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Cooperatives
de treball
associat

Característiques
pròpies
Definició
«Són cooperatives de treball associat les que
associen, com a mínim, dues persones físiques que,
mitjançant llur treball, es proposen produir béns
o prestar serveis per a terceres persones. S’entén
per activitat cooperativitzada en les cooperatives
de treball associat el treball que hi presten les
persones sòcies treballadores i les persones
treballadores amb contracte de treball, sempre que
es respectin els límits legals de contractació que
regula l›article 131 (de la Llei de cooperatives)»
LLEI 12/2015, DE 9 DE JULIOL, DE COOPERATIVES DE CATALUNYA
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Una cooperativa de treball associat és una empresa constituïda per
persones que s’associen lliurement per a la realització d’activitats
encaminades a satisfer les seves necessitats i aspiracions econò·
miques i socials, amb una estructura i un funcionament democrà·
tics, d’acord amb els principis cooperatius.
Una cooperativa de treball associat té per objecte proporcionar
llocs de treball a les persones que en són sòcies, mitjançant el seu
esforç personal i directe, a tra·
vés de l’organització comuna de
la producció de béns o serveis
Catalunya el 75% de les per a tercers.

A
cooperatives són de treball
associat, impulsades
per gairebé 40.000
cooperativistes de treball.

Les cooperatives de treball as·
sociat conjuguen professionali·
tat, flexibilitat i participació. Re·
presenten un model d’empresa
en què els objectius econòmics
i empresarials s’integren als de
caràcter social. Així, s’aconsegueix un creixement econòmic basat
en l’ocupació, l’equitat social i la igualtat.

Les persones sòcies treballadores
Per ser persona sòcia treballadora d’una cooperativa de treball as·
sociat cal estar afiliada a la Seguretat Social, tot i que cada coope·
rativa tria quin serà el règim d’afiliació per mitjà dels seus estatuts:
règim general o règim d’autònoms. Totes les persones sòcies treba·
lladores de la cooperativa han de tenir el mateix règim d’afiliació i
cal que el mantinguin durant
cinc anys, a partir de la creació
de la cooperativa; al cap de cinc
anys, la cooperativa pot optar
per canviar de règim d’afiliació a
la Seguretat Social si ho aprova
l’assemblea de sòcies.

Per saber-ne més

Amb el principi d’autonomia i in·
dependència, les cooperatives
tenen una gran capacitat d’au·
toregulació. Cada cooperativa
regula el seu propi règim laboral
per mitjà del Reglament de rè·
gim intern (RRI), en què s’esta·
bleix l’organització i la prestació
del treball:
•

el marc de funcionament i estructura organitzativa,

•

les jornades i el descans setmanal,

•

les festes laborals, les vacances i els permisos,

•

la classificació professional,

El món de l’Ara i la Coop
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•

els criteris retributius (especialment les bestretes laborals),

•

la mobilitat funcional i geogràfica,

•

les excedències o qualsevol altra causa de suspensió o extinció
de la relació de treball cooperatiu,

•

i, en general, qualsevol altra matèria vinculada directament
amb els drets i les obligacions derivats de la prestació de tre·
ball per les persones sòcies treballadores.

Unitat 3
Característiques de les cooperatives
de treball associat

Tanmateix, no es poden limitar per autoregulació les matèries d’or·
dre públic, ja que són d’obligat compliment les normatives generals
relatives a:
•

treballs nocturns, insalubres, penosos, nocius
o perillosos,

•

la regulació del règim de Seguretat Social,

•

la prevenció de riscos laborals,

•

i les causes legals de suspensió i excedència.

Per saber-ne més

Les persones sòcies treballadores també poden
establir per mitjà dels estatuts un període de pro·
va, com a requisit per a l’admissió de noves perso·
nes sòcies. Durant el període de prova s’aplica el
mateix règim de treball i de seguretat social que
s’ha establert per a les persones sòcies de ple dret.
El període de prova no pot ser superior a un any i es
pot reduir de mutu acord. No obstant això, si l’aspi·
rant a soci o sòcia porta treballant a la cooperativa
almenys un temps igual o superior al del període
de prova, cal que sigui admès si compleix els requi·
sits fixats ens els estatuts.
Durant aquest període també es pot donar el cas
que la persona sòcia a prova o la cooperativa no
desitgin que continuï la relació; això es pot resol·
dre mitjançant lliure decisió unilateral, tant de la
persona com del consell rector, però s’ha de comu·
nicar per escrit.
Legalment les persones sòcies a prova només te·
nen els drets de veu i d’informació, i no participen
en els resultats (ni positius ni negatius) de l’exercici. Les aportaci·
ons econòmiques que puguin haver fet a la cooperativa durant el
període de prova no s’han d’incorporar al capital social. Com veuràs
a la unitat 4, depèn dels models de gestió organitzativa de la co·
operativa que les persones sòcies a prova s’apropiïn al màxim del
projecte cooperatiu.

“Cooperatives de Catalunya.
Magnituds socioeconòmiques”
Confederació de Cooperatives de
Catalunya – 4t trimestre de 2015
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Les persones treballadores
Una cooperativa de treball associat pot tenir persones assalariades,
és a dir persones que treballen per compte d’altri, que han d’estar
afiliades al règim general de la Seguretat Social. En aquest cas, les
cooperatives han de complir l’Estatut de les persones treballadores
i el conveni col·lectiu que correspongui en cada cas.
La contractació per compte d’altri està, però, limitada legalment al
nombre d’hores/any treballades per les persones sòcies, ja que la
proporció de treball assalariat
respecte el de les persones sò·
cies ha de ser sempre menys del
cooperatives catalanes 30%.

