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A les unitats anteriors ens hem acostat al model d’empresa soci-
al i cooperativa, hem vist què són les cooperatives, especialment 
les de treball associat, les de serveis i les de consumidors i usua-
ris; com funcionen i quins són els seus trets definitoris, així com els 
principals reptes de la seva gestió. Així mateix, hem après que, per 
emprendre cooperativament, també cal que el nostre projecte sigui 
tècnicament i econòmicament viable, i que disposi d’elements de 
sostenibilitat.

Disposem, doncs, dels arguments i justificacions necessaris per do-
nar el pas per crear i desenvolupar una cooperativa? Tenim clar que 
la cooperativa és la millor opció per vestir jurídicament el nostre pro-
jecte? Sabem quina és la classe cooperativa que millor hi encaixa?

Si les respostes són afirmatives, podem dir que som un equip de 
persones amb una idea de negoci viable que hem decidit configurar 
la nostra activitat en forma de cooperativa.

I ara, com ho fem per constituir-nos en cooperativa? Quins són els 
requisits i passos formals de constitució de la societat?

«Per tal de facilitar el coneixement sobre les particularitats del seu 
procés de constitució, s’ha elaborat aquesta Guia pràctica del pro-
cés de constitució d’una empresa cooperativa, una eina senzilla per 
tenir a l’abast tota la informació necessària per crear una empresa 
cooperativa. A les seves pàgines trobareu de forma entenedora in-
formació sobre les passes a seguir en tot el procés de creació, enlla-
ços a impresos, exemples i informació sobre entitats i institucions.» 

Procés de 
constitució 
d’una 
cooperativa

ENLLAÇOS D’INTERÈS

GUIA PRÀCTICA 
DEL PROCÉS DE 
CONSTITUCIÓ D’UNA 
EMPRESA COOPERATIVA 
(versió PDF)

http://www.aracoop.coop/GuiaCreacio/
http://www.aracoop.coop/GuiaCreacio/
http://www.aracoop.coop/GuiaCreacio/
http://aracoop.coop/wp-content/uploads/Guia_practica_constitucio_cooperativa.pdf
http://aracoop.coop/wp-content/uploads/Guia_practica_constitucio_cooperativa.pdf
http://aracoop.coop/wp-content/uploads/Guia_practica_constitucio_cooperativa.pdf
http://aracoop.coop/wp-content/uploads/Guia_practica_constitucio_cooperativa.pdf
http://aracoop.coop/wp-content/uploads/Guia_practica_constitucio_cooperativa.pdf
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Darrere de tot projecte cooperatiu sempre hi ha un grup promotor, 
un grup emprenedor o una comissió gestora que en lidera la crea-
ció. Legalment s’anomenen fundadors i són els qui porten a terme 
les gestions necessàries per crear la cooperativa. Teniu identificat 
el vostre grup promotor?

Abans d’iniciar el procés legal de constitució, repassem els dos rep-
tes que ha de superar el grup promotor:

1. Ser el mínim legal de persones necessàries 
per constituir la cooperativa: actualment es pot 
constituir una cooperativa de treball associat o 
de serveis amb dues persones disposades a ser 
sòcies treballadores o de serveis, segons la clas-
se de cooperativa. Recordeu que almenys en el 
termini de 5 anys cal que incorporin una tercera 
persona sòcia.

D’altra banda, les cooperatives de consumidors i 
usuaris han de tenir com a mínim deu persones 
sòcies per constituir-se formalment.

2. Aconseguir el capital social mínim de constitu-
ció, que en termes generals és de 3.000 euros.

Per saber-ne més

Com crear una cooperativa de 
treball associat

http://www.aracoop.coop/crearcoop/web/
http://www.aracoop.coop/crearcoop/web/
http://www.aracoop.coop/crearcoop/web/
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Un cop superats aquests reptes, podem iniciar el procés legal de 
constitució de la cooperativa, que podem resumir en aquests passos:
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Triar el nom 
i reservar-lo 
(certificació negativa 
de denominació 
coincident)
Els promotors han de sol·licitar al Registre de Cooperatives una cer-
tificació negativa de denominació social, per assegurar-se que no 
hi ha inscrita prèviament cap altra cooperativa amb aquesta deno-
minació. La sol·licitud del certificat, cal fer-la telemàticament (amb 
la nova llei de procediment administratiu, les entitats estan obliga-
des a tramitar per mitjans electrònics).

•	 És aconsellable triar més d’una denominació i fer-les constar 
a la sol·licitud, per ordre de preferència. La denominació social 
no té perquè coincidir amb el nom comercial.

•	 El nom s’haurà d’expressar en lletres majúscules i afegir-hi «soci-
etat cooperativa catalana limitada» (SCCL). El format més fre-
qüent de denominació social és: EL NOM, SCCL

•	 En el termini màxim d’un mes, el Registre de Cooperatives re-
metrà el certificat al sol·licitant, que ha de ser un dels socis 
constituents, en què comunicarà la reserva de la denominació 
social. A la pràctica, aquest tràmit acostuma a ser més breu, ja 
que sol trigar entorn d’una setmana.

•	 El certificat té una validesa de quatre mesos, transcorreguts 
els quals, si no es disposa de l’escriptura pública de constitució 
de la cooperativa, caduca  i cal renovar-lo per continuar amb els 
tràmits de constitució.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Enllaç al tràmit al model 
de certificat del web de la 
Generalitat de Catalunya

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-denominacio-social-de-cooperativa?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-denominacio-social-de-cooperativa?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-denominacio-social-de-cooperativa?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
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Pel que fa a la tria del nom cal 
tenir present:

•	 Ha d’estar format per lletres de l’alfabet de qualsevol de les 
llengües oficials de l’Estat espanyol.

•	 Pot incloure lletres o expressions numèriques i utilitzar parèn-
tesis i cometes.

•	 Quan es creï una cooperativa amb secció de crèdit, el nom ha 
d’incloure l’expressió «i secció de crèdit» abans dels termes 
«societat cooperativa catalana» o la seva abreviatura.

•	 Es poden utilitzar inicials en tota o una part de la denominació 
de la societat, sempre que vagin abans d’abreviatures indicati-
ves de la forma social (SCCL o SCCI) i no coincideixin amb abre-
viatures de cap altra forma social.

•	 Es pot referir a una activitat econòmica, sempre que sigui la re-
alitzada per la cooperativa.

•	 Pot ser un nom inventat (paraula o paraules sense un significat 
concret).

•	 Pot incloure, totalment o parcialment, el nom de persones (na-
turals o jurídiques) sempre que siguin sòcies.

•	 No es poden incloure expressions o mots contraris a la llei o als 
bons costums.

•	 No es poden incloure termes que indueixin a errors sobre la na-
turalesa o classe de cooperativa o bé que portin a confusió amb 
altres tipus de persones jurídiques o entitats.

•	 IMPORTANT: En qualsevol cas, no es pot inscriure una coopera-
tiva si existeix una altra societat amb la mateixa denominació o 
amb una identitat substancial.
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Sabies que...

