert Serra a partir de la informació entregada per més de 400 empreses 

cooperatives, l’estudi apunta les necessitats i fortaleses de les cooperatives i fa 

recomanacions concretes per enfrontar el futur amb les millors perspectives tant per a 

les empreses cooperatives com per a la Federació i per a l’administració pública. 

•	 15 reptes per al cooperativisme de treball. Una publicació de petit format que 

recupera les propostes de l’estudi Realitats i Reptes i els condensa en recomanacions 

per a l’impuls d’una cultura empresarial cooperativa, la comunicació del seu caràcter 

diferencial, així com la millora de la gestió, la capitalització i la participació de les persones 

membres.

•	 Revista .COOP. Completament renovada en continguts i format, la revista .COOP és una 

carta de presentació del moviment cooperatiu. Un cop l’any, la nova publicació proposa 

mirades transversals als casos i experiències cooperatives que han estat d’actualitat i que 

van més enllà de l’activitat ordinària. La revista combina la reflexió de firmes reconegudes 
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El butlletí de la Federació és un recull mensual d’informacions d’interès per a les cooperatives  

que s’envia gratuïtament i per correu electrònic a unes 4.000 persones.

circulars

La Federació es comunica de forma directa amb les cooperatives associades a través de 

circulars que compilen informacions d’interès sectorial (per activitat, tipus de cooperativa), 

territorial (població, comarca,...) o general.

Durant l’any s’han enviat un total de 71 circulars a totes les cooperatives associades 

que recullen informacions sobre ajuts, formació, novetats laborals, jurídiques,... A més les 

cooperatives de la Sectorial d’Iniciativa Social han rebut 21 circulars més, amb informacions 

d’especial interès per a elles.

el butlletÍ mensual la federació informa

sobre el món en el qual creixen les cooperatives amb informacions de context i de caire pràctic 

com el directori de cooperatives federades. 

•	 Nexe. Els quaderns d’anàlisi de l’economia cooperativa són un referent en el pensament cooperatiu 

que durant 2012 han abandonat definitivament el paper i s’han instal·lat en el web. 
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4 Promoció  

Un any més, la Federació ha estat present en diferents fires i congressos:

Biz Barcelona, el Dia de l’Emprenedor a Barcelona. La Federació de Cooperatives de Treball de 

Catalunya ha participat a la cita de l’emprenedoria com entitat col·laboradora amb un estand propi, 

participant a l’espai d’assessorament i amb una sessió sobre creació d’empresa cooperativa.

Universitat de Barcelona. Fòrum del Tercer Sector Social de la Facultat d’Economia i Empresa. 

Fira d’Empreses de la Facultat de Física i Química. Es van fer dues conferències i es va comptar 

amb un estand propi. 

Mataró Cooperactiva. Del 19 al 26 d’octubre de 2012 es va celebrar la Setmana Cooperativa,  una 

jornada  organitzada per la  Fundació Cooperadors de Mataró juntament amb l’Ajuntament de Mataró, 

la Diputació de Barcelona. Durant aquesta setmana es van dur a terme activitats relacionades amb 

l’economia cooperativa,  amb seu a l’edifici històric i recuperat Cafè de Mar de Mataró.  

Fira d’Economia Solidària de Catalunya, organitzada per la Xarxa d’Economia Solidària durant 

el cap de setmana del 27 i 28 d’octubre al Recinte Fabra i Coats de Barcelona. La Federació va 

participar en les sessions prèvies, va tenir-hi un estand i va fer una xerrada. 