Les
generen ocupació per a 45.414
persones treballadores i
quasi 120.000 llocs de treball
indirectes.

EXEMPLE: Suposem que la coo·
perativa està composta per tres
persones sòcies que treballen
dues jornades i mitja de 38 ho·
res (on les tres treballen 32 ho·
res cadascuna), és a dir 4.902
hores l’any; podran contractar una persona sempre que el còmput
total d’hores treballades no superi les 1.470,60 hores.

No computen en aquest càlcul les hores treballades quan els con·
tractes per compte d’altri corresponen a les persones treballadores:
•

integrades a la cooperativa per subrogació legal i a les que s’in·
corporin a activitats sotmeses a la mateixa subrogació;

•

que substitueixin persones sòcies treballadores que es trobin
en situació d’excedència o d’incapacitat laboral temporal, o
que gaudeixin d’un permís per maternitat o paternitat, adopció
o acolliment, que exerceixin un càrrec públic o que compleixin
un deure públic de caràcter inexcusable;

•

que treballin en centres de treball subordinat o accessori;

•

que tinguin contractes de treball en pràctiques, per a la forma·
ció o per obra o servei determinats;

•

que tinguin contractes de conformitat amb una disposició de
foment de l’ocupació de persones amb discapacitats físiques
o psíquiques;

•

que rebutgin expressament la proposta de la cooperativa d’ad·
quirir la condició de socis. No obstant això, el nombre de treba·
lladors que hagin renunciat no pot ser superior al nombre de
socis actius.

A banda del límit legal, per a les cooperatives de treball associ·
at (que fiscalment es consideren especialment protegides) també
existeix un límit establert a la Llei de règim fiscal. Aquesta determi·
na que, per tenir dret als avantatges fiscals previstos, les cooperati·
ves no poden superar dos límits:
a)

El nombre de persones assalariades amb contracte in·
definit ha de ser sempre menys del 10% del nombre de
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persones sòcies; tot i així, fins a 10 persones sòcies es pot
contractar indefinidament 1 persona.
b)

La suma del còmput anual de treball assalariat amb con·
tracte temporal ha de ser menor al 20% del total d’hores
treballades per les persones sòcies.

En aquests límits també existeixen excepcionalitats que no compu·
ten. Aquestes són les mateixes que per als límits legals anteriors, a
excepció dels contractes per obra i servei.
EXEMPLE: Suposem la mateixa cooperativa anterior podrà
contractar una persona en règim indefinit sense perdre el
dret a estar especialment protegida, perquè no se superen
les 10 persones sòcies.

I quan van mal dades...
En cas que hi hagi causes econòmiques, tècniques, organitzatives,
de producció o derivades de força major que afectin substancial·
ment el bon funcionament de la cooperativa, l’assemblea pot acor·
dar per mantenir la viabilitat de la cooperativa:
a)

La suspensió total o parcial de l’activitat cooperativitzada
(per un període determinat o definitivament) de totes les
persones sòcies o d’una part d’elles, els drets i les obliga·
cions de les quals no queden afectats si es tracta d’un pe·
ríode determinat.

b)

La reducció, amb caràcter definitiu, del nombre de llocs
de treball de la cooperativa, i designar les persones sòcies
treballadores que s’han de donar de baixa de la cooperati·
va i la causa específica; o bé també modificar la proporció
de les qualificacions professionals.

Com que aquesta segona situació es considera baixa forçosa justifi·
cada, les persones sòcies afectades tenen dret que se’ls reembossi
immediatament les aportacions socials voluntàries que hagin fet, i
també que se’ls reembossi les aportacions socials obligatòries (en el
termini màxim de dos anys, tal com preveu la Llei de cooperatives).
Quan les persones sòcies que causen baixa obligatòria justificada
són titulars de les aportacions de tipus B (el reemborsament de les
quals en cas de baixa pugui ser refusat incondicionalment pel con·
sell rector) i el consell rector no n’acorda el reemborsament immedi·
at, les sòcies que romanguin a la cooperativa han d’adquirir aques·
tes aportacions en el termini de sis mesos.
Totes aquestes circumstàncies es poden preveure estatutàriament,
però en tot cas el consell rector és qui en proposa les mesures i l’as·
semblea qui les adopta.
En el cas que una cooperativa de treball associat hagi de cessar, per
causes que no li són imputables, en un contracte de serveis o con·
cessió administrativa i una nova empresa se’n fa càrrec, les perso·
nes sòcies treballadores afectades que hi desenvolupen l’activitat
tenen els mateixos drets i deures que els haurien correspost si ha·
guessin estat treballadors per compte d’altri, d’acord amb la legis·
lació estatal aplicable.
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Avantatges i
potencialitats
La fórmula cooperativa ofereix una sèrie d’avantatges que es de·
riven d’un model propi d’organització interna, així com dels princi·
pis en què basa la seva filosofia. No obstant això, també requereix
de més cura de l’equilibri entre els interessos particulars i els col·
lectius, entre les necessitats de les persones i allò que el projecte
cooperatiu és capaç de cobrir. Veurem alguns elements de reflexió
sobre aquesta qüestió a la unitat 4.

Empresa participativa
i democràtica
En les persones sòcies d’una cooperativa de treball associat hi ha
una confluència de rols que no es dona en cap altra figura jurídica:
són alhora persones treballadores i empresàries. Aquesta dualitat
afavoreix la suma de recursos i capacitats que s’hi aporten, que es
tradueix en un entorn afavoridor de creixement personal i col·lectiu.
Les persones sòcies d’una cooperativa participen de:
•

la propietat de l’empresa;

•

la gestió, tant l’estratègica com l’operativa;

•

i els resultats, tant els positius com els negatius.