Existeix una modalitat de creació de cooperatives que permet constituir de forma urgent i ràpida 
una cooperativa de treball associat, de serveis o de consumidors i usuaris: el Coop Express. 
Aquest nou procediment simplifica i redueix dos tràmits que s’han de fer davant el Registre de 
Cooperatives de Catalunya: la sol·licitud de nom i la inscripció de la cooperativa.

A més, aquesta modalitat de constitució exprés disposa d’uns models específics d’estatuts 
socials de cooperatives que redueixen els camps a omplir en l’articulat dels estatuts.

El Registre General de Cooperatives, en el termini de dos dies hàbils següents al dia que entrin 
al registre competent els documents preceptius per a la constitució de la cooperativa, ha 
d’emetre una resolució. Si no hi ha cap resolució expressa dins de l’esmentat termini s’entén 
desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

La Llei estableix una sèrie de requisits per poder fer servir aquest tipus de procediment:

1. Que la cooperativa sigui d’una de les classes indicades i 
que el nombre de socis no sigui superior a 10.

2. Que s’utilitzin uns estatuts tipus aprovats per Ordre de 
la Conselleria del departament competent en matèria de 
cooperatives.

3. Que a l’escriptura pública es faci constar expressament 
que s’opta el procediment exprés

Enllaç al procediment de constitució exprés (Coop Express) 
del web de la Generalitat de Catalunya

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/vols_crear_una_cooperativa_o_una/com_constituir_una_cooperativa_o/constitucio_de_cooperatives/Procediment-Expres/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/vols_crear_una_cooperativa_o_una/com_constituir_una_cooperativa_o/constitucio_de_cooperatives/Procediment-Expres/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/vols_crear_una_cooperativa_o_una/com_constituir_una_cooperativa_o/constitucio_de_cooperatives/Procediment-Expres/
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Elaborar els estatuts 
socials
Els estatuts socials recullen les normes de funcionament de la so-
cietat cooperativa.

Recomanacions a l’hora de redactar els estatuts:

•	 Dedicar temps a l’elaboració i comprensió. El resultat ha de ser 
un consens del grup promotor i s’han d’adequar al projecte em-
presarial i a les persones s ò c i e s .

•	 Formar-se prèviament sobre les característiques de la societat 
cooperativa.

•	 Aprofitar els models estandarditzats (àrea d’Ordenació Jurídi-
ca de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, 
les Cooperatives i l’Autoempresa), cenyint-se al contingut mí-
nim dels estatuts.

•	 Sol·licitar orientació en cas de dubte (Federació de Coope-
ratives de Treball de Catalunya, Federació de Consumidors i 
Usuaris, la Confederació de Cooperatives de Catalunya i altres 
federacions de cooperatives, Xarxa d’Ateneus Cooperatius, as-
sessories especialitzades, altres agents del sector).

Els diferents aspectes que 
recullen els estatus i el seu 
contingut mínim:

ASPECTES CONTINGUT MÍNIM

Qüestions generals Denominació social, domicili, objecte social, durada, àmbit territorial de 
l’activitat cooperativitzada principal.

Règim social Tipus de sòcies; requisits d’admissió i baixa, drets i obligacions; normes de 
disciplina social: faltes, sancions i procediment sancionador.

Criteris de gestió 
democràtica

Convocatòria i funcionament de l’assemblea general, règim d’adopció 
d’acords, règim electoral i estructura dels òrgans de govern obligatoris; 
òrgans facultatius previstos, si s’escau.

Criteris de participació 
econòmica

Capital social mínim de la cooperativa, participació mínima en les activitats 
de la cooperativa, aportació obligatòria inicial de les sòcies, i si aquestes 
poden donar interès; dret de reemborsament de les aportacions, criteris 
d’aplicació dels resultats econòmics de la cooperativa i dotació als fons 
cooperatius.

Formació i 
intercooperació

Destí del fons d’educació i promoció cooperatives, establiment de criteris de 
participació en activitats d’intercooperació i formació.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Enllaç als diferents 
models d’estatuts 
i notes explicatives 
complementàries del 
web de la Generalitat  
de Catalunya

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/index.html
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/index.html
http://www.cooperativestreball.coop/
http://www.cooperativestreball.coop/
http://www.cooperativestreball.coop/
http://www.fccuc.coop/
http://www.fccuc.coop/
http://www.cooperativescatalunya.coop/index.php/ca/
http://aracoop.coop/ateneus-cooperatius/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/formularis/documentacio_cooperatives/models_actes_estatuts/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/formularis/documentacio_cooperatives/models_actes_estatuts/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/formularis/documentacio_cooperatives/models_actes_estatuts/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/formularis/documentacio_cooperatives/models_actes_estatuts/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/formularis/documentacio_cooperatives/models_actes_estatuts/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/formularis/documentacio_cooperatives/models_actes_estatuts/
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Celebrar l’assemblea 
constituent
És la reunió de les persones sòcies fundadores que en acta fan 
constar formalment, com a mínim, els acords següents:

a) Constituir la cooperativa projectada.

b) Aprovar els estatuts socials.

c) Designar les persones amb facultats que han de dur a terme 
els actes necessaris per legalitzar la societat fins al moment 
d’estar inscrita al Registre.

d) Nomenar les persones sòcies que seran membres del primer 
consell rector.

Cal que l’acta la signin tot els membres fundadors i fer-hi constar 
les seves dades d’identificació (nom i cognoms i document d’identi-
tat: NIF, NIE, passaport).

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Model d’acta 
d’assemblea constitutiva 
(versió PDF)

http://treball.gencat.cat/web/.content/05_-_economia_cooperativa/02_-_vols_crear_una/cooperativa/imatges/w-10_model_acta_assemblea_constitucio_de_cooperativa.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/05_-_economia_cooperativa/02_-_vols_crear_una/cooperativa/imatges/w-10_model_acta_assemblea_constitucio_de_cooperativa.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/05_-_economia_cooperativa/02_-_vols_crear_una/cooperativa/imatges/w-10_model_acta_assemblea_constitucio_de_cooperativa.pdf
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Aportacions inicials 
al capital social. 
Obertura d’un compte 
de la cooperativa
Cal obrir un compte en una entitat financera i dipositar-hi les apor-
tacions inicials al capital social de les persones sòcies fundadores.

El capital social mínim de constitució és fixat segon la Llei en 3.000 
euros, i per constituir la cooperativa s’ha de desemborsar el 100% 
(i almenys el 25% de les aportacions obligatòries). Les aportacions 
poden ser dineràries o no dineràries. En aquest darrer cas, els mem-
bres del consell rector n’han de fixar la vàlua. No obstant això, es pot 
demanar la valoració de les aportacions no dineràries a través d’un 
informe d’una persona experta independent.

