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Ha arribat el moment de presentar
la memòria anual de les cooperatives i de donar
informació sobre les actuacions que s’han dut
a terme durant l’exercici 2015. És el moment
d’explicar el què i el com s’han fet les coses,
així com el retorn que ha suposat pel moviment
cooperatiu.
La memòria és un requisit legal però, més enllà,
es tracta sobretot d’una eina que ens ha de
permetre posar en valor la nostra organització.
La memòria és una forma de comunicar a les
nostres cooperatives què fem i com ho fem.
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Perfecto Alonso
President
Explicar el nostre “com” és important en
la mesura que és l’element que fa singular
i defineix el nostre model organitzatiu i
la nostra cultura de gestió. En aquests
moments és important singularitzar el nostre
model de valors com un element diferenciat
d’altres models de gestió basats en l’interès i
l’especulació.
Des del punt de vista de les cooperatives,
l’exercici 2015 ha estat satisfactori. S’han
dut a terme nombroses activitats que podem
resumir des de l’àmbit d’Aracoop,
les finances i la projecció i consolidació de
les cooperatives.
Les actuacions en aquest àmbit han registrat
molt bona acollida i també valoració positiva
per part de les cooperatives que hi han
participat, ja sigui en qualitat de formadors o
bé com a consumidors del producte.
Igual satisfacció s’ha produït en l’àmbit de
Financoop. La jornada del mes de maig va
acollir més de 100 cooperatives i gairebé
totes van obtenir satisfacció per a les seves
demandes de finançament.
Valoro positivament l’augment de
cooperatives federades, que posa en
evidència i en valor les actuacions realitzades
de cara a les cooperatives en el diferents
àmbits d’actuació i en el diferents territoris.
Una altra valoració fa referència al procés

d’integració de federacions en un projecte
comú. Com sabeu l’any passat vam fer una
exposició, per part de tots el presidents
de les diferents federacions, en la nostra
Assemblea, en la que es va posar en
evidencia la intenció de poder portar a bon
terme l’objectiu d’integrar tot el moviment
cooperatiu –excepte Agràries- en una sola
Federació.
Els objectius marcats no s’han aconseguit
i en la actualitat ens trobem en un escenari
molt semblant al model d’anys anteriors, on
les diverses federacions continuen existint
amb independència les unes de les altres i
cadascuna amb els seus processos singulars.
Les federacions van manifestar la voluntat
de no donar per acabat el procés d’integració
i deixar-lo reposar amb l’objectiu de fer una
reflexió més pausada i valorar-la com una
decisió de futur.
Sense ser negatius amb la valoració del
procés, està clar que no es va aconseguir
l’objectiu desitjat i, per tant hem de saber
ser crítics amb la nostra actuació per tal
que tot aquest procés serveixi per extreure
aprenentatges que ens ajudin a no caure en
els mateixos errors en el futur.

El procés d’integració va suposar tot un any
d’esforços per part de las cooperatives que
van participar en el procés de integració i
van contribuir a l’elaboració del document
de model de Federació. No ha estat un
temps perdut, sinó que ha estat un espai
de reflexió sobre un model federatiu que
formarà part del nostre model i servirà per
construir i definir el model que singularitzarà
les cooperatives.
Hem de dir que, com conseqüència,
aquest any les cooperatives han continuat
treballant i participant en l’elaboració d’un
Pla Estratègic que ha servit per definir els
objectius, el model i el futur on anem.
Des del moment que va arrencar l’elaboració
del Pla Estratègic, es va marcar com un
objectiu que la participació fos la paraula
clau de tot el pla.
Totes les cooperatives han pogut fer
aportacions al Pla Estratègic. Tots els
continguts rebuts han servit, d’una forma
o altra, a definir els eixos del Pla Estratègic.
Igualment cadascuna de les actuacions
definides respira les aportacions fetes per
part de les cooperatives.

Cadascun dels passos fets ha estat
validat per part de les cooperatives
que han participat a l’elaboració del Pla
Estratègic. Tot el procés ha comptat amb
l’acompanyament del Consell Rector.
Amb la participació com a element clau de
la confecció del Pla Estratègic, és l’hora
de portar-lo a la pràctica i convertir-lo
en actuacions concretes. La participació
serà el element definidor si el pla donar
resposta o no a les necessitats de les
cooperatives. Sense participació no hi haurà
desenvolupament, sense participació no
aconseguirem l’objectiu del pla. Ara l’èxit del
pla depèn que la participació sigui la que
tots esperem en el bé nostre i de totes les
cooperatives.
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Missió
-

Visió
-

Valors
-

La Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya és l’entitat que agrupa, lidera
i representa el cooperativisme de treball
de Catalunya.

La Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya serà una organització
empresarial influent, transformadora, oberta
i integradora del cooperativisme català.
La Federació s’erigirà com un referent per
a totes aquelles persones i organitzacions
properes al cooperativisme, amb voluntat
de transformació social des d’una pràctica
empresarial basada en la primacia
de les persones sobre el capital, el
desenvolupament sostenible
i la responsabilitat social, amb capacitat
d’influència en la societat.

La cultura organitzacional de la Federació
de Cooperatives de Treball de Catalunya
es fonamenta en els següents valors
compartits:
Servei
Som una organització al servei de les
cooperatives federades, amb la voluntat
de donar resposta a les seves necessitats,
tenint en compte tant la diversitat de
les cooperatives com la complexitat de
l’entorn.
Autonomia
Mantenint en tot moment la nostra llibertat
de decisió i d’actuació.
Dinamisme i innovació
Des d’una actitud oberta, tot escoltant
el seu entorn i els seus grups d’interès, i
amb una permanent capacitat d’adaptació,
formulant alternatives i propostes per
satisfer les necessitats actuals i futures de
les nostres cooperatives.
Cohesió
Amb la voluntat d’agrupar i vincular la
diversitat present en el cooperativisme,
erigint-nos com a eix vertebrador de la seva
realitat econòmica i social.

			

Participació
Apostant per establir un vincle sòlid amb
les nostres cooperatives, basat en la
comunicació i l’escolta activa, i habilitant
espais afavoridors de consens per definir
i desenvolupar les diferents actuacions i
iniciatives de la Federació.
Cooperació
Col·laborant amb entitats, agents i altres
grups d’interès per promoure que el
cooperativisme tingui una presència
econòmica i social més significativa a la
societat, treballant al temps per a la millora
de la comunitat a la qual pertanyem.
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En xifres
-

500

321

85

Cooperatives
federades

de 2 a 5
socis

de 6 a 10
socis

124
Iniciativa
social

46

27

21

d’11 a 20
socis

de 21 a 50
socis

Més de 50
socis

Per Activitat
12	Agricultura
ramaderia
42	Comerç
26	Comunicació
25	Construcció
23	Distribució

54	Educació
12	Energies 		
renovables
5	Espectacles
18
Hosteleria
61	Indústria

14	Informàtica
9
Mecànica
97	Serveis a 		
empreses i
Particulars

63 	Serveis
d’atenció a les
persones
39	Serveis
socio-culturals

51	Serveis 		
d’atenció a les
persones

19	Serveis
socio-culturals

De les 124 de la sectorial d’iniciativa social
3	Agricultura
ramaderia
6	Comerç
1
Comunicació
11	Educació

2
Hosteleria
10	Indústria
22	Seveis a 		
empreses i 		
particulars

14
1
1
2
2
1
2
1
2
2

Lleida
Alt Urgell
La Cerdanya
La Noguera
Les Garrigues
Pla d’Urgell
Segarra
Segrià
Solsonès
Urgell

415 Barcelona

3
17
41
209
4
13
28
13
58
21

Alt Penedès
Anoia
Bages
Baix Llobregat
Barcelonès
Berguedà
Garraf
Maresme
Osona
Vallès
Occidental
Vallès Oriental

43

Girona

6
5
3
14
6
6
3

Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
La Selva
Pla de l’Estany
Ripollès

9
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EIX 1.
—
Promoció i foment de
la cultura d’empresa
cooperativa
—

1.1. Desenvolupament
de la cultura cooperativa
Aracoop.
La Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya ha participat com a entitat sòcia
de la segona edició del programa Aracoop de
suport al cooperativisme i a l’economia social.
La nostra tasca s’ha centrat en difondre i en
garantir la participació de la màxima xifra
de cooperatives federades en els diferents
programes de formació i acompanyament al
creixement empresarial.
Servei d’Ocupació de Catalunya.
La Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya col·labora amb el SOC amb
els plans de formació d’oferta intersectorials
específics per a l’economia social. Fruit
d’aquest acord, les cooperatives federades
accedeixen a propostes específiques de
formació en gestió empresarial o altres
àmbits.
Acció. Innovació i internacionalització.
La Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya ha rebut el reconeixement
de la Generalitat com a entitat de suport
a la internacionalització. El suport a la
internacionalització de les cooperatives
forma part del Pla de Treball de la FCTC que
busca, d’aquesta forma, fer créixer el 20%
d’empreses federades que estan realitzant
vendes internacionals, segons el Baròmetre
Cooperatiu.
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Programa Capitalcoop.
juntament amb la Fundació Seira, la
Federació ha participat en la definició del
programa Capitalcoop, promogut per la
Direcció General d’Economia Cooperativa.
Es tracta d’una línia de subvencions
destinada a la capitalització de les empreses
cooperatives i societats laborals, que es
posa en marxa amb la publicació de la
convocatòria al DOGC al darrer trimestre de
2015 de l’Ordre corresponent.
Direcció General d’Economia Cooperativa.
Programa de Garantia Juvenil.
Per primer cop, dins del programa d’ajuts a
les empreses per fomentar la contractació de
joves en situació d’atur, s’inclouen empreses
d’economia social i cooperativa.
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1.2. Reconeixement
i visualització
PREMIS
Premis Manuel Arroyo, de l’Escola Sant
Gervasi. La Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya dóna suport amb una
dotació econòmica i participant com a jurat
als IV Premis Manuel Arroyo, organitzats per
l’Escola Sant Gervasi.
Premis d’emprenedoria de l’Ajuntament de
Sant Cugat. L’Ajuntament de Sant Cugat, en
el marc del programa Municipi Cooperatiu,
convoca el tercer concurs d’emprenedoria i
economia social.
Barcelona Activa. Premis Emprenedoria
Social. La Federació ha participat com
a jurat en I Premi d’Emprenedoria Social
de Barcelona Activa, lliurat en el marc del
BizBarcelona 2015.
Premi El Prat Emprèn de l’Ajuntament
d’El Prat 2015. Per segon any consecutiu,
la Federació ha estat membre del jurat que
avalua els projectes a l’entrega de premis
de la convocatòria El Prat Emprèn a la Millor
Idea i/o projecte empresarial en innovació i/o
economia social i cooperativa.