Aquesta capacitat de participació té aspectes molts positius, com
ara una doble eficàcia professional i societària i una motivació de
les persones sòcies més gran, que es fan seva la trajectòria de la
cooperativa. Les cooperativistes són al mateix temps propietàries i
gestores, de manera que hi ha una motivació i una identificació més
grans amb l’empresa i el seu futur.
A més, les persones i el valor del treball estan per damunt del capital
aportat, de manera que la cooperativa és una organització demo·
cràtica on les decisions estratègiques de la cooperativa es prenen
de manera igualitària: una persona, un vot.
La dotació de processos, espais i mecanismes de participació i go·
vernança democràtica depenen del tarannà que les persones sòcies
impregnen a cada cooperativa, però en tot cas és un marc organit·
zatiu que afavoreix les dinàmiques d’apropiació i apoderament de
les persones sòcies.
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Empresa generadora d’ocupació
estable
La cooperativa de treball associat és una fórmula d’ocupació estable:
les persones sòcies s’uneixen per satisfer les necessitats de treball
que tenen, de manera que s’ofereixen a si mateixes les millors condi·
cions possibles: estabilitat, cobertura social, nivells salarials, etc.

El cooperativisme català
crea ocupació estable: el
84,2% (2,4 punts per sobre
de la mitjana catalana) de les
persones treballadores tenen
un contracte indefinit.

Així mateix, les cooperatives
afavoreixen més l’ocupació es·
table de persones que, sense
ser persones sòcies treballa·
dores, s’hi desenvolupen pro·
fessionalment per mitjà de la
contractació laboral. En el con·
junt de Catalunya, generen més
ocupació estable que la resta
d’empreses catalanes.

Empresa que facilita el
creixement personal i col·lectiu
A la unitat 4 veurem algunes de les fórmules de la gestió cooperati·
va. Pel que fa als avantatges de la cooperativa de treball associat, ja
apuntem ara que aquest és un marc idoni per enfortir competències
personals i col·lectives que no sempre estan presents en altre tipus
d’organitzacions de treball.
En concret les cooperatives de treball associat afavoreixen:
•

assumir la responsabilitat col·lectiva,

•

conèixer i comprendre la gestió de l’empresa,

•

actuar amb compromís i
visió integrada,

•

contribuir a l’estratègia i
els resultats,

•

compartir la presa de
decisions,

•

treballar en equip i tenir-lo
present,

•

representar i negociar en
nom de la cooperativa,

•

generar, comunicar i
compartir decisions assertivament.

Per saber-ne més

Interactius aracoop
Aplicacions multimèdia per
conèixer, comprendre i fer efectiva
la participació al consell rector de
la teva cooperativa
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Cooperatives
de consumidors
i usuaris

Característiques
pròpies
Definició
«Les cooperatives de consumidors i usuaris tenen
per objecte primordial el lliurament de béns o la
prestació de serveis per al consum directe dels
socis i de llurs familiars, i el desenvolupament
de les activitats necessàries per a afavorir la
informació, la formació i la defensa dels drets dels
consumidors i els usuaris.»
Llei de cooperatives de Catalunya 12/2015, de 9 de juliol
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Una cooperativa de consumidors i usuaris, doncs, associa persones
que s’han unit lliurement per proveir-se de béns de consum o per
a l’ús de serveis en millors con·
dicions que l’oferta del mercat o
d’altra manera (individual·
A Catalunya hi ha entorn d’1,5 que,
ment), no haurien pogut obtenir
milions de persones sòcies o els hauria estat més difícil. Per
consumidores i/o usuàries tant, les persones sòcies s’han
d’una cooperativa de consum, agrupat per resoldre de manera
el 20% de la població del país. col·lectiva les seves necessitats
socioeconòmiques relaciona·
des amb l’abastiment de pro·
ductes i/o serveis.
Les sòcies i els socis són bàsi·
cament persones físiques, ja si·
guin comptades individualment
o com a unitats familiars, ja que
les cooperatives de consumi·
dors i usuaris es creen per re·
soldre les necessitats directes
Distribució de cooperatives de consum a Catalunya
de les persones sòcies i els seus
Font: Registre de Cooperatives (gener 2017)
familiars. Les persones jurídi·
ques, si n’hi ha, poden tenir ca·
buda en un segon terme, com a sòcies col·laboradores, encara que
aquesta opció pot penalitzar fiscalment la cooperativa.

Models

Per saber-ne més

La cooperació en l’àmbit del
consum o l’ús de serveis com·
partits adopta diferents for·
mats o models, segons el sector
d’activitat, l’àmbit de distribu·
ció, els productes i serveis, la
dimensió de la cooperativa, la
forma organitzativa, etc. Així,
les cooperatives de consumi·
dors i usuaris donen resposta a
múltiples necessitats dels seus
socis i sòcies segons l’activitat,
i en alguns casos n’hi ha que es
dediquen a més d’una.
A Catalunya trobem grans dis·
tribuïdores de béns de consum
con Abacus, Consum i Eroski, les dues darreres provinents del País
Valencià i del País Basc, respectivament, que tenen presència a
bona part del territori. En el cas d’Abacus, la cooperativa proveeix
de productes tant les persones associades com terceres no sòcies.