Al compte o llibreta han de constar els mots «en constitució». Per a 
la realització del tràmit, l’entitat financera ens demanarà el certifi-
cat negatiu de denominació coincident i les dades personals (nom i 
cognoms i document d’identitat: NIF, NIE, passaport).

L’entitat financera ha d’expedir un certificat on detalli el capital social de 
la cooperativa i les aportacions realitzades per cadascuna de les perso-
nes sòcies.

Sabies que...

Pots capitalitzar l’atur i aportar el 100% com a capital social 
de la cooperativa?

El tràmit de la capitalització s’ha de fer sempre abans de l’es-
criptura pública de constitució.

Més informació: Capitalització de l’atur al web del Servei 
d’Ocupació de Catalunya

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/pres_desocup/capitalitzacio_atur.html
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/pres_desocup/capitalitzacio_atur.html
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Escriptura pública 
de constitució
La constitució de la cooperativa es formalitza amb una escriptura 
pública atorgada davant de notari. Les persones sòcies fundadores 
han de comparèixer a la notaria (el notari també es pot desplaçar 
dins la seva jurisdicció, especialment en cooperatives amb moltes 
persones sòcies), per a l’atorgament de l’escriptura pública de cons-
titució, que conté la identificació dels membres fundadors i els do-
cuments següents:

a) L’ACTA de l’assemblea constituent signada per totes les perso-
nes sòcies.

b) Un exemplar dels ESTATUTS signats per totes les persones fun-
dadores.

c) CERTIFICAT NEGATIU DE DENOMINACIÓ SOCIAL: que ha d’haver 
estat emès dins dels quatre mesos anteriors al moment d’ator-
gament de l’escriptura.

d) CERTIFICAT ACREDITATIU DE LES APORTACIONS DE LES PER-
SONES SÒCIES o d’ingrés del capital social, que ha d’emetre 
l’entitat financera per certificar que el dipòsit de les aportaci-
ons inicials al capital social s’ha fet a nom de la cooperativa i 
amb un mínim de 3.000 euros.

Alguns aspectes per tenir en 
compte:

•	 El dia de la signatura davant de notari han de comparèixer to-
tes les persones fundadores de la cooperativa amb el seu do-
cument d’identitat original i en regla.

•	 Uns dies després de la signatura, la notaria ha de lliurar als 
fundadors una còpia autèntica de l’escriptura de constitució i la 
possibilitat de disposar d’una o més còpies simples, en funció 
de les que puguem necessitar (sol·licitud de préstecs, compres 
d’immobles, etc.).

•	 Sol·licitar la reducció dels aranzels notarials (fins a un 50%, 
com a les administracions públiques), d’acord amb la Llei 
12/2015 de cooperatives (disposició addicional cinquena).

•	 L’escriptura de les cooperatives d’iniciativa social i de les coo-
peratives sense ànim de lucre ha de contenir la manifestació 
expressa dels fundadors conforme es compleixen els requisits 
legals per tenir aquesta condició.
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Demanar el CIF 
provisional a 
l’Agència Tributària
Es demana el CIF provisional mitjançant el model 036 i presentant 
escriptura de constitució original i còpia simple a qualsevol delega-
ció de l’Agència Tributària.

Hisenda lliurarà una targeta de CIF provisional on, al costat del nom 
de la cooperativa, afegirà «en constitució». Una vegada la coopera-
tiva quedi inscrita al Registre de Cooperatives, caldrà obtenir el CIF 
definitiu.

En el mateix tràmit, opcionalment, es pot demanar l’alta de l’impost 
d’activitats econòmiques (IAE), mitjançant el mateix model 036.

També es pot cursar l’alta de l’impost de valor afegit (IVA) i altres 
obligacions fiscals específiques (exportació, per exemple).

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Enllaç als models 036 i 
037 del web de l’Agència 
Tributària

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_practicos/_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/1__Declaracion_censal/1__Declaracion_censal.html
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_practicos/_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/1__Declaracion_censal/1__Declaracion_censal.html
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_practicos/_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/1__Declaracion_censal/1__Declaracion_censal.html
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Liquidar l’impost 
de transmissions 
patrimonials i 
actes jurídics 
documentats 
(ITP-AJD)
Omplir i presentar el model 600, juntament amb l’escriptura de 
constitució original i una còpia simple, a més d’una fotocopia del 
CIF, a una oficina liquidadora de la Direcció General de Tributs de la 
Generalitat.

Demanar l’exempció de l’impost d’actes jurídics documentats (art. 
33.1 de la Llei 20/1990, de règim fiscal de cooperatives).

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Enllaç al model 600 i al 
seu tràmit al web de la 
Generalitat de Catalunya

http://atc.gencat.cat/ca/tributs/itpajd/ajd/tramit-altres-ajd/
http://atc.gencat.cat/ca/tributs/itpajd/ajd/tramit-altres-ajd/
http://atc.gencat.cat/ca/tributs/itpajd/ajd/tramit-altres-ajd/
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Sol·licitar la 
inscripció al Registre 
de Cooperatives
Se sol·licita la inscripció de la cooperativa al Registre de Coopera-
tives, presentant una sol·licitud i una còpia autèntica de l’escriptura 
pública de constitució. S’ha de procedir a la inscripció en el termini 
màxim de sis mesos des de la signatura de l’escriptura.

El Registre, en un termini màxim de tres mesos, ha d’inscriure la co-
operativa i retornar als sol·licitants la còpia autèntica de l’escriptura 
pública amb la diligència d’inscripció.

En cas que el Registre observi defectes en l’escriptura que n’impe-
deixin la inscripció, ho notificarà a les persones sol·licitants per tal 
que els esmenin.

La inscripció de les cooperatives de treball associat, serveis i de 
consumidors i usuaris és competència del Registre Territorial de 
Cooperatives que correspongui al domicili social de l’entitat.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Enllaç al model de sol·li-
citud d’inscripció de la 
constitució de la coope-
rativa al Registre de Coo-
peratives 

http://bit.ly/1xydvuz
http://bit.ly/1xydvuz
http://bit.ly/1xydvuz
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/formularis/documentacio_cooperatives/registre_de_cooperatives/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/formularis/documentacio_cooperatives/registre_de_cooperatives/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/formularis/documentacio_cooperatives/registre_de_cooperatives/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/formularis/documentacio_cooperatives/registre_de_cooperatives/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/formularis/documentacio_cooperatives/registre_de_cooperatives/
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Declaració censal. 
Inici d’activitat
Quan la cooperativa decideixi iniciar l’activitat econòmica, haurà de 
presentar la declaració censal i indicar-hi la data d’inici d’activitat.

A més, a la declaració s’haurà d’indicar:

•	 obligacions fiscals a què estarà subjecta la  cooperativa

•	 retencions (treball, lloguers, etc.)

•	 dades de totes les persones sòcies i de les representants legals

•	 La declaració censal es fa amb el model 036 de l’Agència Tri-
butària.