El material de difusió de la Federació ha circulat gràcies a les cooperatives associades per una vintena 

d’espais del territori català (fires, xerrades i jornades locals).
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assemblea

consEll rEctor

President Perfecto Alonso > Set-c, SCCL

Vicepresidenta 

primera
Núria Ballesteros > Col·lectiu Ronda SCCL

Vicepresident segon Miquel Canet > Taller Àuria SCCL

Secretària Gemma García > Delta SCCL

vocals

Vocals: Núria Isanda > Creant, SCCL

Nino Ramírez > Doble Via, SCCL

Siscu Yáñez > Eivissa Associats, SCCL

Marià Moreno > Gestión Integral, SCCL

Frederic Torrent > La Pau, SCCL

Alberto Sierra > Mol-Matric, SCCL

Francesc Martínez de 

Foix
> Teb Barcelona, SCCL

Manuel Cendón > T.U.S., SCCL

David Vargas > Mad Systems, SCCL

Albert Alcoverro > Cevagraf, SCCL

German Barba >
Transportes Sabadell, 

SCCL



47

rEprEsEntant dE la sEctorial d’iniciativa social

Representant Adela Camí > Eduvic, SCCL

consEll pErmanEnt

intErvEntors dE comptEs

Integrants Perfecto Alonso > Set-c, SCCL
Núria Ballesteros > Col·lectiu Ronda, SCCL
Miquel Canet > Taller Àuria, SCCL
Gemma García > Delta, SCC
Manuel Cendón > T.U.S., SCCL
David Vargas > Mad Systems, SCCL

Interventors Mario Andrés > Cegecop, SCCL
Clara Delgado > Cusó Tapiceros, SCCL
Montserrat González > Lesco, SCC
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promoció

Dolors Ferré

comunicació

Olga Ruiz

sEctorial d’iniciativa social

Joan Segarra

dirEcció

Guillem Perdrix

estructura tècnica

sErvEis tècnics i administració

Carme Caño
Núria Casamajó
Susanna Saldaña
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balanç de situació abreuJat a 31 de desembre de 
2012 i 2011

ACTIU 2012 2011

A) ACTIU NO CORRENT 768.098,87 865.799,35

Immobilitzat intangible 19,61 544,19

Immobilitzat material 525.107,42 682.260,28

Inversions immmobiliàries 179.229,75

Inversions en empreses del grup i associades a 

llarg termini
26.443,93 28.108,47

Inversions financeres a llarg termini 37.298,16 154.886,41

B) ACTIU CORRENT 1.549.465,20 1.457.719,50

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 747.288,21 555.955,75

Inversions financeres a curt termini 715.572,62 577.651,58

Periodificacions a curt termini 6.615,44 4.068,13

Efectiu i altres actius líquids equivalents 79.988,93 320.044,04

TOTAL ACTIU (A+B) 2.317.564,07 2.323.518,85

actiu

EUROS
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passiu

PATRIMONI NET I PASSIU 2012 2011

A) PATRIMONI NET 1.546.940,15 1.546.598,43

Fons propis 1.380.411,53 1.378.274,61

Fons Social 247.390,75 245.857,75

Fons Social del dipòsits dels fons d’educació i 

promoció
1.130.883,86 1.130.883,86

Excedent de la Federació (positiu o negatiu) 2.136,92 1.533,00

Subvencions, donacions i llegats rebuts 166.528,62 168.323,82

B) PASSIU NO CORRENT 496.875,98 348.854,60

Fons d’educació i promoció cooperativa rebuts 

destinats a projectes extraordinaris
495.748,70 348.854,60

Deutes a llarg termini 1.127,28

C) PASSIU CORRENT 273.747,94 428.065,82

Deutes a curt termini 109,53 426,10

Creditors comercials i altres comptes a pagar 94.586,59 171.087,92

Periodificacions a curt termini 179.051,82 256.551,80

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.317.564,07 2.323.518,85

EUROS
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comPte de Pèrdues i guanys abreuJat a 31 de 
desembre de 2012 i 2011

(Deure) Haver 2012 (Deure) Haver 2011

Import net de la xifra de negoci 317.743,02 291.308,55

Altres ingressos d’explotació 446.932,68 623.901,17

Despeses de personal -302.769,37 -270.045,64

Altres despeses d’explotació -470.884,58 -633.183,58

Amortizació de l’immobilitzat -18.512,20 -18.825,21

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer 
i altres 1.795,20 1.795,20