El món de l’Ara i la Coop

Dins de la distribució de béns de consum, ja fa uns anys que estan
creixent amb força les cooperatives de distribució de producte eco·
lògic i elaborat amb criteris de comerç just, responsable i sostenible.
Algunes d’aquestes cooperatives ho fan des de l’autoorganització
del funcionament operatiu de la cooperativa de les famílies i dels
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membres que en formen part, assumint totes les tasques de gestió
de l’empresa de forma no remunerada. Alguns exemples, a banda
dels esmentats anteriorment, són La Manduca,
de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà); Gafar·
rons, de Premià de Mar (Maresme), o Germinal, a
Per saber-ne més
Barcelona.
N’hi ha d’altres que opten per gestionar l’activitat
amb el suport de personal assalariat i/o d’incor·
porar aquest com a soci o sòcia de treball de la co·
operativa, com és el cas de la cooperativa El Brot,
de Reus (Baix Camp).
Dins del sector cultural, les cooperatives de con·
sumidors i usuaris poden contribuir el renaixe·
ment de cinemes, teatres, sales d’espectacles,
llibreries, i, en definitiva, espais culturals on les
mateixes persones sòcies participen en l’orga·
nització i la tria de l’oferta cultural. Un exemple
d’aquest àmbit són els projectes de multiactivitat
cultural a l’entorn de la cooperativa Rocaguinarda,
de Barcelona.

Xarxa de Consum Solidari:
Associació que des de l’any 1996 treballa
en l’àmbit del comerç just i el consum
responsible. Parteix d’una visió integral
del comerç just que engloba tot el cicle
d’un producte, des de la producció fins a la
comercialització.

Al sector dels serveis a les persones, Apindep
Ronçana (Santa Eulàlia de Ronçana, Vallès Orien·
tal) presta serveis diversos a les persones usuàri·
Opcions:
es, com són el transport adaptat, serveis terapèu·
Revista editada per una cooperativa
tics, a banda del suport a les famílies que tenen
que promou el consum conscient i
membres amb discapacitats psíquiques, físiques
transformador.
i/o socials, amb l’objectiu de fomentar-ne la inte·
gració social, escolar i laboral. Un exemple, doncs,
que visualitza com les cooperatives ajuden a sa·
tisfer necessitats no cobertes pel mercat, o a complementar les co·
bertes parcialment.
Les cooperatives de consumidors i usuaris també han fet la seva
incursió en sectors econòmics estratègics com l’energia i les co·
municacions de la mà de Som
Energia i Eticom- Som Conne·
xió. A Som Energia, els socis i les
sòcies són copropietàries d’una
empresa que subministra ener·
gia generada al 100% de forma
sostenible. D’una banda, rei·
vindiquen un consum més res·
ponsable de l’energia; de l’altra,
l’apoderament i la participació
comunitària en la gestió d’un bé
públic d’interès general, davant
l’oligopoli del mercat energètic.

Per saber-ne més

En un sentit molt similar, Eti·
com-Som Connexió promou
aquests valors en el sector oli·
gopolitzat de les comunicaci·
ons telefòniques i d’internet.

Cooperativa de Consum Apindep

També trobem fórmules col·laboratives de construcció de comunitat
com la Vikipèdia, programari lliure o sistemes operatius tipus Linux,
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que ben bé podrien conformar projectes cooperatius o col·lectius,
ja que comparteixen algunes característiques de les cooperatives
emergents.
Pel que fa la nomenclatura de les classes de cooperatives que pre·
veu la Llei de cooperatives de Catalunya, les cooperatives de con·
sum poden prendre també la forma de cooperatives integrals, neixin
com a tals o bé s’hi transformin amb el temps.
La Llei de cooperatives de Catalunya les defineix de la manera se·
güent:
«Una cooperativa integral és la cooperativa de primer grau que té
per objecte activitats econòmiques o socials pròpies de diferents
classes de cooperatives o les de l›article 109.2. Si la cooperativa
integral 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
cooperativa rural.»
Llei de cooperatives de Catalunya 12/2015, de 9 de juliol

Així, les cooperatives integrals, de consumidors i usuaris i de treball
associat, tenen un objecte social doble que respon a la realitat de
les persones consumidores o usuàries i a les treballadores:
•

D’una banda, el lliurament
de béns o la prestació de
serveis per al consum di·
recte de les persones sò·
cies i els seus familiars i
el desenvolupament de
les activitats necessàries
per obtenir més informa·
ció, formació i defensa dels
drets dels consumidors i
els usuaris.

•

De l’altra banda, l’exercici
d’aquestes activitats eco·
nòmiques mitjançant l’as·
sociació de persones que,
amb l’aportació del seu tre·
ball personal, es proposen
produir en comú els béns i
serveis per a les persones
sòcies i els seus familiars.

Per saber-ne més

Eticom Som Connexió

En aquesta classe de cooperativa, els òrgans de govern han de tenir
sempre una representació equilibrada de les activitats dels consu·
midors i usuaris i de les activitats laborals. Cal fixar als estatuts so·
cials els criteris de relació equitativa i proporcional entre ambdues
realitats pel que fa als drets i les obligacions socials, tant polítics
com econòmics.
En el cas de la transformació a cooperativa integral es dona per des·
comptat que qualsevol projecte cooperatiu pot evolucionar d’una
classe a una altra per les circumstàncies que siguin, només cal que
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compleixi els requisits legals per adquirir una altra classe coope·
rativa i regular-ho en estatuts. Per exemple, es podria donar el cas
d’una cooperativa de treball que incorporés la clientela com a sòcia
usuària i que, per tant, adquirís el corpus d’una cooperativa integral
de treball associat, i de consumidors i usuaris. O bé, ens podríem
trobar en un cas a la inversa: una cooperativa de consum que incor·
pora personal laboral per necessitat de l’activitat
i que esdevé integral en convertir aquest personal
laboral en soci de treball.