GLOSSARI 

Procés de conversió de l’activitat econòmica en cooperativa:

Un procés de conversió és el trànsit d’una forma jurídica a una altra. Els tipus 
de conversió poden ser:

a) Procés de conversió amb continuïtat de la propietat

b) Procés de conversió en què la propietat socialitza el seu negoci

Més informació: «I si fem una cooperativa? Manual de conversió de l’activitat 
econòmica en cooperativa»

http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/ManualConversio.pdf
http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/ManualConversio.pdf
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Sol·licitud del CIF 
definitiu
Una vegada la cooperativa estigui inscrita al Registre de Cooperati-
ves, disposarà d’un número d’inscripció registral. Amb l’original de 
l’escriptura degudament registrat i el número d’inscripció, es podrà 
sol·licitar el CIF definitiu en el termini màxim d’un mes des de la data 
d’inscripció de la cooperativa al Registre.

El CIF definitiu tindrà el mateix número que el provisional.
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Alta a la Seguretat 
Social
Amb la sol·licitud d’inscripció al Registre de Cooperatives presen-
tada ja es pot donar d’alta les persones treballadores (sòcies i no 
sòcies) a la Seguretat Social.

En el cas de sòcies treballadores o de treball, aquestes hauran po-
gut escollir el règim de Seguretat Social al qual es volen acollir: ge-
neral o especial d’autònoms.

La cooperativa que opti pel règim general:

•	 Les persones sòcies no hauran de cotitzar pel Fons de Garantia 
Salarial (FOGASA). Per tant, en cas de contractar treballadors, 
les persones sòcies tindran un Codi Compte de Cotització (CCC) 
diferent, exclòs d’aquest concepte de cotització.

•	 No cal que les persones sòcies formalitzin cap contracte labo-
ral amb la cooperativa.
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Altres tràmits
En funció de l’activitat que desenvolupi la cooperativa caldrà fer al-
tres tràmits, com per exemple:

•	 Permís municipal d’obertura d’establiment.

•	 Alta a la Seguretat Social d’assalariats.

•	 Comunicació d’obertura de centre de treball.

•	 Documentació social cooperativa, és a dir, els llibres obligatoris:
 − Socis i aportacions socials.
 − Actes de l’assemblea general i del consell rector.
 − Inventaris i balanços, llibre diari.

•	 Llibre de visites de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.

•	 Legalització de la marca.

•	 Prevenció de riscos laborals.

•	 Protecció de dades.

•	 Altres.

Per saber-ne més
GUIA PRÀCTICA DEL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ D’UNA EMPRESA COOPERATIVA 
(document PDF)

Tràmits per crear una cooperativa, al web de la Direcció General d’Economia 
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya: servei CREA

Taxes del Registre de Cooperatives

Confederació de Cooperatives de Catalunya: CREACIÓ, com començar

http://aracoop.coop/wp-content/uploads/Guia_practica_constitucio_cooperativa.pdf
http://aracoop.coop/wp-content/uploads/Guia_practica_constitucio_cooperativa.pdf
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/vols_crear_una_cooperativa_o_una/com_constituir_una_cooperativa_o/constitucio_de_cooperatives/tramits_per_crear_una_cooperativa/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/vols_crear_una_cooperativa_o_una/com_constituir_una_cooperativa_o/constitucio_de_cooperatives/tramits_per_crear_una_cooperativa/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/vols_crear_una_cooperativa_o_una/com_constituir_una_cooperativa_o/constitucio_de_cooperatives/tramits_per_crear_una_cooperativa/
http://www.cooperativestreball.coop/crea
http://treball.gencat.cat/web/.content/05_-_economia_cooperativa/02_-_vols_crear_una/imatges/quotes_de_taxes.pdf
http://www.cooperativescatalunya.coop/index.php/ca/creacio/com-comencar
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A Catalunya, si volem engegar un projecte cooperatiu podem trobar 
diferents actors, eines i recursos que ens facilitaran no solament 
l’engegada del projecte, sinó també la seva continuïtat i creixement.

El mapa de serveis i suport a l’economia social i cooperativa el po-
dem distribuir en diferents àmbits: creació, formació, creixement, 
representació, finançament, ajudes... Tots ells ens permetran acos-
tar-nos a uns actors o altres i als seus recursos, en funció de les 
necessitats que tinguem i del moment en què es trobi el nostre pro-
jecte.

Tal com hem comentat, crear una cooperativa de treball, en la me-
sura que es tracta d’un projecte empresarial, ha de venir precedit 
perquè el projecte sigui viable i sostenible en el temps; per això pot 
ser molt positiu que, en el procés de reflexió sobre el projecte, ens 
acompanyin professionals de l’assessorament empresarial. 

En matèria d’emprenedoria i creació d’empreses, en l’àmbit pú-
blic, podeu adreçar-vos a qualsevol de les entitats de la Xarxa Ca-
talunya Emprèn; d’altra banda, el mateix programa aracoop d’acomm-
panyament i suport a la viabilitat de projectes d’economia social i 
cooperativa i d’acompanyament expert a la transformació en coo-
peratives. Arreu del territori també podreu trobar fins a 10 Ateneus 
cooperatius, on us donaran suport a la creació del vostre projecte 
cooperatiu.

Així mateix, cada cop són més les iniciatives sorgides per part de 
diferents municipis que acompanyen i assessoren específicament 
projectes cooperatius, com per exemple l’Ajuntament de Sabadell, 
l’Ajuntament de Manlleu, Barcelona Activa o Girona Emprèn, que in-
formen els emprenedors sobre la fórmula cooperativa i els assesso-
ren si volen crear-ne una.

Actors, eines 
i recursos 
facilitadors

http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/cat/
http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/cat/
http://www.aracoop.coop/
http://aracoop.coop/ateneus-cooperatius/
http://aracoop.coop/ateneus-cooperatius/
http://www.vaporllonch.cat/economia-social-i-solidaria
https://ess.manlleu.cat/
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/
http://www2.girona.cat/ca/gironaempren
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D’altra banda, si el vostre projecte és una iniciativa d’emprenedoria 
social, també podeu gaudir de diferents actors que us poden do-
nar suport. En el marc del programa l’emprenedoria social a Cata-
lunya, @Empren Social (2014), es va crear una eina interactiva que 
identificava uns actors o altres segons les necessitats del projecte 
emprenedor. Es tracta del Mapa d’actors de l’emprenedoria social a 
Catalunya; tot i no estar actualitzat, encara hi trobareu que la ma-
joria d’iniciatives públiques, privades i mixtes proposen accions de 
suport als projectes d’emprenedoria social, en qualsevol de les se-
ves fases (idea, creació o creixement) i en diferents àmbits territori-
als. També es pot consultar el Recull de Recursos de l’Emprenedoria 
Social a Catalunya

En matèria de formació especialitzada en cooperativisme podem 
trobar les diferents iniciatives del programa aracoop, com són els 
seminaris de millora de competències professionals específiques 
en l’economia social, la innovació col·laborativa i les sessions pre-
sencials d’assessorament tècnic, econòmic i jurídic sobre economia 
cooperativa.