Un país de cooperatives. Decàleg per
fomentar el cooperativisme. Amb motiu
de les eleccions al Parlament de Catalunya,
la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya presenta propostes a les diferents
formacions polítiques amb l’objectiu de
fomentar el cooperativisme.
Ajuntament de Manresa, Premi Idees Joves
XI, premi al millor projecte cooperatiu.
La Federació participa com jurat i aporta el
valor del premi de la categoria Millor projecte
cooperatiu.
El Prat de Llobregat. Pla de dinamització
de l’economia cooperativa. Juntament
amb empreses cooperatives de la zona,
la Federació forma part de la Taula de
l’economia social i cooperativa, l’objectiu
de la qual és la dinamització de l’economia
cooperativa al territori reforçant els eixos:
difusió i sensibilització, creació, enfortiment i
formació i intercooperació territorial
Premis Fundació BCN Professional.
Per primer cop, la Federació ha participat
en l’acte de lliurement dels premis FP
Emprèn a la Iniciativa Emprenedora, que
volen potenciar la formació professional i
l’esperit emprenedor.potenciar la formació
professional i l’esperit emprenedor.

FIRES, JORNADES, CONGRESSOS
I EXPOSICIONS
En el marc de les accions de promoció
del cooperativisme, la Federació ha estat
convidada a participar en nombrosos actes
al territori. La nostra implicació s’ha
concretat de forma presencial o a través del
repartiment de material divulgatiu.
Diada del cooperativisme. Des de la
Federació es dóna suport a la celebració
de la Diada del Cooperativisme el 4 de
juliol de 2015. A l’entorn de la jornada la
Federació ha convidat a fer una visita a
l’edifici històric de L’Empar Obrer, avui seu
de la mateixa Federació i de nombroses
entitats de promoció del cooperativisme, així
com de diverses cooperatives federades. La
proposta incloïa a més una ruta per diverses
cooperatives del barri de Sants: l’edifici
històric de La Lleialtat Santsenca, així com
CoopMercat, Alternativas Económicas, La
Col i Coop de Bici. La visita es va fer amb el
suport de La Ciutat Invisible.

IV Fira d’Economia Solidària. Per quart
any consecutiu hem participat a la Fira
d’Economia Solidària de Catalunya,
l’esdeveniment organitzat per la Xarxa
d’Economia Solidària que reuneix
experiències i pràctiques de l’economia
social i solidària del territori català durant
tres dies a Barcelona. La Federació va posar
un estand informatiu i va organitzar tres
xerrades: el perfil consumidor cooperatiu,
la nova llei de cooperatives i els instrument
de finançament cooperatiu.
BizBarcelona. La Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya va estar present
a l’edició 2015 del BizBarcelona, l’espai
de promoció de productes i serveis per
a pimes i persones emprenedores. La
promoció de l’empresa cooperativa es va fer
a través de dues xerrades (El teu projecte
d’Economia Social. Creació. Transformació.
Successió i Finançament: el teu projecte
d’economia social i cooperativa), un estand
informatiu i la presència a l’espai Assessora’t
(assessorament a persones que volen crear
una empresa).

Fira Sant Cugat Experience. La Fira va
dedicar un dels seus espais a les empreses
cooperatives, destacant els valors que les
fan úniques i les uneixen. La Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya va
acompanyar el procés d’elaboració dels
materials centrats en els valors de les
cooperatives.cooperatives.
Setmana Cooperativa a Terrassa. Promoure
i reforçar la cultura cooperativa era l’objectiu
de la Setmana Cooperativa, organitzada
conjuntament amb la Federació. La Federació
va organitzar un conjunt de xerrades,
presentacions i tallers; també es van fer
visites a empreses cooperatives federades.
Fira Consum Responsable. Organitzada per
l’Ajuntament de Barcelona, durant el Nadal
2015, la Federació va participar a la Fira
presentant l’estudi Perfil de les persones
consumidores i usuàries de les cooperatives.
Així mateix, una vintena de cooperatives hi
van ser presents.
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HEM PARTICIPAT AMB MATERIAL DE
SENSIBILITZACIÓ I LA DIVULGACIÓ
D’EXPERIÈNCIES A ACTES COM:
• FirEntitats 2015 als barris de Sants,
Hostafrancs i La Bordeta organitzada
per l’Ajuntament de Barcelona on van
participar més de 160 entitats.
• Bicibarris. Itineraris per la memòria de les
dones a la ciutat als barris de l’Eixample,
Sant Andreu, Ciutat Vella, Sant Martí i Les
Corts.
• IV Fira de Natura i Muntanya. Fira
d’artesania al municipi de Sant Bartomeu
del Grau
• Fira d’Empreses de la Facultat de Física
de la Universitat de Barcelona.
Hi som presents amb un estand
informatiu.
• Els Juliols de la Universitat de
Barcelona. En el marc dels Cursos d’estiu,
la Federació vam participar en una taula
rodona conjuntament amb la Taula del
Tercer Sector i la Xarxa d’Economia
Solidària.

L’exposició Memòria històrica, el somni
viscut de la cooperació s’ha pogut veure
a diferents municipis de Catalunya com
ara Vilafranca del Penedès, Terrassa, etc. i
sempre com a suport a activitats de foment
del cooperativisme del municipi.
Per complementar l’exposició Memòria
històrica la Federació ha promogut el vídeo
Riquesa arrelada al territori.
• Jornada Interuniversitària a Blanquerna.
Participació a la taula rodona Quins valors
econòmics i socials volem per al 2030?
• Xerrades de divulgació de la nova Llei de
cooperatives. Després de l’entrada en vigor
l’agost de 2015 de la nova Llei, la Federació
va realitzar el darrer trimestre de 2015 un
seguit d’accions informatives obertes a la
participació de les cooperatives federades
i de les persones que tenen projectes
cooperatius. Les sessions van permetre
resoldre dubtes i inquietuds sobre els canvis
que implica la nova Llei de cooperatives.
• Taula rodona La cooperativa, un model
per a empreses periodístiques. Taula
rodona en la qual representants de tres
mitjans de comunicació, constituïts com
a cooperativa, donaven a conèixer els
avantatges de la fórmula empresarial
cooperativa per desenvolupar el seu projecte
professional en el camp del periodisme.
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• Sessió informativa D’associació a
cooperativa. Adreçada a membres
d’associacions que es plantegen el pas a
cooperativa, la sessió facilita coneixements
pràctics per crear una cooperativa.
• Seminaris Fempla. La Federació,
amb el suport de la Fundació Seira, ha
desenvolupat una nova eina on line al servei
de les cooperatives federades per donarlos suport en la planificació econòmicofinancera de l’empresa. L’eina s’acompanya
de seminaris de presentació amb l’objectiu
que les cooperatives puguin practicar el seu
funcionament.
• Projecte Cultura Emprenedora a l’Escola.
La Federació i la Diputació de Barcelona
signen un conveni de col·laboració per donar
a conèixer el model d’empresa cooperativa a
les escoles. El projecte Cultura Emprenedora
a l’Escola ha permès que 12 cooperatives
federades hagin explicat a estudiants de 18
escoles de 13 municipis de la província de
Barcelona el seu model d’empresa a partir de
la seva experiència. A més, 28 cooperatives
d’alumnes s’han adreçat a la Fundació
Seira per sol·licitar un préstec a les entitats
financeres de la xarxa Financoop

Memòria Social — 2015
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1.3. Impacte
econòmic i social
Baròmetre Cooperatiu. El Baròmetre
Cooperatiu és una iniciativa que recull de
forma anual dades de cooperatives amb
l’objectiu de diagnosticar l’evolució de les
empreses federades en aquells elements
que afecten la seva salut organitzativa i la
seva competitivitat. L’any 2015 unes 120
cooperatives van respondre l’enquesta online
enviada a totes les empreses federades. El
Baròmetre es complementa amb l’informe
de conjuntura econòmica, una eina per
conèixer el comportament de les empreses
cooperatives catalanes en el context
econòmic més global de Catalunya, Espanya i
en el marc internacional.