Unitat 3
Característiques de les cooperatives
de consumidors i usuaris

Per saber-ne més

Un exemple de cooperativa integral és Opcions
de Consum Responsable, SCCL, una cooperativa
de consumidors i usuaris i de serveis que des de
la sostenibilitat personal, social i ecològica, de·
senvolupa un mercat social entre 7.000 sòcies de
consum i 16 entitats entre sòcies de serveis i col·
laboradores que proveeixen de serveis les usuà·
ries.
També podem considerar altres classes de coope·
ratives molt pròximes o relacionades amb el coo·
perativisme de consum, com són les cooperatives
d’ensenyament, d’habitatges i sanitàries.
«Es consideren cooperatives d’ensenyament les que tenen per ob·
jecte procurar o organitzar qualsevol mena d’activitat escolar o do·
cent, en alguna branca del saber o de la formació tècnica, artística,
esportiva o d’altres, i també prestar serveis que facilitin l’activitat
docent, com la venda de material, la pràctica de l’esport o els serveis
de cuina, entre d’altres. També poden tenir per finalitat educar els
alumnes dels centres escolars en la pràctica cooperativista. Amb
aquest objecte, poden produir i distribuir, exclusivament entre els
socis, béns i serveis que siguin d’utilitat escolar o que tinguin apli·
cació en el progrés cultural d’aquests.»

Manual de conversió de l’activitat
econòmica en cooperativa

Llei de cooperatives de Catalunya 12/2015, de 9 de juliol

Per saber-ne més

Per tant, en el cas d’aquelles co·
operatives d’ensenyament for·
mades per la lliure associació de
pares i mares, d’alumnat (o de
les persones que el representen
legalment), els són aplicables
les normes establertes per a les
cooperatives de consum.
En aquest cas, són les famíli·
es i/o l’alumnat els que lideren
el projecte cooperatiu, amb el
suport, en la majoria de casos,
de personal docent o altre que
ajuda a desenvolupar l’objecte
social de la cooperativa, de ma·
nera assalariada o amb vincula·
ció societària (soci o sòcia de treball).

El món de l’Ara i la Coop:
Cooperatives d’ensenyament

En el cas d’involucrar-se al mateix nivell, pares, mares, alumnat (o
representants legals) i també el personal docent i no docent, ens
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de consumidors i usuaris

trobaríem davant una cooperativa integral (de consumidors i usua·
ris, i de treball associat). En aquest supòsit caldria regular expres·
sament en els estatuts la proporcionalitat entre els diversos col·
lectius a l’hora de l’exercici dels drets.
«Són cooperatives d’habitatge les que tenen l’objecte de procurar
a preu de cost habitatges, serveis o edificacions complementàries
a llurs socis, organitzar-ne l’ús
pel que fa als elements comuns,
i regular-ne l’administració, la
conservació i la millora.»

Per saber-ne més

Llei de cooperatives de Catalu·
nya 12/2015, de 9 de juliol

Les cooperatives d’habitatges
també poden tenir per objecte
la construcció d’habitatges per
cedir-los als socis mitjançant
el règim d’ús i gaudi, bé per a ús
habitual i permanent, o bé per a
descans o vacances, o destinats
a residències per a persones
grans o amb discapacitat.
El món de l’Ara i la Coop:
Cooperatives d’habitatge

La copropietat dels habitatges d’una cooperativa en règim de cessió
d’ús obliga a articular el seu funcionament i organització de forma
col·legiada entre les diferents persones, famílies i col·lectius usu·
aris dels habitatges. Per tant, la cooperativa és la propietària dels
habitatges i els seus socis i sòcies són els usuaris. Es tracta d’una
altra fórmula d’accedir de manera col·lectiva a l’ús de serveis per
cobrir necessitats de les persones.
Sostre Cívic, cooperativa que impulsa els Models de Cessió d’ÚS
(MCU)

«Són cooperatives sanitàries les cooperatives d’assegurances l’ac·
tivitat empresarial de les quals consisteix a cobrir riscos relatius a
la salut dels socis o assegurats i de llurs benefi·
ciaris.

Per saber-ne més

Són també cooperatives sanitàries, als efectes
d’aquesta llei, les constituïdes per persones físi·
ques i jurídiques amb l’objecte de promoure, equi·
par, administrar, sostenir i gestionar hospitals, clí·
niques, centres d’atenció primària i establiments
anàlegs destinats a prestar assistència sanitària
a llurs beneficiaris i familiars i, si escau, a llurs
treballadors. S’apliquen a aquestes cooperatives,
a més dels preceptes d’aquesta llei, els de la legis·
lació sanitària.»
Llei de cooperatives de Catalunya 12/2015, de 9
de juliol
ELS HABITATGES COOPERATIUS:
El sistema de cessió d’ús
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De la mateixa manera que passa en l’àmbit educatiu amb les per·
sones usuàries dels serveis educatius, també en l’àmbit sanitari
trobem cooperativisme format pels usuaris i usuàries dels serveis
sanitaris.
Un exemple és la Societat Cooperativa d’Instal·lacions Assistencials
i Sanitàries (SCIAS), sense ànim de lucre mercantil, que proporciona
a les persones sòcies unes instal·lacions assistencials sanitàries
dignes i els serveis necessaris per al seu funcionament mitjançant
una organització que integra socis de consum i de treball. La coope·
rativa SCIAS és propietària de l’Hospital de Barcelona i el gestiona.