La Federació de Cooperatives de Treball de Cata-
lunya organitza periòdicament sessions d’orien-
tació a la creació d’empreses cooperatives amb 
l’objectiu de donar a conèixer les seves caracte-
rístiques i avantatges en comparació amb altres 
models empresarials.

En l’àmbit universitari, el Postgrau en Gestió de 
Cooperatives i Empreses d’Economia Social, or-
ganitzat pel TecnoCampus-Escola Superior de Ci-
ències Socials i de l’Empresa té el reconeixement 
i suport de la Direcció General d’Economia Social, 
el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies de la Generalitat de Catalunya.

Una interessant iniciativa impulsada des de l’Ess-
cola de l’IGOP és l’EstÀrter, una experiència for-
mativa col·laborativa per a iniciatives col·lectives, 
amb vocació transformadora, que facilita les reflexions i eines per 
fer front als reptes del dia a dia. La darrera edició va ser el 2016, i 
encara no hi ha nova data per a la propera edició.

També us podeu adreçar al LabCoop, una iniciativa cooperativa que 
impulsa l’aprenentatge cooperatiu a través de l’intercanvi d’infor-
mació, l’ensenyament experiencial i la construcció col·lectiva de co-
neixement. 

En l’àmbit del coneixement i la difusió destaca la tasca de la Fun-
dació Roca i Galès que disposa d’un gran arxiu històric i biblioteca 
sobre cooperativisme i que, entre altres publicacions, edita periòdi-
cament la revista d’actualitat cooperativa Cooperació Catalana. Un 
altre exemple de publicació d’interès són els quaderns d’autogestió 
i economia cooperativa NEXE, que promou la Federació de Coopera-
tives de Treball.

En matèria de finançament, a Catalunya operen tota una sèrie d’en-
titats de finançament que estan constituïdes com a cooperatives 
formalment, o bé que no ho són però que tenen com a missió social 

Sabies que...

L’emprenedoria social es pot dur a terme de ma-
nera individual o col·lectiva, i aquesta segona pot 
plasmar-se en una entitat o empresa de l’econo-
mia social i solidària.

Ser entitat o empresa d’economia social i solidà-
ria no equival necessàriament a practicar l’empre-
nedoria social. La forma no fa la funció, per més 
que hi ajudi.

Crear una cooperativa de treball per gestionar un 
restaurant o per subministrar solucions informà-
tiques constitueixen iniciatives d’emprenedoria 
econòmica, i no pas cap altra cosa.

http://www.emprenedoriasocial.cat/
http://www.emprenedoriasocial.cat/actors/
http://www.emprenedoriasocial.cat/recull/
http://www.emprenedoriasocial.cat/recull/
http://www.aracoop.coop/
http://www.cooperativestreball.coop/crea
http://www.cooperativestreball.coop/crea
https://www.tecnocampus.cat/ca/postgrau-gestio-cooperatives-economia-social
https://www.tecnocampus.cat/ca/postgrau-gestio-cooperatives-economia-social
http://igop.uab.cat/formacio/estarter/
http://igop.uab.cat/formacio/estarter/
http://www.estarter.cat/
http://www.labcoop.coop/
http://www.rocagales.cat/
http://www.rocagales.cat/
http://www.rocagales.cat/publicacions/cooperacio-catalana/
http://www.nexe.coop/nexe/
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ajudar les cooperatives o entitats de l’economia social. Totes aques-
tes organitzacions integren allò que seria el circuit de finançament 
cooperatiu, mitjançant el qual es poden satisfer les necessitats de 
finançament més habituals de les persones (obrir un compte cor-
rent, domiciliar una nòmina...), les demandes de les empreses coo-
peratives (obtenir un crèdit, per exemple) i donar suport a organitza-
cions de l’economia social i associacions diverses (avançament de 
subvencions, avals...).

D’una banda, tenim les entitats amb autorització del Banc d’Espa-
nya, que ofereixen els mateixos serveis a l’usuari final que qualsevol 
altra entitat financera, però amb el valor afegit que són cooperatives 
de crèdit: es tracta de Caixa d’Enginyers, Caixa Guissona, Caja Mar, 
Caja Laboral, aquesta última pertanyent al Grup Mondragon, i la soo-
cietat de garantia recíproca Elkargi, la qual ofereix avals financers a 
les cooperatives que estan federades a la Federació de Cooperati-
ves de Treball de Catalunya.

D’altra banda, també hi ha entitats que, malgrat no ser pròpiament 
bancs, orienten els seus serveis a l’economia social sense estar tu-
telades per l’organisme regulador del Banc d’Espanya: la coopera-
tiva de serveis financers ètics i solidaris Coop 57 –que ofereix proo-
ductes com ara els préstecs participatius–, i Fiare Banca Ètica, una 
cooperativa de crèdit d’abast europeu.

A més a més, existeix un grup d’entitats que no són cooperatives, 
però que es dediquen a donar suport a les entitats de l’economia 
social: Fundació Acció Solidària Contra l’Atur, la societat Grup d’In-
versors Cooperatius (GICoop), Triodos Bank i Oikocrèdit

Des de la Fundació Seira, vinculada a la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya, s’organitza aproximadament cada any i mig 
una fira de finançament cooperatiu: Financoop, on participen mol-
tes d’aquestes entitats financeres amb productes i serveis especí-
fics per a les cooperatives. El 5 de maig de 2017 té lloc la propera 
edició del Financoop.

GLOSSARI 

Finances ètiques i solidàries:

Són pràctiques d’intermediació financera (circuit estalvi- 
crèdit) en forma bancària o no bancària que compleixen dues 
grans característiques:

1. La rendibilitat social és, almenys, tan important com 
l’econòmica.

2. La gestió és democràtica i transparent.

L’entitat referent de les finances ètiques i  
solidàries a Catalunya és FETS (Finançament 
Ètic i Solidari)

http://www.caixa-enginyers.com/
https://www.caixaguissona.com/
https://www.cajamar.es/ca/particulares/
https://www.cajalaboral.com/clweb/es/particulares/home.aspx
https://www.cajalaboral.com/clweb/es/particulares/home.aspx
http://www2.elkargi.es/es
http://www.coop57.coop/
http://www.fiarebancaetica.coop/ca
http://www.acciosolidaria.cat/
http://www.acciosolidaria.cat/
http://gicoop.coop/
http://gicoop.coop/
https://www.triodos.es/es/particulares/
http://catalunya.oikocredit.es/ca/
http://fundacioseira.coop/cont/
http://financoop.org/
http://fets.org/
http://fets.org/
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Entitats de finançament properes 
a les cooperatives i a l’economia 
social i solidària

Pel que fa a ajuts i subvencions per al foment de l’economia social i 
cooperativa, en podem esmentar les següents:

•	 La Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball 
Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació, ha convocat 
en els últims anys les següents línies de subvenció (les condici-
ons canvien en funció de les convocatòries):

 − Per incorporació de socis o sòcies treballadors o de treball 
en cooperatives.