Propostes per a l’elaboració d’un Pla de
Màrqueting. Identificada com una necessitat
en el Baròmetre de les cooperatives, la
Federació va elaborar una guia de Propostes
per a l’elaboració d’un Pla de màrqueting
on s’ofereixen recomanacions i propostes
concretes per identificar fortaleses
i debilitats de la marca cooperativa,
oportunitats de mercat, posicionament de
producte o públic objectiu, entre d’altres.

Estudi Perfil Consumidor Cooperatiu.
El 7 d’octubre de 2015 es va presentar
l’estudi Anàlisi del Perfil de les Persones
Consumidores i Usuàries de Cooperatives
a Catalunya, realitzat amb l’objectiu de
conèixer les característiques de les persones
consumidores i usuàries de les cooperatives
de treball i de l’economia social, amb la
finalitat d’extreure’n propostes d’actuació
que les cooperatives puguin adaptar als seus
sectors.
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EIX 2.
—
Creació, creixement
i consolidació
de cooperatives
—

2.1. Orientació a la
creació de cooperatives
El programa d’orientació a la creació
de cooperatives s’ha consolidat com un
punt d’informació regular per aquelles
persones que desitgen orientació sobre les
característiques, tràmits i particularitats
de l’empresa cooperativa. Quinzenalment
s’organitzen sessions informatives en grup
per resoldre dubtes i orientar les persones
que desitgen iniciar-se en el camí de
l’empresa cooperativa. També es realitzen
sessions informatives amb caràcter mensual
sobre creació de cooperatives a Barcelona
Activa.

			

Sessions informatives
Pel que fa a les sessions d’orientació i
suport a la creació de cooperatives, durant
l’any 2015 s’han organitzat 22 sessions
d’informació i suport a la creació de
cooperatives a la seu social del c/ Premià,
amb un total de 271 participants.

Les sessions informatives es complementen
amb una atenció personalitzada a projectes
cooperatius en fase de desenvolupament
més avançada.
Atenció a persones emprenedores
L’any 2015 ha estat de continuïtat i
consolidació en l’atesa personalitzada a
emprenedors.
En el període que va de gener a desembre
de 2015 s’han atès 93 projectes mitjançant
visita personalitzada al c/ Premià. En el
mateix període, del total de cooperatives
de treball constituïdes, 28 empreses
cooperatives han estat assessorades
per l’àrea d’orientació a la creació de
cooperatives de la Federació.

271 Persones participants
93 Projectes
73 Cooperatives constituïdes
22 Sessions informatives
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2.2. Estratègies de
creixement i consolidació
Atenció a les àrees de promoció econòmica
d’ajuntaments i consell comarcals. De la
mateixa manera que atenem i donem suport
als emprenedors, ho fem als ens públics
(ajuntaments, consells comarcals, ...) en la
seva tasca d’orientació i suport a la creació
de cooperatives: durant l’any 2015 hem atès
30 consultes de diferents organismes públics
resolent dubtes sobre creació d’empresa
cooperativa.

Catalunya Emprèn. Acreditada com a
entitat assessora de la xarxa Catalunya
Emprèn, la Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya es converteix en
referent en matèria d’orientació i informació
sobre cooperativisme per a persones
emprenedores. Com a conseqüència, la
Federació ofereix informació en tràmits de
constitució a persones amb una idea de
negoci cooperativa.

Sessions sensibilització a l’administració
EINES I RECURSOS
pública i altres entitats. Amb la posada
en marxa de la 2a edició del programa
· Competències i capacitats per a
Aracoop, (programa de cooperació públicol’emprenedoria cooperativa. Per detectar
privada, promogut pel Departament
les competències i capacitats necessàries
d’Empresa i Ocupació , amb la participació
per a les persones que impulsen una
de la Confederació i les Federacions de
cooperativa s’impulsa un test online
cooperatives i amb la col·laboració de més
autoavaluat que permet conèixer el punt
de 80 institucions públiques i privades) les
de partida per crear una cooperativa.
accions de sensibilització i informació sobre
S’acompanya d’un llibret explicatiu i de
l’empresa cooperativa han estat vehiculades
sessions informatives presencials.
a través seu. Pel que fa a la creació de noves
empreses, han desenvolupat la línia d’acció
Acompanyament i suport a la viabilitat de 30
nous projectes; s’han desenvolupat seminaris
en els àmbits jurídic i fiscal per a personal
tècnic d’àrees de promoció econòmica, per
a assessories i gestories i per a col·legis i
associacions professionals.

Servei de consulta i d’atenció a les
cooperatives.
Tipologia de Consultes		
Jurídic				
Subvencions		
Fiscal				
Laboral				
Comptabilitat			
Altres				
Total		

2015
311
49
34
57
29
50
530

Tot i la informació que hi ha a l’abast,
les cooperatives continuen optant pel
contacte personal per resoldre, sobretot,
temes jurídics específics, la nova normativa
comptable, subvencions, qüestions fiscals
i laborals. Aquests temes suposen 530
consultes de 205 cooperatives. Del total de
consultes ateses, destaquem que 39 han
estat visites a un total de 32 cooperatives.
També s’ha de destacar que amb la
aprovació de la Llei de cooperatives al juliol
de 2015, s’han incrementat les consultes de
les cooperatives relatives a els canvis que ha
suposat l’aprovació de la Llei.

22

Memòria Social — 2015

2.3. Programa de foment de la
cooperació i la intercooperació
-

2.4. Programa de suport
financer a les cooperatives
-

Cafè de la Federació. Durant el 2015, el
Cafè de la Federació ha esdevingut una cita
regular amb el coneixement que, alhora,
potencia la relació entre cooperatives. Hi han
participat 67 cooperatives que han assistit a
una o a més d’una de les sessions impartides.
D’aquestes, destaquem que representants
de 26 cooperatives han aprofitat l’espai del
Cafè per aprofundir en les temàtiques gràcies
a l’assessorament personalitzat del Face
to Face que s’han fet durant l’any amb el
corresponent ponent.

El suport i l’acompanyament financer a les
cooperatives que conformen la Federació el
canalitza la Fundació Seira que, durant 2015,
s’ha centrat en els següents objectius:

S’han pogut tractar diverses temàtiques:
comunicació i màrqueting, habilitats
directives, gestió empresarial, finançament,
internacionalització, entre d’altres. A més
s’ha treballat un nou format amb el nom de
Càpsules de la Federació per aprofundir
temàtiques tractades als Cafès.

Temes tractats 2015: Tècniques de
màrqueting viral; Mapa d’empaties;
Mecanismes per facilitar la gestió del
coneixement; Eines de cronogrames;
Hootsuite vs Tweetdeck; Mètriques a
les xarxes socials; Internacionalització;
Com arribar al consumidor cooperatiu;
Crowdfunding.
Grups de treball. Durant 2015 s’han
mantingut oberts a la participació de les
cooperatives federades els grups de treball
de comunicació i de finances
Ofertes entre cooperatives. La diversitat de
les cooperatives federades concentra una
oferta variada de productes i serveis que
cada cooperativa pot posar a disposició de la
resta d’empreses federades a través del web.
Xarxes socials un canal per connectar.
L’activitat a les xarxes socials on la Federació
manté perfils actius, Facebook i Twitter, és
essencial per connectar amb persones i
entitats interessades en el món cooperatiu i,
alhora, fer-se ressò d’activitats pròpies i de
cooperatives federades.

• Millora de la cultura financera de les
empreses cooperatives
• Millora de les fonts de finançament
• Projecció d’un nou sistema financer al
servei de l’economia social i cooperativa
Orientació financera.
El programa d’orientació financera de la
Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya ha permès oferir acompanyament
a 63 cooperatives federades.
EINES I RECURSOS
• Eina de planificació econòmicofinancera FemPla. Recurs impulsat per
la FCTC amb l’objectiu de millorar la
planificació financera de les cooperatives.
• Manual per la negociació bancària. La
guia pràctica per preparar el dossier per
a la negociació bancària per part de la
vostra cooperativa.
Millora de les fonts de finançament de les
cooperatives. Línia d’acció estructurada en
tres parts: millora de la relació amb la banca
comercial amb l’objectiu de donar a conèixer
el sector cooperatiu, establiment d’acords
per a la millora de serveis financers vers les
cooperatives; desenvolupament de nous
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instruments financers per a les cooperatives,
amb l’objectiu de diversificar les fonts de
finançament, reduint d’aquesta manera la
dependència del finançament bancari. Aquest
any 2015 s’ha mantingut les relacions amb
Caixabank, Catalunya Caixa (Grup BBVA) i
Banco Sabadell-Atlántico. També s’han iniciat
relacions amb Bankinter.
Ronda Financoop. Com a dinamitzadora
de la Xarxa Financoop, la Fundació Seira va
contribuir a impulsar la ronda de finançament
Financoop. La jornada va permetre oferir
suport financer als projectes d’expansió
de vuit cooperatives de treball, inscrites
prèviament a la jornada. Més de 200
persones hi van participar entre membres
de cooperatives i entitats financeres en
una jornada que permet obrir les portes al
finançament.
Capitalcoop. Es tracta d’un programa que
facilita la capitalització de les cooperatives,
així com, recursos financers per resoldre
necessitats de liquiditat. D’aquesta manera
s’espera que les cooperatives millorin la
seva posició financera i puguin accedir a
finançament que reforci el creixement i la
consolidació de l’empresa.
Grup de Finances. Una oportunitat per
tractar temes d’interès comú entre les
persones amb responsabilitat financera a les
cooperatives, alhora que també representa
un espai favorable a la intercooperació.
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2.5. Programa de formació
a les cooperatives
-

2.6. Programes
transversals
-

Aposta, Escola empresarial cooperativa.
Durant tot 2015 Aposta ha gestionat un total
de 148 activitats formatives adreçades a
persones que integren les cooperatives de
treball de Catalunya. També ha participat
en activitats de difusió i divulgació del
cooperativisme, així com el model d’empresa
cooperativa, entre elles la implementació del
projecte Fescoop, en el marc del Programa
Aracoop, amb 100 actuacions a centres
educatius de secundària de Catalunya.
Durant 2015 s’han realitzat 77 accions
formatives de sensibilització i formació
emmarcades majoritàriament dins dels
programes d’Orientació i Suport a la Creació
de Cooperatives i de Municipis Cooperatius,
amb una participació de 1.226 persones
arreu del territori català. Especial menció al
pla de difusió de les novetats que planteja
la Llei de cooperatives aprovada al juliol,
amb la realització de 17 seminaris amb
la col·laboració de les àrees de creació
d’empresa municipals.

