
Coop

 

Coop

 

erat
ives

Coop 
 erat 

ives 



                                                      

 

Què és una cooperativa? 

Una cooperativa és una empresa basada en principis en la qual els socis i les 

sòcies participen de la propietat, la gestió i els resultats en funció de l'activitat 

realitzada. 

Per altra banda, els socis i sòcies estableixen relacions societàries (no pas 

laborals) entre ells i amb l’empresa. L’innovador model de gestió de la cooperativa 

es basa en principis i no en la cerca del lucre a qualsevol preu.  

 

L'element que fa que una cooperativa sigui única és que són empreses propietat 

de les persones que en són membres, que participen de la propietat, la gestió i 

els resultats. En una cooperativa, les persones sòcies tenen veu i vot i les seves 

opinions, compten. Les cooperatives s'inscriuen en una cultura empresarial que 

contribueix a fer créixer les persones i construir una societat millor. 

 

raons per a crear la vostra 

cooperativa: 

 

1. Perquè són un model d’empresa innovadora, sostenible i competitiva, 

basada en principis i valors.  

2. Perquè són empreses propietat de les persones sòcies, que les gestionen 

democràticament i tenen veu i vot a les decisions preses.  

3. Perquè les persones sòcies comparteixen els beneficis generats i decideixen 

lliurement el seu destí.  

4. Perquè les cooperatives s’ajuden entre elles per créixer i compten amb 

estructures de suport pròpies. 

5. Perquè són un model en creixement que conjuga democràcia amb eficiència 

i responsabilitat social amb èxit empresarial.  
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Moviment cooperatiu: 

A Catalunya, 

hi ha 3.000 cooperatives de treball presents en tots els sectors econòmics, 

60.000 persones treballen en cooperatives,  

més de 7.000 milions d’€/any és la quantitat que generen les 
cooperatives catalanes.  

Al món,  

 quasi 1.000 milions de persones són membres d’una cooperativa.  
 

L’actual Federació de Cooperatives de Catalunya neix el 1935, sota el nom de 

Federació de Cooperatives de Producció i Treball de Catalunya.  

 

Agrupa, representa i lidera les cooperatives de treball de Catalunya i constitueix 

un moviment que fa campanya activa per donar a conèixer el model d’empresa 

cooperativa a la societat, promoure el seu enfortiment i aconseguir un marc polític i 

legal favorable al seu desenvolupament.  

És també un espai de coneixement, relació i intercanvi entre les persones que 

formen part de les cooperatives membre.  

Múltiples raons per federar-se:  

1. Perquè la Federació és proactiva en la proposta de millores al marc 

normatiu vigent i a les polítiques públiques de promoció i suport a les 

empreses cooperatives. 

2. Perquè permet beneficiar-se de l’impacte d’accions pensades per 

donar a conèixer el moviment cooperatiu a la societat a través de mitjans de 

comunicació i accions amb projecció pública. 

 

 



                                                      

 

3. Perquè edita publicacions de referència sobre el sector 

cooperatiu, com ara la Revista .Coop, de periodicitat anual, i Nexe, 

quaderns de reflexió sobre cooperativisme. 

 

4. Perquè contribueix al desenvolupament de les cooperatives amb 

recursos per potenciar en el dia a dia el creixement i la millora constant:  

 
- Orientació en aspectes legals, comptables, fiscals... 

- Compilació d’informació actualitzada per a cooperatives 

- Finançament cooperatiu 

- Solucions formatives 

- Suport a la creació de cooperatives  

5. Perquè és un moviment que genera oportunitats per aprendre, 

connectar-se i compartir: 

- Espais i experiències 

- Comunicació 2.0 

- Sinergies sectorials 

- Participa en la promoció cooperativa catalana, estatal i 

internacional 

- Amb veu i vot dins la Federació i en l’Assemblea General 

 

 

El Programa Ara_Coop de la Federació dóna suport en el procés constituent de la 

cooperativa, mitjançant: 

a) Sessions d’assessorament per a la creació de cooperatives 

b) Acompanyament en el procés de constitució de la cooperativa 

 
 
 
Per a associar-vos a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, poseu-
vos en contacte amb la mateixa:  

 

C/Premià, 15, 1r pis. 08014 Barcelona 

Tel. 93 318 81 62 

federacio@cooperativestreball.coop 

www.cooperativestreball.coop 

 