Especificitats de la seva regulació
Nombre mínim de persones sòcies
En comparació de la resta de cooperatives, les cooperatives de con·
sumidors i usuaris han de reunir un mínim de 10 persones sòcies, i
és que agrupar-se per utilitzar serveis o comprar béns i tirar enda·
vant una activitat de ciutadà-consumidor té més sentit amb un grup
nombrós de participants.

Les persones sòcies de treball
A banda de les persones sòcies de consum, que són les que adqui·
reixen els béns de consum o utilitzen els serveis i activitats que fa la
cooperativa, les cooperatives de consumidors i usuaris poden optar,
si és el cas, per fer sòcies les persones que treballen fent possible
les finalitats de la cooperativa. En aquest cas parlarem de persones
sòcies de treball, a les quals s’aplicarà la mateixa regulació prevista
a la Llei de cooperatives per a les persones sòcies treballadores de
les cooperatives de treball associat.
Amb les persones sòcies de treball la cooperativa té una relació de
naturalesa mercantil o societària i els criteris bàsics del règim de
prestació de treball han d’estar definits en els estatuts i en el regla·
ment de règim intern (RRI), de la mateixa manera que passa en les
cooperatives de treball associat.
En cas que la cooperativa de consumidors i usuaris tingui persones
sòcies de treball, els estatuts hauran de fixar els mòduls d’equiva·
lència entre aquestes i les persones sòcies de consum a fi d’assegu·
rar-ne la participació equilibrada i equitativa en les obligacions i els
drets socials, tant polítics com econòmics.

Altres activitats productives
Les cooperatives de consum dedicades a altres activitats produc·
tives no perden el seu caràcter específic pel fet que produeixin els
serveis o els béns que distribueixen, supòsit en el qual l’activitat
productiva exercida també s’ha de regir per les disposicions de la
Llei de cooperatives de Catalunya.
Per exemple, la cooperativa de consumidors i usuaris de l’àmbit cul·
tural Sant Feliu Viu elabora una publicació que distribueix entre les
persones sòcies de la cooperativa per la qual paga una quota de lliu·
rament d’aquest producte.
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Condició de majoristes
Les cooperatives de consumidors i usuaris tenen la condició de ma·
joristes i poden vendre al detall com a minoristes.
Els lliuraments de béns i la prestació de serveis als socis de la co·
operativa no tenen la condició de vendes, ja que es tracta de con·
sumidors agrupats que els han adquirit conjuntament, per la qual
cosa no han de facturar a les persones sòcies per la transferència
de productes o serveis.

EXEMPLE

Per tant, les cooperatives que lliuren productes o serveis a les per·
sones sòcies no fan una venda, sinó que distribueixen la compra
conjunta entre els socis i les sòcies. En canvi, la distribució a terce·
res persones no sòcies sí que té la consideració de venda i cal eme·
tre’n la factura corresponent.

Estatus fiscal de cooperativa especialment protegida
La Llei 20/1990, de desembre, sobre règim fiscal de les cooperati·
ves, que és d’àmbit estatal, estableix que les cooperatives de con·
sumidors i usuaris puguin gaudir de la condició i els avantatges de
cooperativa especialment protegida.
Els requisits d’aquesta condició cal complir-los anualment, i es tin·
dran en compte en el moment de les tributacions. Si en un exercici
econòmic no es compleix amb algun dels requisits, la cooperativa
tributaria per aquell exercici en concret com una cooperativa només
protegida.
Així, en el cas de les cooperatives de consumidors i usuaris, cal que
compleixin els requisits següents perquè se les consideri especial·
ment protegides a efectes fiscals:
•

Que associïn persones físiques amb l’objecte de procurar-los,
en les millors condicions de qualitat, informació i preu, béns i
serveis en què el seu lliurament no estigui gravat en l’impost
sobre el valor afegit (IVA) al tipus incrementat.

•

Que la mitjana de les retribucions totals de les persones sòcies
de treball, si la cooperativa en té, no superin el 200% de la mit·
jana de les retribucions en el mateix sector d’activitat.

•

En el cas que la cooperativa tingui 30 o més persones sòcies de
treball i, almenys 50 socis i sòcies de consum per cada persona
sòcia de treball, les vendes efectuades a persones no sòcies, si
se’n fan, no poden excedir del 10% del total de la cooperativa
durant l’exercici econòmic, o del 50% si ho preveuen els esta·
tuts.

Abacus etiqueta els
seus productes amb
dues xifres diferents, el
cost per a les persones
sòcies i el preu de venda
al públic (PVP) per a
persones no sòcies.
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Avantatges i
potencialitats
S’observa que està ressorgint amb força la capacitat relacional del
consum a través de grups d’ús o de compra o les mateixes xarxes
socials i que estan convertint el ciutadà-consumidor en un subjec·
te més actiu i compromès (Luis E. Alonso, 2008). Per tant, un dels
avantatges principals d’aquest model cooperatiu és l’apoderament
de la persona consumidora, en la mesura que participa activament
a construir la resposta a les seves necessitats i les del col·lectiu. I ho
fa prenent consciència sobre els seus actes i prenent responsabili·
tat sobre l’organització col·lectiva.
Com també apunta Quim Sicília, president de la Federació de Coo·
peratives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (FCCUC), en rela·
ció amb la compra conscient del consum col·laboratiu: «Les coope·
ratives de consum avancen en paral·lel als canvis
socials i econòmics de l’entorn que les acull. Les
persones consumidores d’aquestes cooperatives
evolucionen i interioritzen el sentit de la compra
conscient del consum col·laboratiu.