Deteriorament i resultat per alienació de 
l’immobilitzat -15.889,12

Fons d’Educació i Formació i Promoció

Fons rebuts de les cooperatives dissoltes i/o 
transformades 168.157,56 17.891,13

Dotació dels Fons rebuts de les cooperatives dissoltes 
i/o transformades -168.157,56 -17.891,13

Altres resultats 3.103,54 34,13

A) RESULTAT D’ EXPLOTACIÓ -22.591,71 -20.904,50

Ingressos financers 24.728,63 22.493,18

Despeses financeres -13,91

B) RESULTAT FINANCER 24.728,63 22.479,27

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 2.136,92 1.574,77

Impost sobre beneficis -41,77

D) RESULTAT DE L’EXERCICI 2.136,92 1.533,00

E) EXCEDENT DE LA FEDERACIÓ 2.136,92 1.533,00

EUROS



LES COOPERATIVES
DE TREBALL EN XIFRES



54

distribució de cooPeratives a catalunya

1
les cooPeratives de treball en 
xifres (desembre de 2012)
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distribució de cooPeratives Per comunitats 
autònomes

creació de noves cooPeratives a catalunya
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sectors d’activitat de les cooPeratives de treball

distribució territorial de les cooPeratives de 
treball

2.244

173
266

377

BARCELONA GIRONA LLEIDA TARRAGONA

36
33

66

295

COMERÇ CONSTRUCCIÓ INDÚSTRIA SERVEIS



COOPERATIVES
FEDERADES
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a

Montsianell Transports

amposta

arbúciEs

Quatre Arroba

arEnys dE mar

Ample-24

arEnys dE munt

L’obrador

arGEntona

Cuina Argentona

El Gegant Del Pi

b

badalona

Ara Llibres

Arte Y Decoración En Yeso

Auto Talleres Nou Car

Batabat

Cal Fideuer Dalt La Vila

Cervesa Artesana De Badalona

Cultura 03

Gamiplas

Gramagraf

La Pau

M5 Idees & Mercats

Sàpiens

Serralleria De Badalona

Sersalud

balaGuEr

Construccions Ribagorça

barbErà dEl vallès

Asociación De Transportes Sol Y Padrís

El Tamboret

Mol-matric

Sols, Ingenieria Para El Desarrollo

barcElona

Abastecedora De La Construcción

Abundantia

Acció Cultural De Barcelona

Actua

Ad + Medical

Adartia-teràpies Naturals

Amposta - Barcelona
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Addenda

Agalma

Àgil Assessorament

Alambar

Albera

Aloja E+3

Ambulàncies Catalunya

Aposta

Arç Corredoria D’ Assegurances

Arç Intercooperació Econòmica

Arkenova

Azimut 360

Bar Restaurant La Pineda Del Port

Barnaciber

Biblaria

Biciclot

Blau Marí

Cataliza

Cedre

Centre De Dia I Serveis Nous Avis

Centre Ocupacional Grans Disminuïts Ciutat 
Vella

Ceprocoop

Cimae

Clade - Grup Empresarial Cooperatiu

Col·lectiu Ronda, Assessoria Jurídica

Col·legi Verns

Comcom

Condialiment

Construcción De Maquinaria De Tratamiento 
De Superfícies

Control Intel·ligent De L’ Energia

Coop 57

Cos Cooperació I Salut

Creant Economia Social I Sostenibilitat

Cristalería Aguiló

Cusó Tapiceros Asociados

De Res

Debarris

E. I. Gestió D’activitats D’integració

Ebbe’s Assessors

Ecos

El Foli Verd

El Timbal. Centre De Formació I Creació 
Escènica

Embat Legal

Escola De Música Del Palau

Escola Guimbarda

Escola Guinardó

Esport6

Etcs, Estratègies De Transformació 
Comunitària Sostenible

Ex-libris

Barcelona
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Farmadental

Feines De Casa

Femmefleur

Fgc Advocats

Fil-a-l’agulla

Formatec

