


IMPULSAT PER:

PROMOU:

AMB EL FINANÇAMENT DE:



LES 
COOPERATIVES



POSEM-NOS
A PROVA!



PER 
REFLEXIONAR-HI…

- Quines dinàmiques s’han generat dins el grup? 
Lideratges, ambient, suport, etc?

- Quines dinàmiques s’han generat entre grups? 
Competició, suport, …? Tots els grups partien de 
les mateixes condicions?
 
- Hem aconseguit obtenir el millor resultat 
possible amb les matèries primeres que 
teníem?



ELS TRES PILARS
D’UN PROJECTE COL·LECTIU

RESULTATS: Aconseguir els 
objectius que el grup es proposi

PERSONES: Tenir cura del 
benestar personal i grupal

PROCESSOS: Vetllar
per la democràcia
i participació interna



LES
COOPERATIVES

Neixen a mitjans del segle XIX, quan la classe obrera 
i els petits empresaris i artesans intentaven millorar 
les condicions laborals i econòmiques en què 
treballaven, creant el seu propi lloc de treball o 
agrupant-se amb persones en condicions similars; 
d'aquesta manera, es van anar establint unes pautes 
de funcionament intern pròpies.



UNA COOPERATIVA
ÉS . . . ... una associació autònoma de persones que 

s'han unit de manera voluntària per satisfer les 
seves necessitats i aspiracions econòmiques, 
socials i culturals en comú, mitjançant una 
empresa de propietat conjunta i de gestió 
democràtica.



ELS VALORS
COOPERATIUS

- Igualtat

- Democràcia

- Justícia, equitat

- Autoajuda

- Solidaritat

- Autoresponsabilitat



ELS PRINCIPIS 
COOPERATIUS

Aquests valors són posats en pràctica a través dels principis 
cooperatius, les pautes mitjançant les quals els cooperativistes 
desenvolupen les seves empreses cooperatives:

1r. Adhesió voluntària i oberta
Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones 
capaces de fer-ne servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats 
de ser-ne sòcies, sense cap tipus de discriminació.

2n. Gestió democràtica per part dels socis 
Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, 
que tenen igualtat de drets i deures (una persona, un vot)  i participen activament en 
la definició de les polítiques i en la presa de decisions. Els homes i les dones 
escollits per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant 
els socis.

3r. Participació econòmica dels socis 
Els socis contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen 
democràticament. Per ser soci d’una cooperativa cal realitzar una aportació de 
capital. Una part dels excedents obtinguts s’ha de destinar al desenvolupament 
de la mateixa  cooperativa, per tal d’assegurar-ne la 



viabilitat a llarg termini. Una altra part, s’ha de destinar a la formació dels 
membres de la cooperativa i al suport a altres cooperatives. Aquestes reserves 
són de propietat col·lectiva, és a dir, no distribuïbles entre els/les cooperativistes. 
Finalment, una part dels excedents obtinguts es pot destinar a compensar la 
participació de les persones sòcies en l’activitat cooperativa.

4t. Autonomia i independència
Les cooperatives són organitzacions autònomes d'autoajuda gestionades pels 
seus socis. Si firmen acords amb altres organitzacions, governs inclosos, o bé si 
aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que assegurin el control 
democràtic per part dels seus socis i mantinguin l'autonomia cooperativa.

5è. Educació, formació i informació
Les cooperatives han de destinar una part dels seus excedents a la formació de 
les persones membres de la cooperativa, per tal d’assegurar que totes elles entenen 
bé la complexitat i riquesa de les cooperatives i tenen les habilitats necessàries 
per a dur a terme les seves responsabilitats amb eficàcia. Les cooperatives se 
senten responsables d’informar i divulgar el cooperativisme.

6è. Cooperació entre cooperatives
Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial mitjançant la col·laboració 
pràctica de les unes amb les altres, tant en l’àmbit local com en l’àmbit 
internacional.

7è. Interès per la comunitat 
Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de 
les seves comunitats en els àmbits econòmic, social, cultural i ecològic,  
mitjançant polítiques aprovades pels seus socis.
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DADES TOTALS COOPS

1.320.000 SOCIS

45.000 PRESONES
               OCUPADES

6.100 M€
FACTURACIÓ



TIPUS DE 
COOPERATIVES

AGRICULTURA
10%

SECTORS D’ACTIVITAT CLASSES DE COOPERATIVES

CONSTRUCCIÓ
15%

INDÚSTRIA
16%

SERVEIS
59%

TREBALL ASSOCIAT:

AGRÀRIES:

SERVEIS:

CONSUMIDORS I USUARIS:

ENSENYAMENT:

HABITATGE:

DE SEGON GRAU:

ALTRES:

75%

11%

5,4%

3,1%

2,1%

2,0%

1,2%

1,2%



PRINCIPALS CLASSES 
DE COOPERATIVES

COOPERATIVES AGRÀRIES: 
Associació de persones, físiques o jurídiques, 
titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes o 
forestals o   persones que participen en 
l'activitat cooperativitzada agrària aportant 
llur producte a la cooperativa. La cooperativa 
té per objecte la producció, la transformació i 
la comercialització dels productes obtinguts a 
les explotacions o a les terres dels socis i, 
accessòriament, la prestació de serveis i submi-
nistraments i, en general, qualsevol operació i 
servei amb l'objectiu d'assolir la millora 
econòmica, social o tècnica dels socis o de la 
mateixa cooperativa.



COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT: 
Associació de 2 persones físiques com a 
mínim, amb la finalitat de produir béns o 
serveis per a tercers i millorar les condicions 
econòmiques i de treball dels associats.
EX: ARACOOP

COOPERATIVES DE SERVEIS: 
Associació de persones físiques o jurídiques, 
titulars d’explotacions industrials o de serveis i 
professionals o artistes que exerceixen la 
seva activitat per compte propi, amb la finalitat 
de comprar subministraments, serveis o 
emprendre operacions destinades a la millora 
econòmica i tècnica de les activitats 
professionals o de les explotacions dels 
seus socis. 
EX: Pediatria dels Pirineus



COOPERATIVES D'HABITATGES:
Associació de persones físiques o jurídiques 
que té per objectiu procurar a preu de cost 
habitatges, serveis o edificacions com-
plementàries als seus socis, organitzar-ne 
l’ús dels elements comuns i regular-ne 
l’administració, la conservació i la millora.
EX: Co-habitatge sènior

COOPERATIVES DE CRÈDIT: 
Associació de persones físiques o jurídiques 
que té per objecte satisfer les necessitats de 
finançament i potenciació dels estalvis dels 
socis respectius i també de terceres persones. 
Per a poder constituir-se i funcionar, han de 
complir la normativa sectorial dictada per les 
autoritats econòmiques. 
EX: Caixa d’enginyers



COOPERATIVES DE CONSUMIDORS I D'USUARIS: 
Associació d’un mínim de 10 persones físiques 
sòcies , que tenen per objectiu primordial el 
lliurament de béns o la prestació de serveis 
per al consum directe dels socis i els seus 
familiars, i el desenvolupament de les activitats 
necessàries per a l’increment de la informació, 
la formació i la defensa dels drets dels 
consumidors i dels usuaris.
EX: Germinal



COOPERATIVES D'ENSENYAMENT: 
Associació de pares i de mares, d’alumnat o de per-
sones que el representen legalment, i de personal 
docent i no docent. En el cas que només s’associïn 
pares i mares o alumnat seran aplicables les normes 
establertes per a les cooperatives de consum. En el 
cas que només s’associï personal docent o docent i 
no docent, s’apliquen les normes de treball associat. 
La finalitat d’aquesta cooperativa és de procurar o 
d'organitzar qualsevol mena d’activitat escolar o 
docent, en alguna branca del saber o de la formació 
tècnica, artística, esportiva o d’altres, i també pres-
tar serveis que facilitin l’activitat docent, com la 
venda de material, la pràctica de l’esport o els ser-
veis de cuina, entre altres.

COOPERATIVES MARÍTIMES, FLUVIALS I LACUSTRES: 
Associació de persones físiques o jurídiques titulars 
d’explotacions dedicades a activitats pesqueres, que 
tenen per objecte tot tipus d’activitats i operacions 
encaminades a la millora econòmica i tècnica tant de 
les explotacions dels socis, com dels membres del 
seu entorn social.
Cooperatives d'assegurances: Aquestes cooperati-
ves exerceixen l’activitat asseguradora d’acord amb 
la legislació sectorial vigent.

COOPERATIVES SANITÀRIES: 
Agrupa les cooperatives d’assegurances l’activitat 
empresarial de la qual consisteix a cobrir riscos rela-
tius a la salut dels socis o dels assegurats i dels seus 
beneficiaris.

COOPERATIVES INTEGRALS: 
Compleixen finalitats pròpies de diverses classes de 
cooperatives i unifiquen les diverses activitats en una 
sola cooperativa de primer grau. Si la cooperativa in-
tegral té producció agrària i la resta d’activitats 
econòmiques, serveis o activitats empresarials estan 
adreçades a la promoció i millora del medi rural, la 
cooperativa pot adoptar la denominació de Coopera-
tiva rural. 

COOPERATIVES DE FOMENT EMPRESARIAL:
Són aquelles que tenen per objecte social prioritari 
el suport a la creació i al creixement d’activitats 
econòmiques i socials desenvolupades pels nous 
emprenedors, Tanmateix, aquesta classe de coope-
rativa s’ha de regular per reglament. Fins que   no 
s’aprovi la corresponent norma reglamentària no es 
podran constituir aquest tipus de cooperatives.



COM FUNCIONA 
UNA COOPERATIVA?

1. LES PERSONES:

   Socies

   Socies de treball

   Assalariades

   Socies col·laboradores

2. ELS PROCESSOS:

   Assemblea General

   Consell Recotr

   Opcional: 

         Intervenció de comptes
         Comitè de recursos



3. ELS RESULTATS

En cas de resultat positiu la part generada com a 
excedents:  
   - Fons de reserva obligatòria 20% dels excedents 
     Fons d'Educació i Promoció cooperativa 10% 

Un cop dotats aquests fons i pagats els impostos la 
cooperativa por:
   - Incrementar el capital social de les persones      
    sòcies 
   - Crear fons de reserva voluntaris, repartibles o       
    irrepartibles 
   - Retornar-lo a les persones sòcies (retorn 
     cooperatiu), de manera proporcional a l'activitat  
     aportada a la cooperativa. 
   - Cooperatives d'iniciativa social i sense ànim de  
   lucre, reserva especial 



EN RESUM
- Un projecte col·lectiu ens ajuda a maximitzar benestar i  
   resultats

- Perquè un projecte col·lectiu funcioni hem de fixar-nos  
   en: persones, processos i resultats

- El model cooperatiu està en creixement

- Podem constituir cooperatives en tots els sectors econòmics



ÉS A DIR . . .
- No només som quatre hippies

- No és una cosa anacrònica

- Sempre és més divertit sortir de festa amb un grup  
  d’amics

- Perquè no hem de poder decidir com volem treballar?