Per saber-ne més

«Els últims anys un gran canvi ha potenciat el di·
namisme i la participació d’aquestes cooperati·
ves. La irrupció de les xarxes socials han donat el
protagonisme a les persones consumidores cap·
girant la dinàmica tradicional de consum. La soci·
etat 2.0 ha permès que es connectin, intercanviïn
informació i creïn els seus propis mitjans de
comunicació i continguts. El consumidor d’avui és
un consumidor actiu, connectat, informat, cons·
cient i responsable. L’impacte d’aquest nou per·
fil de persona consumidora ha estat directe a les
cooperatives de consum, que són més proactives i
participatives que mai.»
Finalment, en la unitat 4 veurem algunes de les
fórmules de la gestió cooperativa, però en clau
d’avantatges de la cooperativa de consumidors
i usuaris apuntem aquí que aquest és un marc
idoni per enfortir competències personals i col·
lectives que no es poden dur a terme com a consumidors individu·
als, i difícilment com a membres de clubs de compra.
En concret, les cooperatives de consumidors i usuaris també afa·
voreixen:
•

assumir la responsabilitat col·lectiva,

•

conèixer i comprendre la gestió de l’empresa,

•

actuar amb compromís i visió integrada,

•

contribuir a l’estratègia i als resultats,

El cooperativisme de consum:
el dinamisme a l’ADN
Quim Sicília, president de la
Federació de Cooperatives
de Consumidors i Usuaris de
Catalunya
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•

compartir la presa de decisions,

•

treballar i orientar-se a l’equip,

•

representar i negociar en nom de la cooperativa,

•

i generar, comunicar i compartir decisions assertivament.

És a dir, el consum, en el marc de les cooperatives, pren un com·
ponent social a diferència del consum individual d’allò que es pot
anomenar «mercat pur», que té per objecte pagar un preu davant
una oferta determinada.
D’altra banda, el cooperativisme de consum també ofereix un marc
per argumentar i prendre consciència d’un consum crític i respon·
sable, en oposició a un consum alienant, d’imposició de desigs so·
bre les necessitats, de la imatge del consumidor com a subjecte
dominat pels signes de la publicitat, sense capacitat de reflexió ni
reacció pròpia.
I com també hem vist en aquesta unitat, la cooperativa de consu·
midors i usuaris que inclou socis i sòcies de treball permet resoldre
dues realitats complementàries: la del treball i la del consum d’un
bé o servei. I, a més, fer-ho més eficaçment, perquè les persones que
treballen per a l’elaboració o la distribució dels productes o serveis
i les que els adquireixen formen part de la mateixa empresa, com·
parteixen estratègia, tenen els mitjans per comunicar-se i hi ha una
proximitat que és més difícil que es produeixi en altres àmbits. Així,
les decisions que es prenen tenen en compte les dues realitats. Vist
des de la perspectiva del treball, és com tenir «la clientela» a l’em·
presa; vist des de la perspectiva del consum, és com poder indicar
«als productors i/o venedors» com es vol el producte o servei.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de
Catalunya (FCCUC)
Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors
i Usuaris (Hispacoop)
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Cooperatives
de serveis

Característiques
pròpies
Definició
«Són cooperatives de serveis les que associen
persones físiques 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’operacions destinades al millorament econòmic
i tècnic de les activitats professionals o de les
explotacions de llurs socis.»
Llei de cooperatives de Catalunya 12/2015, de 9 de juliol
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La definició i regulació específica per a les cooperatives de serveis
catalanes s’estableix a la secció novena del capítol VIII que regula
les diferents classes de cooperatives de primer grau previstes a la
llei. Més enllà d’allò previst a l’article 129, els és d’aplicació el marc
legal cooperatiu general exposat a la unitat 2.
Així doncs, una cooperativa de serveis és una empresa constituïda
per persones físiques o jurídiques que s’associen lliurament per ti·
rar endavant activitats o serveis que reforcen o complementen les
activitats econòmiques que
duen a terme com a professio·
nals autònoms o des de les se·
A Catalunya hi ha 210 ves pròpies empreses.

cooperatives de serveis, i
que en els darrers 5 anys se
n’han creat una seixantena
de noves?

Cal tenir present que l’article 129
també estableix que «una coo·
perativa no pot ésser classifica·
da com a cooperativa de serveis
si les circumstàncies o les
característiques que concor·
ren en els socis o en l’objecte
permeten d’incloure- la en una
altra de les classes cooperati·
ves».

D’alguna manera les coopera·
tives agràries i les cooperatives
marítimes són similars a les coo·
peratives de serveis, en tant que
les persones sòcies són mem·
bres d’explotacions econòmiques (agràries, ramaderes, pesqueres...)
i s’agrupen i cooperen per millorar les pròpies explotacions.
Cooperatives agràries
(article 110 a 112 de la
Llei de cooperatives)

La cooperativa agrària és la cooperativa que 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 subministraments 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. Els socis comuns de la cooperativa agrària són els
titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes i forestals i les persones que
participen en l’activitat cooperativitzada agrària aportant llur producte a la
cooperativa.

Cooperatives marítimes,
fluvials o lacustres
(article 113 de la Llei de
cooperatives)

Són cooperatives marítimes, fluvials o lacustres les que associen persones
físiques o jurídiques titulars d’explotacions dedicades a activitats pesqueres
o d’indústries de pesca marítima i les derivades, en llurs diverses modalitats,
del mar, els rius o els llacs o les llacunes, que tenen per objecte tot tipus
d’activitats i operacions encaminades a la millora econòmica i tècnica de les
explotacions dels socis, de llurs elements o components i de la cooperativa,
i també qualsevol altra finalitat o qualsevol altre servei que siguin propis
de les activitats marítima i pesquera o d’aqüicultura, o que hi estiguin
relacionats directament.