Frescoop

G.s.i.s., Grup Serveis D’iniciativa Social

Gabinet D’assessorament I Gestió

Gabinet D’estudis Socials

Gabinete Díaz

Galindo

Gaura Viatges

Gedi

Gestcívic

Gestión Integral

Global

Grup Qualitat

Hobest

Iacta Sociojurídica

Impulsem

Indelsit

Indústries Waldes

Ingeniería De Sistemas De Información

Insercoop

Integració Social De Menors - Isom

J. A. M. Associat

Jamgo Productes I Serveis Informàtics 
Innovadors

Koitton Club

La Cereria

La Ciutat Invisible

La Cooperactiva

La Mosca

L’apòstrof

L’estoc

M.p.m. Serveis

Mad Systems

Matagalls

Mecánica Del Curtido

Medipack Soluciones

Missatgers Trèvol

Nadis

Naifar

Net Neteja I Altres Serveis De Manteniment

Nusos Activitats Científiques I Culturals

Oikosvia Arquitectura

Ops Factoria De Serveis

Pelayo Consultors

Piaget

Pim Pam Films

Pretalleres San José

Barcelona
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Primitive Films

Promoció I Difusió Cultural Al Barri Gòtic

Promotora De La Cultura I La Solidaritat 
Artgent

Promotora De Mitjans Audiovisuals- Drac 
Màgic

Qmp Integral

Rauxa

Rebrot Jardiners

Regla De 3

Sant Gervasi

Sat - Service

Sepra, Servei De Prevenció Integral

Serdeset

Serveis Empresarials I D’assessorament 
Barcelona

Serveis Empresarials I D’assessorament 
Barcelona

Servicades

Set-c

Sistemes Avançats D’energia Solar I Tèrmica

Suara Cooperativa

Suministros Aumer

Taller El Xop

Taller Escola Barcelona

Tallers Blancs

Tandem Social

Tasco

Tat

Teb Barcelona

Teb Gestió Empresarial

Teb Habitatge

Teb Solucions

Teb Verd

Teteria Malea

Tinta Invisible

Totart

Transporte Vertrans

Uni.co

Xarxa Ambiental

bEllpuiG

Grup De Serveis Informàtics - Gimm

bEllvEi

Furgo-trayler

bErGa

Construber

Tres Branques

blanEs

Cofimec

Trafad

Barcelona - Blanes
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caldEs dE montbui

Cafè Del Centre

Leader Trs

calElla

Folgado Piscines

camallEra

Metal·lúrgica De Camallera

cambrils

3 De Nou

Treballadors Familiars De Cambrils

c

cardona

Cardonina De La Construcció

castEll d’aro

Aro Forjats

castEllar dEl vallès

Teb Vallès

castElldEfEls

Petit Món

Servigest

castElló d’ EmpúriEs

La Casa Dels Nins

cErdanyola dEl vallès

Dapsi Cerdanyola

Inydel

cornEllà dE llobrEGat

Construccions Del Baix Llobregat

Lesco, Laboratorio Electrotécnico

dEltEbrE

L’escola Del Parc

El catllar

El Caminet

e

d

Caldes de Montbui - El Catllar
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El masroiG

El Taller Del Priorat

El vEndrEll

Idetec Estudio

EspinElvEs

La Fera Ferotge

EspluGuEs dE llobrEGat

Esplugues Televisió

Seriman Instruments

falsEt

Illot 2010

Vall Del Recer

fiGuErEs

Garbet, Neteja I Manteniment Integral, 
Empresa D’inserció

GinEstar

Agrícola Lesgines

Girona

Argos

Musicom

Músics De Girona

Sersa

Som Energia

Urbanitzacions Girona

GranollErs

Centre D’atenció A La Primera Infància Del 
Vallès Oriental

El Mirallet

Envasos De Fusta La Font

La Gralla

Transports Congost

Gurb

Centre Equinoteràpia Cadí Moixeró

HostElEts dE balanyà

Vademames

f

g

h

El Masroig - Hostelets de Balanyà



65

i

iGualada

Globalia Sistemes 2007

Gustàuria

Ingecsa

Rectificadora Js

Taller Àuria

Upcons

J

JoanEtEs (vall d’En bas)