Aquestes accions s’han dut a terme amb la
col·laboració de 21 administracions locals.
A més a més, un total de 42 cooperatives
federades han realitzat formació amb Aposta
al llarg del 2015, bé encarregant el curs a
mida per al seu personal o bé compartint les
aules amb persones d’altres organitzacions.

Municipi cooperatiu. Municipi Cooperatiu és
un programa de promoció del cooperativisme
de treball que, a partir d’accions concretes,
promou la implicació de les administracions
locals en favor de l’economia cooperativa al
territori.
Els objectius generals del programa són:

En detall, aquestes cooperatives han
realitzat formació en les següents àrees de
coneixement, majoritàriament en la modalitat
presencial:

• Activar el creixement i la consolidació de
les cooperatives de treball existents
• Promoure i fomentar la cultura d’empresa
cooperativa
• Generar ocupació estable i activitat
econòmica de base cooperativa

39%
34%

• Impulsar la creació de noves cooperatives
de treball
• Generar oportunitats per aprendre
connectar-se i compartir

20%

Formació societària cooperativa
Desenvolupament personal
Formació tècnica
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El 2015 ha finalitzat amb
17 ajuntaments participants al programa
Municipi Cooperatiu.
Els membres del programa Municipi
Cooperatiu són Granollers, Sant Cugat,
Girona, Sabadell, Vilafranca, Sitges,
L’Hospitalet, Vallirana, Manresa, municipis del
Baix Llobregat (Sant Boi, El Prat de Llobregat,
Viladecans i Sant Joan Despí), Sant Pere de
Ribes, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, i Mataró.
També s’està treballant amb el territori
del Berguedà, on s’ha signat l’adhesió de
l’Agència de Desenvolupament Local del
Berguedà que representa a 37 municipis.
Durant aquest anys s’han realitzat 53 accions
en el marc del programa:
• 19 activitats de sensibilització,
principalment a potencials emprenedors
• 19 activitats de formació, tant per
emprenedors com per cooperatives ja
creades
• 9 activitats de difusió del cooperativisme
per la població general
• 27 activitats específiques pel creixement i
consolidació de cooperatives
• 25 activitats específiques per a
emprenedors
Des de l’inici del programa Municipi Cooperatiu,
s’han aconseguit 33 noves cooperatives
federades als ajuntaments participants. La taxa
de creació de cooperatives al 2015 als Municipis
Cooperatius és 5%, quan a Catalunya
és del 3,8%.
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EIX 3.
—
Model
de Federació
—

3.1. Model
de Federació
Llei de Cooperatives. Aprovada el juliol de
2015 la nova Llei de Cooperatives incorpora
un seguit de canvis que responen a cinc
objectius bàsics: fomentar la creació de
cooperatives, reforçar les vies de finançament
intern, millorar la gestió empresarial, assolir
un major dimensionament del sector
cooperatiu i simplificar i eliminar càrregues.
Mesures d’impuls a l’Economia Social.
Al llarg de l’any 2015, la Confederació
d’Empreses de l’Economia Social CEPES ha
presentat al govern espanyol un document
reclamant mesures que impulsin el
creixement i la consolidació de cooperatives
amb l’objectiu que aquestes puguin ser
un instrument per a la recuperació i
transformació empresarial.
També com mesures concretes es demana
l’equiparació dels socis de les cooperatives
als treballadors per compte aliena pel que
fa a la jubilació anticipada, tant en el Règim
General com en el Règim d’Autònoms.

			

27

Convocatòria de subvencions 2015. 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 2015 l’Ordre ha continuat com l’any
2014 i només contemplava els següent
programa:
• Subvencions per a la incorporació de
socis o sòcies treballadors/ores o socis
o sòcies de treball en cooperatives i
societats laborals. En aquesta subvenció
la beneficiària és la cooperativa. El
pressupost total ha estat per a les
cooperatives ha estat de 1.000.000,00
d’euros
Reial Decret 44/2015 de 2 de febrer que
regula les especificitats i condicions per
a la utilització del Document Únic
Electrònic (DUE). S’ha publicat el Reial
decret que permet la constitució d’empreses
mitjançant un document únic (DUE). La FCTC
ha fet seguiment dels terminis d’aplicació.

Llei de l’IRPF Article 27 apartat 1er,
segons la redacció que dóna la Llei
26/2014. L’article feia una interpretació
equivocada sobre com havien de tributar les
bestretes laborals de les persones sòcies
de les cooperatives de treball. A partir del
seguiment fet vam rebre resposta a una
consulta vinculant feta a la Direcció General
de Tributs que va confirmar que les bestretes
laborals tributen d’acord amb la Llei 20/1990,
de règim fiscal de les cooperatives, com a
rendiments del treball i no com a rendiments
d’activitats professionals.
Ordre EMO/31/2015 de subvencions per
a la contractació de majors de 45 anys.
Aquesta Ordre de subvencions preveu una
subvenció dinerària directa a les empreses
que contractin persones aturades més
grans de 45 anys. Per tal de saber si les
cooperatives podrien ser beneficiàries
d’aquestes subvencions per als socis, ens
vam posar en contacte amb la persona
responsable del SOC i amb la Direcció
General d’Economia Cooperativa i finalment
vam saber que aquestes subvencions
són incompatibles amb les subvencions
d’incorporació de socis i que les cooperatives
no en poden ser beneficiàries.
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PARTICIPACIÓ DE LA FCTC A ENTITATS
I INSTITUCIONS
La Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya participa a nombrosos espais i
plataformes de decisió en diversos àmbits,
com per exemple.
• Confederació de Cooperatives de
Catalunya. La FCTC ostenta la presidència
de la Confederació de Cooperatives de
Catalunya i participa mensualment a les
seves reunions de presidència.
• Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado
(COCETA). La FCTC és membre de
COCETA i participa mensualment a les
reunions de representants de federacions
de cooperatives de treball de l’àmbit
estatal.

A més, mantenim la nostra participació
regular a diferents entitats, així com
trobades amb representants de diverses
formacions polítiques i sindicats amb
l’objectiu de donar a conèixer les propostes
cooperatives en diversos àmbits.
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SOM MEMBRES DE:
• Associació Catalana per a la Comptabilitat i
Direcció (ACCID)
• Aposta, Escola Empresarial Cooperativa
• Consell Municipal de Benestar Social
• Consell Superior de la Cooperació
• Consell del Treball Econòmic i Social de
Catalunya (CTESC)
• Consell Permanent de la Comissió de
• Benestar Social de l’Ajuntament de 		
Barcelona
• Coop 57
• FETS
• Fiare
• Grup d’Atenció a la Dependència de CEPES
• Laboratori Cívic d’Emprenedoria i Economia
Social de Sant Boi del Llobregat (CoBoi)
• Programa Aracoop
• Programa Catalunya Emprèn
• Programa marc de l’Emprenedoria Social
a Catalunya
• Patronal del Tercer Sector Social
de Catalunya “La Confederació”
• Taula BCN Creixement
• Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
• Xarxa d’Economia Solidària (XES)
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3.2. Desenvolupament
organitzatiu.
PROGRAMA FEDEREU-VOS.
La incorporació de noves cooperatives a
la Federació és una de les principals línies
de treball, que busca dotar el moviment
cooperatiu de veu i representativitat.
Durant 2015 s’han incorporat a la
Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya 51 noves cooperatives.
Distribució territorial. Prop d’un 60% de les
cooperatives de nova incorporació a la FCTC
es troben ubicades a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. La resta estan repartides
per les altres comarques de la província
de Barcelona. Tan sols hi ha tres noves
cooperatives federades a la província de
Girona i una a la província de Lleida.
Per sector d’activitats. Destaquem
l’increment de cooperatives en el sector
de la formació (33%) respecte a la resta de
sectors.
Quant a volum de socis. Destaquem el 60%
de noves cooperatives amb 3-4 socis,
i el 15% de cooperatives de més de 20
socis de treball.
Per últim, comentar que enguany s’han
incorporat a la Sectorial de Cooperatives
d’Iniciativa Social 10 cooperatives de les
51 noves federades.