 − Línies d’ajuts en forma de garantia o avals.
 − Línia Capitalcoop (2016). Subvencions per a la capitalitza-

ció de les cooperatives i de les societats laborals.

•	 Els cooperativistes tenen la possibilitat de capitalitzar el 100% 
de la prestació de l’atur, per raó de creació d’una cooperativa 
o d’incorporació com a persones sòcies en una cooperativa ja 
creada. Aquesta capitalització s’aporta com a capital social 
(obligatori o voluntari) de la societat.

Altres línies de finançament són la Línia de finançament d’econo-
mia social i cooperativa. Préstecs amb garantia per al finançament 
d’empreses d’economia social i la Línia Economia Social i Cooperal-
tiva de l’Institut Català de Finances (ICF). Totes tenen com a finali-
tat finançar i/o avalar, fonamentalment, inversions en immobilitzat 
material, actiu circulant, operacions de refinançament i bestretes 
de subvencions.

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/creixement_i_consolidacio_de_les/ajuts_i_subvencions/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-financament-dels-interessos-de-prestecs-per-a-la-capitalitzacio-de-cooperatives-i-de-societats-laborals?category
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/guia/guia_financament/index43727.jsp?cami=tcm:124-43973tcm:124-43969tcm:124-90508
http://bit.ly/19pdPR1
http://bit.ly/19pdPR1
http://bit.ly/19pdPR1
http://bit.ly/19pdPR1
http://bit.ly/19pdPR1
http://icf.gencat.cat/ca/01_-_productes_i_serveis/prestecs_per_a_empreses/economia_social_i_cooperativa/
http://icf.gencat.cat/ca/01_-_productes_i_serveis/prestecs_per_a_empreses/economia_social_i_cooperativa/
http://icf.gencat.cat/ca/
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En qualsevol cas, sempre és convenient deixar-se acompanyar per 
experts en matèria de finançament que ens puguin ajudar a selec-
cionar la millor opció per resoldre les nostres necessitats. Per exem-
ple, el Programa d’orientació financera, executat per la Fundació 
Seira, facilita un ampli ventall d’opcions i serveis a les empreses 
federades a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

En matèria de representació i creixement es pot disposar dels dife-
rents serveis que ofereixen les federacions de cooperatives, sempre 
que la cooperativa es federi un cop crea-
da. En el cas de les cooperatives de treball 
associat, la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya és l’organització em-
presarial dedicada a la creació, consolidació 
i promoció de les cooperatives de treball a 
Catalunya.

També cal esmentar la Confederació de Co-
operatives de Catalunya, que és l’òrgan mà-
xim de representació de les cooperatives a 
Catalunya i que, a més, li correspon:

•	 La representació pública del cooperativisme.

•	 La participació en la difusió dels principis cooperatius i el fo-
ment de l’educació i la formació cooperatives.

•	 L’organització de serveis d’interès comú per a les cooperatives.

•	 En general, tot allò que sigui beneficiós per al cooperativisme i 
les seves entitats.

En l’àmbit governamental, la Generalitat de Catalunya, a través del 
Departament d’Empresa i Ocupació, disposa del Consell Superior de 
la Cooperació, un òrgan consultiu de participació i mediació de l’Ad-
ministració de la Generalitat en tot l’àmbit de les competències que 
li pertoquen sobre cooperatives. Té com a finalitat última fomentar 
la participació de les cooperatives en l’activitat econòmica i social 
de Catalunya.

Així mateix, l’organisme públic competent en matèria cooperativa és 
la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Coopera-
tives i l’Autoempresa, que té, entre altres funcions, planificar, dirigir i 
executar les polítiques relacionades amb l’economia social i coope-
rativa al nostre país.

D’altra banda, el programa aracoop fa una aposta clara pel creixee-
ment, la sostenibilitat i la innovació de les empreses cooperatives, 
impulsant diferents accions com el programa de Creixement i inter-
nacionalització d’empreses de l’economia social i cooperativa. Tam-
bé destaca del programa aracoop, i vinculat als Ateneus Coopera-
tius, les ajudes a Projectes Singulars en el marc de l’economia social 
i cooperativa que tinguin per objectiu generar ocupació, ja sigui a 
través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de 
negoci, nous mercats, etc., aprofitant oportunitats estratègiques del 
mateix sector d’activitat, o del territori.

Per saber-ne més

Butlletí d’Economia Social i 
Cooperativa

http://fundacioseira.coop/
http://fundacioseira.coop/
http://www.cooperativestreball.coop/
http://www.cooperativestreball.coop/
http://www.cooperativescatalunya.coop/
http://www.cooperativescatalunya.coop/
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=17320
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=17320
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=17320
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/
http://www.aracoop.coop/
http://aracoop.coop/accions-aracoop/creixement-i-renovacio-de-leconomia-social-i-cooperativa/creixement-i-internacionalitzacio-dempreses-de-leconomia-social-i-cooperativa/
http://aracoop.coop/accions-aracoop/creixement-i-renovacio-de-leconomia-social-i-cooperativa/creixement-i-internacionalitzacio-dempreses-de-leconomia-social-i-cooperativa/
http://aracoop.coop/projectes-singulars/
http://treball.gencat.cat/ca/actualitat/butlletins-electronics/economia-social-i-cooperativa/
http://treball.gencat.cat/ca/actualitat/butlletins-electronics/economia-social-i-cooperativa/
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La intercooperació és una de les característiques principals de les 
cooperatives. La mateixa definició de cooperativa va lligada a la unió, 
a l’ajut mutu i a la relació, no només entre persones físiques, sinó 
també entre entitats jurídiques, per tal d’assolir interessos comuns.

Aquest principi ens ve a dir que 
les cooperatives poden assolir 
el seu màxim potencial mitjan-
çant la col·laboració pràctica de 
les unes amb les altres, tant en 
l’àmbit local com internacional. 
La intercooperació estableix ali-
ances estratègiques per tal de 
crear noves cooperatives, millora 
les condicions en què es mouen 
els projectes cooperatius, facilita 
l’accés al finançament i a serveis 
adequats i promou un mercat 
social per als productes i serveis 
cooperatius.

Gràcies en part a les facilitats brindades per marcs de relació com 
són les trobades Cocrear per col·laborar del programa aracoop, els 
Cafès de la Federació de la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya, o les Cadires Cooperatives organitzades per LabCoop, 
però sobretot a causa de les dificultats que les cooperatives patei-
xen per sobreviure en un moment tan complicat com l’actual, cada 
vegada hi ha més processos d’intercooperació.