Arriant

JunEda

Granja Rosinach

l

l’ HospitalEt dE llobrEGat

Aema

Barsat

Copelec

Eduvic

Molter

Montivent

Omega

Transportes La Franca

Slupin

Consultoria Coop De Mà

Novacer

Ya Distribuciones

la bisbal d’Empordà

Sant Cristòfol 82

la florEsta

Doble Via, Serveis Socioeducatius

la JonquEra

Garrido H. Assessors

la miliana. ulldEcona

Cresol, Solucions Energètiques Locals

la pobla dE claramunt

Derivats Del Cartró

la pobla dE montornès

Handytec

Igualada - La Pobla de Montornès
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manrEsa

La Roca del Vallès - Mataró

l’armEntEra

Terregada.net

lEs

Escola De Paisatge

l’EspluGa calba

Industrial Gèneres De Punt John Fil

llEida

Btactic

El Risell

llErs

Trucktrans

lliçà d’amunt

Informa’t

m

maçanEt dE la sElva

Riudacarr

malGrat dE mar

Comunitat Terapèutica De Malgrat

Assessors Coordinats

Centre D’educació Espill De Manresa

Copelectro

Cultura 21

G P A

Industria Gràfica I De La Retolació Artfic

Manresana De Serveis Amb Bicicleta

Moltacte

Propaganda Pel Fet

Serveis A Les Persones Encís

mataró

Artijoc

Autoescoles Freta

Claraboia Audiovisual

Coopintegradors

Datum

Equimar, Equipaments Oficina Maresme

E-spira Mirabilis Health

Incod Enginyeria Industrial

La Central Biològica

La Mata Jardiners

la roca dEl vallès

Escola Bressol Del Bosc
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Pica-tapa

Quattrologist

Robafaves

V & H Enginyers Consultors

Mataró - Olesa de Montserrat

moià

Lienzos De Moia

Santiago Apòstol

molins dE rEi

Cepa, Centre D’ecologia I Projectes 
Alternatius

Futurgràfic

La Comercial

Llorigràfic

mollErussa

Grup De Gestió Configest

mollEt dEl vallès

Contrapunt

Coopress

Copertex

Copisteria El Punt

Dosotres

Escola D’infants Quitxalla Mollet Del Vallès

Escola Sant Gervasi

montblanc

Electricistas Y Fontaneros

montcada i rEixac

Dapsi Montcada

El Llibre

montmEló

Grupdem

montornès dEl vallès

Tecnoutil

montsEny

Fem Ecologia De Muntanya Al Polell

mura

Els Caus-turisme Sostenible I Cooperatiu

o

olEsa dE montsErrat

Corval

Fish On

Interfinques

Transportes Trans - Radio
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olot

Edat-3

La Cupp

P

palafruGEll

Baix Empordà Assistència A Domicili

pallEJà

Drecera

pinEda dE mar

Academia De Formación Los Sauces

polinyà

Assessoria Integral Del Vallès

Món Verd

porquErEs

Anima Quarz

Arcadia Sinapsis

Labora Sinapsis

Lettera Ediciones

rEus

C.i.r.