SECTORIAL DE COOPERATIVES
D’INICIATIVA SOCIAL
La Sectorial de cooperatives d’Iniciativa
Social de la FCTC està formada per
124 cooperatives que treballen en els
diferents àmbits del sector de serveis a
les persones.
Les persones 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 del Tercer Sector
Social de Catalunya, “La Confederació”.
Aquest any 2015 vam ser escollits per
l’assemblea per assumir la presidència i
s’ha continuat participat a les comissions
d’acció social, lleure educatiu, formació,
atenció domiciliària i escoles bressol. Des de
La Confederació s’han abordat les següents
negociacions col·lectives i projectes:
• Conveni d’acció social amb infància,
joventut i família en risc social
• Conveni de lleure educatiu i sociocultural
• Conveni de serveis d’atenció domiciliària
• Acord per a la millora de la contractació
pública amb sindicats, patronals i col·legis
professionals
• Definició d’un nou model de concertació
del Tercer Sector amb les administracions
• Elaboració del Baròmetre d’Ocupació del
Tercer Sector

• Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya. Aquest any l’assemblea va
escollir nova junta, de la qual formem
part assumint la tresoreria. També hem
participat al Grup de treball de promoció
de l’autonomia i atenció a la dependència
i al grup motor de la Plataforma per a la
Infància de Catalunya (PINCAT).

Accions desenvolupades
La tasca de la Sectorial s’ha centrat en les
següents accions d’incidència o actuacions:
• Accions de seguiment davants els retards
de pagaments de factures per part de les
administracions
• Propostes des del cooperativisme en
concertació i cooperació público-privada
• Definició de model i d’estratègies
d’incidència de la Sectorial
• Denúncia males pràctiques en la
contractació de serveis a les persones
• Estratègia sobre finançament
cooperatives i conjunt economia social
• Programa de creació de cooperatives des
del tercer sector
• Grup de Treball de Contractació i
Concertació del tercer sector
• Acte de celebració dels vint anys de la
Sectorial
• Grup de treball per a l’elaboració d’un
model de càlcul de l’impacte
• Coordinació amb Fundació Seira i
Coop 57 per fer seguiment del fons per
avançament de factures impagades de la
Generalitat
• Coordinació amb responsables
d’Internacionalització d’ACCIÓ
• Reunió amb la consellera de Benestar i
Família.
• Trobades amb cooperatives membres de
la Sectorial per conèixer els projectes i
resoldre diferents temes d’interès.
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Presència i visualització

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

Jornades, sessions de treball i altres en les
quals ha participat la Sectorial:
• Assistència a l’acte de presentació de les
accions realitzades per l’Ajuntament de
Barcelona en matèria d’economia social
• Assistència a l’acte de presentació del
llibre “Ciutadania i qualitat democràtica.
Recuperar la dignitat de la política”, de
Fundesplai
• Impartició d’una xerrada sobre
emprenedoria cooperativa a estudiants
d’integració social de l’Institut S’Agulla de
Blanes
• Participació a l’acte de cloenda del
Programa Labora de l’Ajuntament de
Barcelona i el tercer sector
• Participació a l’acte de presentació del
I Baròmetre de la Ocupació del Tercer
Sector de Catalunya. Moderació de la
taula rodona, que comptava amb la
participació, entre d’altres entitats, de les
cooperatives Delta i Eduvic.

Assemblea. L’Assemblea d’enguany va
coincidir amb l’acte de celebració dels vint
anys de la Sectorial i va comptar amb la
presència de la vicepresidenta del Govern
de la Generalitat de Catalunya, Neus Munté,
i del president de la FCTC, Perfecto Alonso.
Durant la trobada es va presentar el projecte
de d’elaboració d’un model propi de càlcul
de l’impacte social de les cooperatives, les
línies de treball amb ACCIÓ per impulsar la
internacionalització i la posada en marxa
d’un nou pla d’actuació 2016-2019 per a la
Sectorial.

• Participació com a ponents a la sessió
de treball sobre ocupació del grup de
pobresa del Consell Municipal de Benestar
Social de l’Ajuntament de Barcelona
• Reunions de la Permanent i Plenari del
Consell Municipal de Benestar Social de
l’Ajuntament de Barcelona
• Publicació d’articles al portal Social.cat i a
la revista Nexe.

w

Comissió de Gestió. L’òrgan de govern de
la Sectorial durant aquest període, ha estat
compost per les següents persones, que
s’han reunit mensualment.

			

Comissió de Gestió
Adela Camí
Eduvic, SCCL.
Representant al Consell rector de la FCTC.
Miquel Ángel Carreto 		
Actua, SCCL
Raquel León
Barabara Educació, SCCL
Pepa López
Delta, SCCL
Lluís Mas Jordi Segarra
Doble Via, SCCL
Francesc Frigola
Drecera, SCCL
Sara Molina
Eines, SCCL
Feliu Monés
Informa’t, SCCL
Jordi Pros
ISOM, SCCL
Tomàs Llompart
Suara, SCCL
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SUPORT TÈCNIC A LA FEDERACIÓ DE
COOPERATIVES D’ENSENYAMENT DE
CATALUNYA

SUPORT TÈCNIC A LA FEDERACIÓ DE
COOPERATIVES D’HABITATGES DE
CATALUNYA

La FCTC ha mantingut el suport a la
Federació de Cooperatives d’Ensenyament
de Catalunya per desenvolupar el seu
pla de treball. L’equip tècnic de la FCTC
té assumides les tasques de gestió i
administració. Aquest acompanyament ha
ajudat a consolidar el nou projecte de la
FeCEC. Les accions més destacades han
estat:

La FCTC ha iniciat el seu suport en
tasques administratives de la Federació de
Cooperatives d’Habitatges de Catalunya
en la implementació del seu pla de treball.
L’equip tècnic de la FCTC assumeix tasques
de gestió i administració. Les accions més
destacades han estat:

• Organització assemblees ordinàries i
extraordinàries, així com la reunió mensual
del Consell Rector
• Interlocució amb els Departaments
d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació
• Consolidació projectes: creació
cooperatives alumnes, Jocs Cooperatius,
Jocs Florals, Matinals Cooperatives
• Disseny oferta formativa per a les escoles
• Afiliació de noves escoles
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• Organització assemblees ordinàries i
extraordinàries, així com reunions de
Consell Rector
• Interlocució amb els Departaments
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
w

COMUNICACIÓ
L’àrea de comunicació s’ha centrat en
mantenir una presència continuada als mitjans
amb una aposta per les col·laboracions
regulars a diverses plataformes, així com les
publicacions pròpies i les xarxes socials.
Durant l’any, l’àrea de comunicació ha estat
activa en el manteniment d’un grup de treball
propi amb responsables de comunicació de
les cooperatives federades.

Les col·laboracions estable, espais
de promoció per a les cooperatives:
El Diari del Treball. Durant 2015 hem
impulsat entrevistes a cooperatives
federades i notícies de la Federació,
col·laboradora de Eldiario.es per fer
entrevistes a cooperatives federades i
donar a conèixer iniciatives de la Federació.
Alternativas Económicas. Donem suport
a la revista com a entitat subscriptora
i membre de Amics d’Alternativas
Económicas.
Crític. L’espai Cooperactius ha permès
entrevistar persones membres de
cooperatives des d’una perspectiva
personal que posa en valor la seva visió del
cooperativisme.
Revista Cooperació Catalana. Formem
part del consell editorial de la revista
Cooperació Catalana.
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Blog Ara Emprenem: el blog Ara
Cooperatives al diari ARA, iniciat el
2012, es manté actiu gràcies a les
col·laboracions de les cooperatives.
Blog social.cat. Publicació d’articles
d’opinió cada dos mesos sobre
temàtiques relacionades amb les
cooperatives d’iniciativa social i l’atenció
a les persones.

Publicitat. Durant 2015 vam generar espais
publicitaris a les revistes i publicacions
editades per cooperatives federades:
Alternativas Económicas, Crític, Magna
Magazine, Contrapunt, Sàpiens i Descobrir,
així com la revista Cooperació Catalana.
PUBLICACIONS PRÒPIES:
Revista .COOP. La revista .COOP de
periodicitat anual recull les informacions,
casos d’èxit, opinions i col·laboracions de
la Federació. S’editen 6.000 exemplars en
paper, en català, i es publica una versió en
castellà al web.
Revista Nexe De periodicitat semestral, la
revista Nexe és un espai de reflexió que
proposa articles de temes relacionats
amb el cooperativisme, l’economia social,
el consum responsable, la banca ètica,
etc. Durant 2015 d’ha ampliat el Consell
Editorial.
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2015
la federació, en imatges
-

05 — Més de 6.600 persones i de 500 entitats participen
a l’edició 2015 del programa Aracoop.
01— Votació de la memòria social i econòmica durant l’Assemblea 2015.

02 — Recursos financers per a cooperatives.
Presentació al BizBarcelona 2015.

06 — Celebració i assemblea de la Sectorial “20 i + anys
caminant junts”

07 — Resolem dubtes d’associacions en el seu pas
a estructura d’empresa cooperativa.

03 — El Cafè de la Federació és una trobada mensual amb
el coneixement adreçada a totes les cooperatives federades.

04 — La Federació és acreditada com a entitat agent
d’internacionalització.
08 — Participem al
programa de foment del
cooperativisme a les escoles
impulsat per la Diputació de
Barcelona.

09 — Presentem l’eina FemPla de suport a la planificació
econòmico-financera de les cooperatives.
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10 — Focus grup amb
cooperatives per elaborar
l’estudi de les persones
consumidores de cooperatives.