Intercooperació 
i ecosistema 
cooperatiu

 
«Sisè principi: Cooperació 

entre cooperatives. Les 
cooperatives serveixen al seu 
teixit social de la manera més 

eficaç possible i enforteixen 
el moviment cooperatiu 

treballant conjuntament amb 
estructures locals, nacionals, 

regionals i internacionals.»
Aliança Cooperativa Internacional 

(ACI, Manchester, 1995).

http://www.aracoop.coop/
http://www.cooperativestreball.coop/
http://www.cooperativestreball.coop/
http://www.grupecos.coop/lc/
http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles
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Si bé els motius perquè les cooperatives intercooperin són diversos 
(per completar l’oferta pròpia o per diferenciar-la, per innovar, inver-
tir, millorar la comercialització, compartir recursos, obtenir crèdit, 
etc.), les experiències d’intercooperació responen fonamentalment 
a dues lògiques:

•	 Intercooperació socioeconòmica.

•	 Intercooperació sociopolítica o representativa.
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Intercooperació 
socioecònomica
L’objectiu de la intercooperació econòmica ha de ser sobretot pro-
porcionar avantatges i elements que contribueixin a l’èxit de la co-
operativa generada, però també la de les seves sòcies. El Manual 
d’intercooperació esmenta els elements següents com a clau per 
operar en el mercat actual: la competència, la productivitat i la re-
ducció de costos, l’accés a les noves tecnologies i inversions, l’accés 
a recerca i desenvolupament propis, l’accés a personal especialitzat 
o la capacitat d’accedir a nous mercats.

Els principals instruments d’intercooperació socioeconòmica són:

•	 Cooperatives de segon grau i cooperatives de serveis, per 
complementar, promoure, coordinar o reforçar l’activitat econò-
mica de les entitats membres.

«Les cooperatives de segon grau tenen per objecte la intercoo-
peració, la integració econòmica o la integració empresarial de 
les entitats que en són membres, amb l’extensió o l’abast que 
estableixin els estatuts respectius.»

Article 137, de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de 
Catalunya.

«Són cooperatives de serveis les que associen persones físi-
ques o jurídiques que són titulars d’explotacions industrials o 
de serveis i professionals o artistes que exerceixen llur activitat 
per compte propi. Les cooperatives de serveis tenen per objecte 
la prestació de subministraments i serveis i l’execució d’opera-
cions destinades al millorament econòmic i tècnic de les activi-
tats professionals o de les explotacions de llurs socis.»

Article 129, de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de 
Catalunya.

•	 Grups cooperatius, són cooperatives de segon grau que pro-
mouen la integració estratègica de diferents cooperatives per 
actuar de forma conjunta en el mercat.

«... Si la cooperativa de segon grau es constitueix amb la finali-
tat d’integrar empreses, pot incloure l’expressió grup coopera-
tiu en la seva denominació.»

Article 137, de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de 
Catalunya.

http://www.rsecoop.coop/index.php/productes-rse-coop/download/2-manuals/4-manual-d-intercooperacio
http://www.rsecoop.coop/index.php/productes-rse-coop/download/2-manuals/4-manual-d-intercooperacio
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Alguns exemples:

I més enllà d’una forma jurídica o una altra, en el compliment de llur 
activitat, les cooperatives es poden vincular a terceres persones 
mitjançant els acords, els convenis, els pactes o els contractes que 
considerin convenients. Un simple acord de col·laboració entre coo-
peratives també és una forma bona i útil de cooperar, com per exem-
ple els acords establerts entre les cooperatives Biciclot i La Ciutat 
Invisible per fer rutes cooperatives en bici, o entre Celobert, Nusos 
i L’Apòstrof per crear una exposició sobre habitatges ecoeficients.

GLOSSARI 

Conveni intercooperatiu:

Les cooperatives poden subscriure amb altres cooperatives convenis o 
acords intercooperatius per al compliment dels seus objectes socials. En 
virtut d’aquests convenis o acords, la cooperativa i els seus socis poden fer 
operacions de subministrament, lliurament de productes o serveis en les altres 
cooperatives signants de l’acord o conveni, sense cap més restricció que les 
que es puguin derivar de la singularitat o la complexitat de les operacions 
cooperativitzades ofertes, dels estatuts socials o de les disposicions legals. 
Aquestes operacions tenen la mateixa consideració que les operacions 
cooperativitzades amb els socis, llevat de les operacions amb les seccions  
de crèdit.

Article 141, de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

http://www.biciclot.coop/
http://laciutatinvisible.coop/
http://laciutatinvisible.coop/
http://www.celobert.coop/
http://www.nusos.net/
http://www.apostrof.coop/
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Intercooperació 
sociopolítica o 
representativa
La intercooperació en l’àmbit de la representació és un recurs a 
bastament superat en el cooperativisme; des dels seus inicis el 
moviment cooperatiu s’ha organitzat i estructurat a través d’orga-
nitzacions representatives (federacions i confederacions) a escala 
nacional, estatal i internacional.

Principals instruments d’intercooperació sociopolítica o represen-
tativa a Catalunya:

•	 Federacions de cooperatives: entitats que aglutinen i represen-
ten les diferents branques de cooperatives, amb la finalitat de 
promoure-les i de fer-ne difusió.

 − Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
 − Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de 

Catalunya
 − Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya
 − Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya
 − Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

•	 Confederació de Cooperatives de Catalunya: òrgan represen-
tatiu del conjunt del cooperativisme català. Té com a prioritat 
divulgar els principis cooperatius, defensar els interessos del 
cooperativisme i promocionar projectes d’interès comú per al 
sector.

http://www.fcac.coop/
http://www.fccuc.coop/
http://www.fccuc.coop/
http://www.escolescooperatives.cat/
http://www.fedcoophabitcat.org/
http://www.cooperativestreball.coop/
http://www.cooperativescatalunya.coop/
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Ecosistema 
cooperatiu
D’altra banda, i en la lògica de la cooperació, les noves cooperatives 
busquen formar part d’ecosistemes o entorns de suport mutu, al-
guns sectorials, d’altres territorials.

Ho expressen participant en xarxes locals (Impuls cooperatiu de 
Sants, Cooperasec, 9Barris Coopera, Barris Cooperatius...); en es-
pais de treball compartits (Grup Ecos, Coopera Berguedà, UIKÚ 
Coworking El Prat...); en la Fira d’Economia Solidària, una iniciativa 
impulsada per la Xarxa d’Economia Solidària, i en jornades coope-
ratives (Dia del Cooperativisme, Maig Cooperatiu del Baix Llobregat, 
Terrassa Cooperativa, Setmana de l’Economia Social i Solidària de 
Mataró, Setmana de l’Economia Social i Cooperativa del Bergue-
dà...), entre d’altres.

S’expressa també quan les cooperatives aconsegueixen una pila 
d’avaladors mancomunats per a un crèdit que han demanat a 
Coop57, o quan tanquen en poques setmanes una campanya de tí-
tols participatius, de micromecenatge o de microfinançament.

O també en el desenvolupament d’estructures democràtiques amb 
què la ciutadania pot ser copropietària d’un banc, com és el cas dels 
GITS (Grup d’Iniciativa Territorial), l’espai natural de participació dels 
socis de FIARE, o amb l’autoorganització d’estalviadors particulars 
per finançar projectes emprenedors amb petites necessitats de fi-
nançament (GEST...).