Catalonia Activa Consulting

Reusense De Yeseros

Slp Serveis

Trans Augusta

r

riElls i viabrEa

L’escoleta De Riells

Los Corderos

ripoll

Llar D’infants El Petit Avet

Riembau

ripollEt

Jal Fusters

Jardinet

roquEtEs

Ambulàncies Baix Ebre

rubí

Cevagraf

Olot - Rubí
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Dapsi Rubí

Lazvi Mecanitzats

Repulsados, Estirados Y Mecanizados

s

sabadEll

Agrupació D’educadores

Assessoria I Gestió Varon Associats

Cipo

Didactic Serveis De Formació

Drala

Escribà Assessors

Flama Roja

Mec-2010

Transportes Sabadell

Transports Urbans De Sabadell

sallEnt

Xin Recerca, Desenvolupament I Innovació 
Digital

salt

La Copa

sant andrEu dE la barca

Centre Desenvolupament Infantil I Atenció 

Precoç Sant Andreu De La Barca

Galar

Inenpre, Industria Del Engranaje De Precisión

Sis Farma

sant andrEu dE llavanErEs

Tefosol

sant boi dE llobrEGat

Cdiap De Sant Boi

Institució Balmes

Melven

Melyser Trans

sant cEloni

Centre Desenvolupament Infantil I Atencio 
Precoç Baix Montseny

sant cuGat dEl vallès

Alvent

Dapsi Sant Cugat

Taller Jeroni De Moragas

sant fEliu dE llobrEGat

Com A Casa Enlloc

Equip-40

Instalaciones Sant Feliu

Rubí - Sant Feliu de Llobregat
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sant fEliu dE pallErols

Mas Franch

sant fEliu sassErra

Cosafel

sant Joan dEspí

Alfa...omega

Donavol

sant miquEl dE campmaJor

Pecuarius

sant pErE dE ribEs

Can Pere

El Cargol

sant quirzE dEl vallès

Nous Gravats

sant salvador Guardiola

Cintax

sant vicEns dE torElló

Tallers De Formació

santa coloma dE cErvElló

Eivissa Associats

santa coloma dE GramEnEt

Climatización Les Punxes

Dpg Consultors

santa Eulàlia dE riuprimEr

Albañilería Riuprimer

santa marGarida i Els monJos

Montajes Y Mantenimiento Del Penedès

santa pau

La Fageda

Proyecto Adas

santa pErpètua dE moGoda

Tot Metall

sarrià dE tEr

Transpa

sta. coloma dE farmErs

Nou Indret

Sant Feliu de Pallerols - Sta. Coloma de 
Farmers
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sta. crEu dE JoGlars. olost

E. I. Sambucus

t

tarraGona

Centre Solc

Cerc@

Industrial Auto-mecánica

Koriki Espai Natural

Nemesis

Reparación General Del Camión

Taller Estela

tarroJa dE sEGarra

La Garbiana

térmEns

Agritècnia

tErrassa

Alternativa 3

Buch - Padrós Consultors

Cemid

Centre De Formació I Gestió A Coop. I Sal 
Del Vallès Occidental, Gestcoop

Decor System

Electricistes Terrassencs

L’eina

Magroc

Teixidors

Vives

tona

Els Nois

Mobles Pirineus

torà

Granja Escola L’auró, Sll

torrEdEmbarra

El Cafè Del Forner

tortosa

Alc Assessors

Macla

Padelgest

ulldEcona

Ac Ulldecona

Sta. Creu de Joglars. Olost - Ulldecona



72

vallbona dE lEs monGEs

L’olivera

v

vallirana

Eines. Serveis Sòcio-educatius

valls

Companyia D’ Espectacles Pa Sucat

vic

Calandra

Frestorn

Project Results

Sip Consultors

viladEcans

Delta, Col·lectiu De Professionals Del 
Desenvolupament Infantil

Gabinet Gestor Joman

Transportes Generales Del Baix Llobregat

Transports El Prat

vilafranca dEl pEnEdès

Nou Set

Nou Verd

Vallbona de les Monges - Vilassar de Mar

vilanova i la GEltrú

Ako Electrònica

Cegecop - Centre De Gestió Cooperatiu

Cuin Factory Group

Electro Asecor

Ensenyament Del Garraf - Escola La Pau

Grupo Instalaciones

L’estaquirot

Premià Assessors

Struo Copper

Transcavi

Tres Sat Instal·lacions Electròniques

Vidal Piqué I Associats

vila-sEca

Elektro 3

vilassar dE mar

Project- Haus

vilaJuïGa

E. I. Foresterra

Rectificats Alt Penedès



c/ Premià 15, primer pis, 08014 Barcelona

Tel. 93 318 81 62 

federacio@cooperativestreball.coop

www.cooperativestreball.coop

Segueix-nos a: 

http://www.cooperativestreball.coop/
https://twitter.com/coopstreball
https://www.facebook.com/cooperativestreball
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