			

11 — La Federació entrega
el premi al millor projecte
cooperatiu del XIè Concurs
d’idees emprenedores i pla
d’empresa de Manresa.

16 — Presentació de les novetats sobre la Llei de
Cooperatives a Barcelona.

12 — Reunió del grup de treball per a la preparació de l’eina
que mesura l’impacte social de les cooperatives.

13 — Membres de cooperatives participant a la sessió de
preparació del del Pla Estratègic.

17 — Taula rodona sobre cooperatives de periodistes,
organitzada conjuntament amb el Sindicat de Periodistes.

18 — La tercera trobada Premsa i Cooperatives convida el
redactor en cap de La Vanguardia Digital.

14 — Inauguració de la
jornada Financoop 2015.

15 — Sessió de treball
del grup de finances de la
Federació.

19 — La FCTC assumeix
la presidència de La
Confederació.

20 — La Federació promou
20 mesures per un país
de cooperatives entre els
partits candidats a les
eleccions municipals.
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ESTRUCTURA
SOCIAL I TÈCNICA
ASSEMBLEA
Un centenar de cooperatives federades van
donar el seu suport a la Memòria Social i
Econòmica 2014 en una Assemblea que
coincideix amb l’aprovació de la nova Llei de
Cooperatives al Parlament de Catalunya.
L’Assemblea va ser inaugurada pel president
de la FCTC Perfecto Alonso, acompanyat de
Jordi Miró, director de Relacions Laborals i
Qualitat en el Treball.

L’Assemblea va acollir una reflexió sobre
el procés de fusió entre federacions de
cooperatives. Prèviament representants de
nombroses cooperatives van participar durant
la jornada a una sessió de treball per preparar
el nou Pla Estratègic de la Federació.

CONSELL RECTOR

CONSELL PERMANENT

Perfecto Alonso, President
Set – C.
David Vargas, Vicepresident
Mad Systems
Manel Cendón, Vicepresident
Transports Urbans de Sabadell.
Carme Giménez, Secretària
Ecos Grup Cooperatiu.
Adela Camí
Eduvic (representant sectorial IS).
Frederic Torrent
La Pau.
Valentí València
Col·lectiu Ronda.
Nino Ramírez
Doble Via.
Siscu Yáñez
Eivissa associats.
Gemma García
Delta.
Robert Fornes
Gedi.
Maria Josep Lázaro
Celobert.
Antonio Ortiz
Gestión Integral.
Carles de Ahumada
L’Olivera.
Alberto Sierra
Mol-Matric.
Carles Crespo
Nusos, activitats científiques i culturals.
Guillem Llorens
Sepra, servei de prevenció integral.
Miquel Canet
Taller Àuria.
Jaume Oller
Tàndem Social.
Francesc Martínez de Foix
Teb Barcelona.

Perfecto Alonso, President.
Set-C
David Vargas, Vicepresident primer.
Mad-Systems
Manel Cendón, Vicepresident segon.
Transports Urbans de Sabadell
Carme Giménez, Secretària.
Grup Ecos
Gemma García, vocal primera.
Delta
Adela Camí, Vocal segona
Eduvic (representant sectorial IS).

INTERVENTORS DE COMPTES
Mario Andrés
Cegecop sccl
Gabriel Àngel Montozzi
Premià Assessors sccl
Montserrat González
Lesco sccl

EQUIP TÈCNIC
Carme Caño, Núria Casamajó, Susanna Saldaña
Serveis tècnics i administració
Dolors Ferré
Promoció
Olga Ruiz
Comunicació
Victor Galmés
Gestió de projectes
Joan Segarra
Sectorial d’Iniciativa Social
Guillem Perdrix
Direcció
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Documentació
econòmica
Balanç de situació abreujat
a 31 de desembre de 2015 i 2014

Actiu

2015

2014

Actiu no corrent

979.997,92

1.649.106.80

Immobilitzat material

498.648,52

512.222,48

Inversions immmobiliàries

170.818,75

172.618,04

0,00

4.428,70

310.530,65

959.837,58

1.697.818,27

889.853,98

Deutors comercials i altres comptes a
cobrar 2015

443.533,74

540.814,80

Inversions financeres a curt termini

904.728,33

11.157,69

3.214,75

1.014,84

346.341,45

336.866,65

Inversions en empreses del grup
i associades a llarg termini
Inversions financeres a
llarg termini
Actiu corrent

Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents

Patrimoni Net i Passiu

2015

2014

Patrimoni net

1.671.153,80

1.624.787,08

Fons propis

1.510.010,78

1.461.848,86

330.965,00

292.014,16

1.130.883,86

1.130.883,86

Excedent de la Federació

48.161,92

38.950,84

Subvencions, donacions i llegats rebuts

161.143,02

162.938,22

Passiu no corrent

755.549,95

647.836,95

Fons d’educació i promoció cooperativa
rebuts destinats a projectes
extraordinaris

753.959,37

645.887,77

1.590,58

1.949,18

251.112,44

266.336,75

29,01

607,90

237.283,43

126.856,37

13,800,00

138.871,88

2.677.816,19

2.538.960,78

Fons Social
Fons Social del dipòsits dels fons
d’educació i promoció

Deutes a llarg termini
Passiu corrent
Deutes a curt termini
Creditors comercials i altres comptes a
pagar
Periodificacions a curt termini

Total actiu

2.677.816,19

2.538.960,78

Total patrimoni net i passiu
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Compte de pèrdues i guanys abreujat corresponent
a l’exercici clos el 31 de desembre de 2014 i 2015

Import net de la xifra de negoci
Altres ingressos d’explotació
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Amortizació de l’immobilitzat
Imputació de subvencions d’immobilitzat
no financer i altres
Fons d’Educació i Formació i Promoció
Fons rebuts de les cooperatives
dissoltes i/o transformades
Dotació dels Fons rebuts de
les cooperatives dissoltes i/o
transformades
Altres resultats
Resultat d’explotació
Ingressos financers
Despeses financeres
Deteriorament i resultat per alienació
d’instruments financers
Resultat financer
Resultat abans d’impostos
Impost sobre beneficis
Resultat de l’exercici
Excedent de la federació

(Deure) Haver
2015
413.964,94
465.003,99
-331.321,54
-505.906,74
-16.035,18
1.795,20

(Deure) Haver
2014
395.477,68
390.891,60
-326.163,57
-426.284,28
-15.959,35
1.795,20

101.060,69

100.028,18

-101.060,69

-100.028,18

27.500,67
19.113,32
-137,14
3.260,17

233,06
19.990,34
19.888,37
-

22.236,35
49.737,02
-1.575,10
48.161,92
48.161,92

19.888,37
39.878,71
-927,87
38.950,84
38.950,84

Cooperatives
federades
—
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Amposta
Cresol, Solucions Energètiques Locals, Sccl
Montsianell Transports, Sccl
Arbúcies Quatre Arroba, Sccl
Arenys De Munt Ample-24, Sccl
L’obrador, Sccl
Argentona
Cuina Argentona, Sccl
El Gegant Del Pi, Sccl
Badalona
Auto Talleres Nou Car, Sccl
Conreu Sereny, Sccl
Control Intel·ligent De L’ Energia, Sccl
Gramagraf, Sccl
La Pau, Sccl
La Sargantana Dalt De La Vila, Sccl
M5 Idees & Mercats, Sccl
Sersalud, Sccl
Badia del Vallès La Gestió Responsable, Sccl
Balaguer Construccions Ribagorça, Sccl
Barberà Del Vallès
Asociación De Transportes Sol Y Padrís, Sccl
El Tamboret, Sccl
Mol-matric, Sccl
Xarxa De Música, Sccl
Barcelona
1000001 Labs, Sccl
Abastecedora De La Construcción, Sccl
Abundantia, Sccl
Acció Cultural De Barcelona, Sccl
Ad + Medical, Sccl
Adartia-teràpies Naturals, Sccl
Agalma, Sccl
Àgil Assessorament, Sccl
Àgora Llar D’infants, Sccl
Alambar, Sccl
Aloja E+3, Sccl
Alternativas Económicas, Sccl
Ambulàncies Catalunya, Sccl
Aposta, Sccl
Ara Llibres, Sccl
Arç Corredoria D’ Assegurances, Sccl
Arkenova, Sccl
Azimut 360, Sccl
Barabara Educació, Sccl
Barcelonya Creatividad & Comunicación, Sccl
Barnaciber, Sccl
Batabat, Sccl
Biciclot, Sccl

			

Blau Marí, Sccl
Bonobo, Sccl
Buch - Padrós Consultors, Sccl
Calidoscoop, Sccl
Cataliza, Sccl
Cedre, Sccl
Celobert, Arquitectura, Enginyeria I Urbanisme,
Sccl
Centre De Dia I Serveis Nous Avis, Sccl
Centre Especial Carrilet, Sccl
Centre Ocupacional Grans Disminuïts Ciutat
Vella, Sccl
Ceprocoop, Sccl
Ceresnatural, Sccl
Cimae, Sccl
Cisec, Sccl
Clade - Grup Empresarial Cooperatiu, Sccl
Col·lectiu Ronda, Assessoria Jurídica, Sccl
Col·legi Verns, Sccl
Colectivo Ius Dignum, Sccl
Comandant, Sccl
Comunitària, Sccl
Condialiment, Sccl
Construcción De Maquinaria De Tratamiento De
Superfícies, Sccl
Control D’assistència I Telegestió, Sccl
Coop 57, Sccl
Cos Cooperació I Salut, Sccl
Cristalería Aguiló, Sccl
Crític, Sccl
Cultura 03, Sccl
De Res, Sccl
Decor System, Sccl
Desenvolupament Comunitari, Sccl
Ebbe’s Assessors, Sccl
Ecos Grup Cooperatiu, Sccl
Eduxarxa, Sccl
Efficens Way, Sccl
El Foli Verd, Sccl
El Timbal. Centre De Formació I Creació
Escènica, Sccl
Elastic Bcn, Sccl
Embat Legal, Sccl
Emelcat, Sccl
Escola Augusta, Sccl
Escola De Música Del Palau, Sccl
Escola Gravi, Sccl
Escola Grèvol, Sccl
Escola Guimbarda, Sccl