O en el creixement espectacular de la cooperativa energètica Som 
Energia en sis anys, que només s’explica perquè està aglutinant 
bona part del moviment 
ecologista i actua a la 
pràctica com un híbrid 
entre entitat empresarial 
i entitat reivindicativa.

Per saber-ne més

Fira d’Economia Solidària de 
Catalunya

https://www.facebook.com/impulscoop/
https://www.facebook.com/impulscoop/
http://cooperasec.barripoblesec.org/
https://teixintbarriscoop.wordpress.com/
http://www.cooperativestreball.coop/consolida/coopera/barri-cooperatiu
http://www.grupecos.coop/cat/ECOS
http://www.adbergueda.cat/posts/el-centre-coworking-cooperabergueda-amplia-les-seves-instal95lacions518.php?recurs_id=518
http://coworkingelprat.blogspot.com.es/
http://coworkingelprat.blogspot.com.es/
http://www.firaesc.org/
http://www.xes.cat/pages/xs100.php
http://www.santboi.cat/maigcoop
http://www.terrassa.cat/terrassacooperativa
http://cafedemar.coop/setmana-de-leconomia-social-i-solidaria-de-mataro/
http://cafedemar.coop/setmana-de-leconomia-social-i-solidaria-de-mataro/
http://www.adbergueda.cat/projectes.php?recurs_id=82&categoria=1&taula=mod_actuacions
http://www.adbergueda.cat/projectes.php?recurs_id=82&categoria=1&taula=mod_actuacions
http://www.coop57.coop/
http://www.fiarebancaetica.coop/git/ca/
http://www.fesgest.cat/
https://www.somenergia.coop/ca/
https://www.somenergia.coop/ca/
http://www.firaesc.org/la-fira/
http://www.firaesc.org/la-fira/
https://youtu.be/7VrcUl5jAn4
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Així mateix, altres iniciatives que contribueixen a crear ecosistema 
d’economia social i cooperativa són, per exemple, el programa Mu-
nicipi cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Treball de Caa-
talunya l’objectiu del qual és la difusió, el creixement i la sensibilit-
zació del cooperativisme de treball impulsat a diversos 22 municipis 
catalans.

O la Xarxa Financoop, una plataforma d’entitats financeres coope-
ratives, mutualistes i altres formes societàries, que treballen per 
impulsar les finances cooperatives a Catalunya. La Xarxa la formen 
quatre cooperatives de crèdit (Caixa d’Enginyers, Caja Laboral, Caja-
mar i Fiare Banca Ètica), una cooperativa de serveis financers (Coop 
57), dues societats de garantia recíproca (Elkargi i Avalis), una soci-
etat d’inversió en cooperatives (Grup d’Inversors Cooperatius-Gico-
op), una fundació especialitzada en microcrèdits (Fundació Acció 
Solidària Contra l’Atur), una entitat que promou les finances coope-
ratives (Fundació Seira), un grup cooperatiu (Clade) i entitats públi-
ques com l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, l’Institut Ca-
talà de Finances (ICF), l’agència ACC1Ó i el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu 
de la xarxa és defensar un sistema financer al servei de l’economia 
productiva i augmentar la seva incidència social, treballant des dels 
principis d’equitat, transparència i sostenibilitat.

«Com més instruments financers comuns de l’economia social hi 
hagi, més bé resistiran les empreses cooperatives. Pensem en ins-
truments controlats pel sector, amb un bon seguiment, i molt millor 
si funcionen de manera horitzontal.»

Bruno Roelants, secretari general de l’Organització Internacional de 
Cooperatives de Producció Industrial, Artesanal i de Serveis (CICOPA)

En definitiva, el cooperativisme ens ha demostrat que les empre-
ses i persones que en formen part tenen la capacitat de cooperar 
entre elles, compartint recursos, oferint productes conjunts, creant 
cooperatives de segon grau i grups empresarials cooperatius, par-
ticipant en federacions i xarxes, etc. Per més desèrtic que pugui ser 
el context en què operen les societats cooperatives, existeix un eco-
sistema que té com a fil conductor el cooperativisme i que permet 
als cooperativistes, si tenen clar on volen anar, aportar i rebre en la 
mesura que vulguin i facilitar-los el camí.

Per acabar, esmentem com a exemple d’ecosistema cooperatiu el 
generat a l’entorn de la cooperativa la Garbiana, una mostra de com 
una cooperativa de treball és molt més que això, és un ecosistema 
d’actors que construeixen economia social i mercat social.

http://www.cooperativestreball.coop/consolida/coopera/municipi-cooperatiu
http://www.cooperativestreball.coop/consolida/coopera/municipi-cooperatiu
http://financoop.org/ca/
http://www.fundacioseira.coop/
http://www.lagarbiana.cat/
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L’ecosistema de la Garbiana, 
SCCL

 
  

 
Garbiana pagesa

Per saber-ne més
«25 casos de col·laboració entre/ amb cooperatives».  aracoop

«Finances cooperatives: molt camp per córrer». L’Apòstrof. Nexe 30

«Deu raons per fer-se cooperativista de treball». L’Apòstrof. Nexe 35.

«Una cooperativa que s’acaba en ella mateixa és una cooperativa a mitges». 
A. CAnCelo. L’Apòstrof. Nexe 32

GRUP PREVI

(visió compartida, treball conjunt,  
associació de consumidors…)

COOP57

Aportacions econòmiques  
personals, familiars i 

d’amistats

Assessorament i  
acompanyament  

(aracoop, consultor)

Proveïdors  
cooperatius

Entitats i  
administracions

Garbiana pagesa

Garbiana artesana

Garbiana rebost

Garbiana alquímia

Botiga física  
i en línia10  

cooperatives  
de consum

40 famílies  
amb comanda

http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/explora-cope_v5.pdf
http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/explora-cope_v5.pdf
http://www.nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=51%3Afinances-cooperatives-molt-camp-per-correr&amp;catid=45%3Atextos&amp;lang=ca
http://www.nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=51%3Afinances-cooperatives-molt-camp-per-correr&amp;catid=45%3Atextos&amp;lang=ca
http://www.nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=&lang=ca
http://www.nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=67%3Aantonio-cancelo-quna-cooperativa-que-sacaba-en-ella-mateixa-es-una-cooperativa-a-mitgesq&amp;catid=52%3Atextos&amp;lang=ca
http://www.nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=67%3Aantonio-cancelo-quna-cooperativa-que-sacaba-en-ella-mateixa-es-una-cooperativa-a-mitgesq&amp;catid=52%3Atextos&amp;lang=ca
http://www.nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=67%3Aantonio-cancelo-quna-cooperativa-que-sacaba-en-ella-mateixa-es-una-cooperativa-a-mitgesq&amp;catid=52%3Atextos&amp;lang=ca
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