Escola Guinardó, Sccl
Escola Jeroni De Moragas, Sccl
Escola Magòria, Sccl
Escola Rel, Sccl
Escola Solc, Sccl
Escoles Griselda, Sccl
Espai Ambiental, Sccl
Etcs, Estratègies De Transformació Comunitària
Sostenible, Sccl
Ètic Hàbitat, Sccl
Facto Assessors, Sccl
Femescala, Sccl
Femmefleur, Sccl
Fgc Advocats, Sccl
Fil-a-l’agulla, Sccl
Formatec, Sccl
Frescoop, Sccl
G.s.i.s., Grup Serveis D’iniciativa Social, Sccl
Gabinet D’assessorament I Gestió, Sccl
Gabinet D’estudis Socials, Sccl
Gabinete Díaz, Sccl
Galindo, Sccl
Garbet, Neteja I Manteniment Integral, Empresa
D’inserció, Sccl
Gedi, Sccl
Gestión Integral, Sccl
Hobest, Sccl
Iacta Sociojurídica, Sccl
I-labso, Sccl
Impulsem, Sccl
Indelsit, Sccl
Indústries Waldes, Sccl
Innovació I Economia Social En La Mediterrània,
Scel - Iesmed
Inoxgrup, Sccl
Insercoop, Sccl
Institució Montserrat, Sccl
Integració Social De Menors - Isom, Sccl
Integral De Construcción, Sccl
Jamgo Productes I Serveis Informàtics
Innovadors, Sccl
Koitton Club, Sccl
Kviures Aliments, Sal
La Caníbal, Sccl
La Cereria, Sccl
La Ciutat Invisible, Sccl
La Cooperactiva, Sccl
La Factoría Náutica, Sccl
Labcoop, Sccl
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Lamosca, Sccl
L’apòstrof, sccl
L’estoc, Sccl
Logística Pimecat, Sccl
Looky Produccions, Sccl
Mad Systems, Sccl
Matagalls, Sccl
Menjador Ca La Rosa, Sccl
Missatgers Trèvol, Sccl
Nadis, Sccl
Naifar, Sccl
Net Neteja I Altres Serveis De Manteniment, Sccl
New Executive Language Centre, Sccl
N’klôwô, Sccl
Nova 2003, Sccl
Nusos Activitats Científiques I Culturals, Sccl
Oikosvia Arquitectura, Sccl
Oop!, Sccl
Ops Factoria De Serveis, Sccl
Ortogan Serveis, Sccl
Parselona, Sccl
Patchcat, Sccl
Pelayo Consultors, Sccl
Piaget, Sccl
Pol·len Edicions, Sccl
Pretalleres San José, Sccl
Primitive Films, Sccl
Promoció I Difusió Cultural Al Barri Gòtic, Sccl
Promotora De La Cultura I La Solidaritat Artgent,
Sccl
Promotora De Mitjans Audiovisuals- Drac Màgic,
Sccl
Qmp Integral, Sccl
Rauxa, Sccl
Rebrot Jardiners, Sccl
Reflexes, Sccl (reforç Local Per L’èxit Escolar)
Regla De 3, Sccl
Samba Health, Sccl
Sant Gervasi, Sccl
Sàpiens, Sccl
Sat - Service, Sccl
Sec, Sccl
Sepra, Servei De Prevenció Integral, Sccl
Serdeset, Sccl
Serveis A Les Persones Encís, Sccl
Serveis Associats De Comunicació, Sccl
Serveis Del Vehicle Industrial, Sccl
Servicades, Sccl
Set-c, Sccl

			

Sistemes Avançats D’energia Solar i
Tèrmica, Sccl
Som Espai De Psicologia Cooperativa, Sccl
Spora Sinergies, Sccl
Suara Cooperativa, Sccl
Suministros Aumer, Sccl
Taller El Xop, Sccl
Taller Escola Barcelona, Sccl
Tallers Blancs, Sccl
Tandem Social, Sccl
Tarpuna, Sccl
Tasco, Sccl
Tat, Sccl
Teb Barcelona, Sccl
Teb Gestió Empresarial, Sccl
Teb Habitatge, Sccl
Teb Solucions, Sccl
Teb Verd, Sccl
Tecnofar, Sccl
Tinta Invisible, Sccl
Totart, Sccl
Uni.co, Sccl
Xarxa Ambiental, Sccl
Bellpuig
Grup De Serveis Informàtics, Sccl - Gimm
Furgo-trayler, Sccl
Berga
Alter Sport, Sccl
Construber, Sccl
Tres Branques, Sccl
Blanes Trafad, Sccl
Caldes de Montbui Cafè Del Centre, Sccl
Calella Folgado Piscines, Sccl
Camallera Metal·lúrgica De Camallera, Sccl
Cardona Cardonina De La Construcció, Sccl
Castell D’aro Aro Forjats, Sccl
Castellar Del Vallès Teb Vallès, Sccl
Castelldefels
Petit Món, Sccl
Servigest, Sccl
Castelló D’ Empúries La Casa Dels Nins, Sccl
Cercs Metall Tecnològic, Sccl
Cerdanyola Del Vallès
Dapsi Cerdanyola, Sccl
Ecoom Consulting, Sccl
Instal·lacions I Serveis Cooperatius, Sccl
Inydel, Sccl
Cornellà de Llobregat
Cervesa Cornèlia, Sccl

Construccions Del Baix Llobregat, Sccl
Lesco, Laboratorio Electrotécnico, Sccl
Cubelles Illot 2010, Sccl
Deltebre L’escola Del Parc, Sccl
El Catllar El Caminet, Sccl
El Masroig El Taller Del Priorat, Sccl
El Milà - Tarragona Submarí Lila Per A L’atenció I
El Respecte Als Processos De Vida, Sccl
El Vendrell Idetec Estudio, Sccl
Espinelves La Fera Ferotge, Sccl
Esplugues De Llobregat
Esplugues Televisió, Sccl
Seriman Instruments, Sccl
Figueres Rel, Sccl
Ginestar Agrícola Lesgines, Sccl
Girona
Argos, Sccl
Avancem Santa Clara, Sccl
Classe A, Sccl
Cofor, Sccl
Coperhabitat, Sccl
Musicom, Sccl
Músics De Girona, Sccl
Pallarols I Associats, Sccl
Serproas, Servei Professional Assistencial, Sccl
Sersa, Sccl
Som Energia, Sccl
Urbanitzacions Girona, Sccl
Granollers
Centre D’atenció A La Primera Infància Del Vallès
Oriental, Sccl
El Mirallet, Sccl
Envasos De Fusta La Font, Sccl
La Gralla, Sccl
Gurb Centre Equinoteràpia Cadí Moixeró, Sccl
Hostelets de Balanyà Vademames, Sccl
Igualada
Gustàuria, Sccl
Rectificadora Js, Sccl
Taller Àuria, Sccl
Juneda Granja Rosinach, Sccl
L’Espluga Calba Industrial Gèneres De Punt John
Fil, Sccl
L’Hospitalet De Llobregat
Escola Azorin, Sccl
Slupin, Sccl
La Bisbal D’empordà Sant Cristòfol 82, Sccl
La Jonquera Garrido H. Assessors, Sccl
La Pobla De Montornès Handytec, Sccl

La Roca Del Vallès Escola Bressol Del Bosc, Sccl
La Seu d’Urgell Pediatria Dels Pirineus, Sccl
L’Armentera Terregada.net, Sccl
L’Hospitalet De Llobregat
Aema, Sccl
Barsat, Sccl
Baula, Centre Pel Desenvolupament Infantil I
Atenció Precoç De L’hospitalet, Sccl
Consultoria Coop De Mà, Sccl
Copelec, Sccl
Cusó Tapiceros Asociados, Sccl
Eduvic, Sccl
Espai Brotes, Sccl
Montivent, Sccl
Novacer, Sccl
Omega, Sccl
Transportes La Franca, Sccl
Ya Distribuciones, Sccl
Llagostera Idària, Sccl
Lleida
Btactic, Sccl
El Risell, Sccl
Llers Trucktrans, Sccl
Lles de Cerdanya Pinergia, Sccl
Lliçà D’amunt
Informa’t, Sccl
Transports Congost, Sccl
Llinars Del Vallès Escola Ginebró, Sccl
Maçanet de la Selva Riudacarr, Sccl
Malgrat De Mar Comunitat Terapèutica De
Malgrat, Sccl
Manlleu E. I. Sambucus, Sccl
Manresa
Assessors Coordinats, Sccl
Centre D’educació Espill De Manresa, Sccl
Copelectro, Sccl
Cultura21, Sccl
Fentpaís, Sccl
G P A, Sccl
Indústria Gràfica I De La Retolació Artfic, Sccl
Manresana De Serveis Amb Bicicleta, Sccl
Moltacte, Sccl
Propaganda Pel Fet, Sccl
Mataró
Addere Consulting Group, Sccl
Artijoc, Sccl
Autoescoles Freta, Sccl
Buc De Llibres, Sccl
Centro Canino Top Dog, Sccl (C. Caní La Masia)
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Claraboia Audiovisual, Sccl
Coopintegradors, Sccl
Datum, Sccl
Equimar, Equipaments Oficina Maresme, Sccl
E-spira Mirabilis Health, Sccl
Giropuc Evasion, Sccl
Incod Enginyeria Industrial, Sccl
La Central Biològica, Sccl
La Mata Jardiners, Sccl
L’ariet, Sccl
Musicop, Sccl
Pica-tapa, Sccl
Quattrologist, Sccl
Moià
Lienzos De Moia, Sccl
Santiago Apòstol, Sccl
Molins De Rei
El Cargol De Molins, Sccl
Futurgràfic, Sccl
La Comercial, Sccl
Llorigràfic, Sccl
Social Talent Work Center, Sccl
Mollerussa
Grup De Gestió Configest, Sccl
Mollet Del Vallès
Contrapunt, Sccl
Copertex, Sccl
Copisteria El Punt, Sccl
Dosotres, Sccl
Escola D’infants Quitxalla Mollet Del Vallès, Sccl
Escola Sant Gervasi, Sccl
Transportes Trans - Radio, Sccl
Montcada I Reixac
Dapsi Montcada, Sccl
El Llibre, Sccl
Rasos De Peguera, Sccl
Montmeló Grupdem, Sccl
Montornès Del Vallès Tecnoutil, Sccl
Mura Els Caus-turisme Sostenible i
Cooperatiu, Sccl
Olesa de Montserrat
Corval, Sccl
Fish On, Sccl
Olot
Edat-3, Sccl
La Cupp, Sccl
Palafrugell Baix Empordà Assistència A Domicili,
Sccl
Pallejà Drecera, Sccl

			

Pineda de Mar Academia De Formación Los
Sauces, Sccl
Polinyà
Assessoria Integral Del Vallès, Sccl
Món Verd, Sccl
Porqueres
Anima Quarz, Sccl
Arcadia Sinapsis, Sccl
Labora Sinapsis, Sccl
Lettera Ediciones, Sccl
Prades de La Molsosa L’arada,
Creativitat Social, Sccl
Puigdàlber Bitaria, Sccl
Reus
C.i.r., Sccl
Reusense De Yeseros, Sccl
Slp Serveis, Sccl
Trans Augusta, Sccl
Riells I Viabrea
L’escoleta De Riells, Sccl
Los Corderos, Sccl
Ripoll
Llar D’infants El Petit Avet, Sccl
Riembau, Sccl
Ripollet
Jal Fusters, Sccl
Jardinet, Sccl
Roquetes
Ambulàncies Baix Ebre, Sccl
Rubí
Dapsi Rubí, Sccl
Lazvi Mecanitzats, Sccl
Repulsados, Estirados Y Mecanizados, Sccl
Sabadell
Agrupació D’educadores, Sccl
Assessoria I Gestió Varon Associats, Sccl
Cipo, Sccl
Cooperativa Cervesera La Puça, Sccl
Didactic Serveis De Formació, Sccl
Drala, Sccl
Escribà Assessors, Sccl
Flama Roja, Sccl
La Matrioska, Sccl
Mec-2010, Sccl
Mercafer, Sctl
Sbs Serveis, Sccl
Transportes Sabadell, Sccl
Transports Urbans De Sabadell, Sccl
Salt La Copa, Sccl

Sant Andreu De La Barca
Centre Desenvolupament Infantil I Atenció
Precoç Sant Andreu De La Barca, Sccl
Galar, Sccl
Inenpre, Industria Del Engranaje De Precisión,
Sccl
Sis Farma, Sccl
Sant Andreu de Llavaneres Tefosol, Sccl
Sant Boi De Llobregat
Cdiap De Sant Boi, Sccl
Central Parc Del Baix Llobregat, Sccl
Institució Balmes, Sccl
Melven, Sccl
Melyser Trans, Sccl
Sombici, Sccl
Sant Celoni Centre Desenvolupament Infantil I
Atencio Precoç Baix Montseny, Sccl
Sant Cugat - La Floresta Doble Via, Serveis
Socioeducatius, Sccl
Sant Cugat de Sesgarrigues Cuin Factory
Group, Sccl
Sant Cugat Del Vallès
Alvent, Sccl
Blank, Sccl
Dapsi Sant Cugat, Sccl
European Music Cooperative, Sce Ltd
L’avenir, Sccl
L’ortigacoop, Agricultura Ecològica, Sccl
Magna Magazine, Sccl
Musicar, Sccl
Sabor Afegit, Sccl
Santcusat, Sccl
Taller Jeroni De Moragas, Sccl
Sant Cugat Del Vallès - Valldoreix Centre
Infantil Quitxalla, Sccl
Sant Feliu de Llobregat
Com A Casa Enlloc, Sccl
Equip-40, Sccl
Instalaciones Sant Feliu, Sccl
Sant Feliu De Pallerols Mas Franch, Sccl
Sant Feliu Sasserra Cosafel, Sccl
Sant Fruitós De Bages Paidos, Sccl
Sant Joan de les Abadesses Cal Nanot, Sccl
Sant Joan Despí
Alfa...omega, Sccl
Donavol, Sccl
Sant Llorenç d’Hortons Més I Més Serveis, Sccl
Sant Miquel De Campmajor
Pecuarius, Sccl

Sant Pere De Ribes
Can Pere, Sccl
El Cargol, Sccl
Espai Obert La Serra, Eos, Sccl
Sant Pere de Vilamajor Fem Ecologia De
Muntanya Al Polell, Sccl
Sant Quirze del Vallès Nous Gravats, Sccl
Sant Vicenç de Torelló Tallers De Formació, Sccl
Sant Vicenç dels Horts Coperauto
St. Vicenç, Sccl
Santa Coloma De Cervelló Eivissa Associats,
Sccl
Santa Coloma de Farners Nou Indret, Sccl
Santa Coloma De Gramenet Dpg
Consultors, Sccl
Santa Coloma de Gramenet Transporte
Vertrans, Sccl
Santa Margarida I Els Monjos Montajes Y
Mantenimiento Del Penedès, Sccl
Santa Maria de Palautordera Espai
Assessor, Sccl
Santa Perpètua de Mogoda
Flexiprod, Sccl
Tot Metall, Sccl
Santpedor Mas Graner, Sccl
Sarrià de Ter Transpa, Sccl
Sitges Zona De Joc, Sccl
Tarragona
Centre Solc, Sccl
Cerc@, Sccl
Entra!, Sccl
Industrial Auto-mecánica, Sccl
Nemesis, Sccl
Reparación General Del Camión, Sccl
Tarroja de Segarra La Garbiana, Sccl
Térmens Agritècnia, Sccl
Terrassa
Agrupació Pedagògica Tecnos, Sccl
Alternativa 3, Sccl
Cemid, Sccl
Centre De Formació I Gestió A Coop. I Sal Del
Vallès Occidental, Gestcoop, Sccl
Cor Cooperatiu Terrassenc, Sccl
Escola D’educació Especial Crespinell, Sccl
Escola El Cim, Sccl
Labol, Sccl
L’eina, Sccl
Magroc, Sccl
Més, Més Eficiència Social, Sccl

Teixidors, Sccl
Tona
Concep-t, Sccl
Els Nois, Sccl
Mobles Pirineus, Sccl
Torà Granja Escola L’auró, Sll
Tordera Medya Serveis, Sccl
Torredembarra El Cafè Del Forner, Sccl
Tortosa
Alc Assessors, Sccl
Ateneu Informàtic, Sccl
Macla, Sccl
Ulldecona Ac Ulldecona, Sccl
Vallbona De Les Monges L’olivera, Sccl
Vallirana Edcrea, Sccl
Eines. Serveis Sòcio-educatius, Sccl
Natturístic, Sccl
Vic
Calandra, Sccl
Frestorn, Sccl
Mengem Osona, Sccl
Sip Consultors, Sccl
Thau Ecosalut, Sccl
Viladecans
Delta, Col·lectiu De Professionals Del
Desenvolupament Infantil, Sccl
Els Nou Rals, Sccl
Transportes Generales Del Baix Llobregat, Sccl
Transports El Prat, Sccl
Vilafranca del Penedès
Actua, Sccl
La Cuina Del Comú, Sccl
Nou Set, Sccl
Nou Verd, Sccl
Rectificats Alt Penedès, Sccl
Vilajuïga E. I. Foresterra, Sccl
Vilanova I La Geltrú
Cegecop - Centre De Gestió Cooperatiu, Sccl
Electro Asecor, Sccl
Ensenyament Del Garraf, Sccl - Escola La Pau
L’estaquirot, Sccl
Premià Assessors, Sccl
Transcavi, Sccl
Tres Sat Instal·lacions Electròniques, Sccl
Vidal Piqué I Associats, Sccl
Vila-seca Elektro 3, Sccl
Vilassar de Mar L’ Esberla, Sccl
Vilopriu Suno Enginyeria De Serveis
Energètics, Sccl
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