Per tant, a una cooperativa que respongui a les característiques
d’una cooperativa de serveis, però que realitzi activitats agràries o
marítimes, fluvials o lacustres, se li aplicarà la denominació i regu·
lació específica establerta per aquestes classes específiques en els
articles indicats de la Llei de cooperatives.
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Activitat de les cooperatives
de serveis
Les cooperatives de serveis poden fer activitats diverses que donin
resposta a la voluntat i necessitat de treballar conjuntament i coo·
perar entre professionals i empresaris de qualsevol sector econòmic.
Per al compliment del seu objecte, les cooperatives de serveis po·
den dur a terme les activitats següents:
•

Adquirir, elaborar, produir, fabricar, reparar i mantenir els ins·
truments, la maquinària, les instal·lacions, el material, els pro·
ductes i els elements necessaris o convenients per a la coope·
rativa i per a l’activitat professional o les explotacions de les
persones sòcies.

•

Dur la gestió d’indústries
auxiliars o complementàri·
es dels socis i sòcies, i exe·
cutar operacions prelimi·
nars o fer transformacions
que afavoreixin l’activitat
professional o les explota·
cions.

•

Transportar, distribuir i co·
mercialitzar els serveis i els
productes procedents de la
cooperativa i de l’activitat
professional o les explota·
cions de les sòcies.

•

Qualsevol altra activitat
que sigui necessària o convenient o que faciliti la millora eco·
nòmica, tècnica, laboral o ecològica de l’activitat professional o
de les explotacions.

Per saber-ne més

El món de l’Ara i la Coop

Cada cooperativa adoptarà l’objecte social i les activitats a les ne·
cessitats de les persones sòcies i dins els marges d’autoregulació
previstos a la llei definirà la seva organització i funcionament intern.

Models
La cooperativa de serveis és una figura oberta que pot donar res·
posta a autònoms, professionals i empresaris de qualsevol sector
econòmic i els pot servir com a marc per fer activitats de diferent
naturalesa.
Aquestes organitzacions poden rebre la denominació de cooperati·
ves del comerç, de transports o del sector econòmic a què pertanyin
les explotacions de les quals siguin titulars els socis, tant si són per·
sones físiques com jurídiques.
A més de la normativa cooperativa d’aplicació, és important identifi·
car i conèixer la regulació específica de l’activitat i l’àmbit d’actuació
propi de la cooperativa.
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Cooperatives d’activitat
professional
La cooperativa de serveis és una via adequada per a la cooperació
entre professionals en l’exercici de la seva activitat. Pot servir a dife·
rents objectius que poden reforçar l’activitat de cada una de les per·
sones sòcies, des de l’optimització d’estructures i despeses, fins a
l’assoliment d’una dimensió o complementarietat que permeti oferir
més i millor capacitat de resposta.
Oikosvia, SCCL és una cooperativa de serveis formada per arquitec·
tes i la Cooperativa Veterinaris de Catalunya-COVECA, SCCL, agrupa
veterinaris.
Les cooperatives que agrupen persones que exerceixen una activi·
tat professional entesa com aquella que requereix de titulació uni·
versitària o titulació professional vinculada a estudis universitaris,
més la inscripció en el col·legi professional corresponent, hauran de
tenir present allò previst a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats
professionals.
La Llei de societats professionals permet que aquestes adoptin
qualsevol de les formes societàries admeses en el nostre ordena·
ment, per tant, poden adoptar la forma de societat cooperativa ca·
talana limitada. En aquest cas, caldrà afegir una P al final del nom,
juntament amb la indicació de la forma social: SCCLP.
Prodental Associats, SCCLP, és una cooperativa de serveis, constituïda
per dentistes, i que pren la forma de societat professional.
En altres casos, les cooperatives de professionals es constituei·
xen com a cooperatives de treball associat, com per exemple Iacta,
SCCLP, que presta serveis jurídics, i Pediatria dels Pirineus, SCCLP,
que proveeix de serveis mèdics la zona dels Pirineus en col·laboració
amb l’Hospital de Sant Joan de Déu.
El contracte de societat professional s’ha de formalitzar en escrip·
tura pública, s’ha d’inscriure al Registre Mercantil i al Registre de
Societats Professionals del col·legi professional que correspongui i,
en aquest cas també, al Registre de Cooperatives.
La condició de societats professionals ha de figurar a l’escriptura de
constitució i a l’objecte social dels Estatuts: «dur a terme l’activitat
o exercici comú d’una activitat professional». Implica que els drets
i deures de l’activitat professional s’imputen a la societat i aquesta
únicament pot exercir les activitats professionals constitutives del
seu objecte social a través de persones col·legiades.
En termes de responsabilitat:
•

Dels deutes socials, en respon la societat amb tot el seu patri·
moni.

•

Dels deutes socials que derivin dels actes professionals pròpi·
ament dits, en responen solidàriament la societat i els profes·
sionals, socis o no, que hi hagin actuat.

Respecte de la resta de socis, podran ser socis treballadors no pro·
fessionals i socis col·laboradors dins dels límits que permet la llei.
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Cooperatives de transports
Les cooperatives que facin transport de mercaderies o passatgers
s’han d’ajustar al que preveu la normativa específica. Les normes
bàsiques i la seves reglamentacions experimenten modificacions
constants per la incorporació de les directives europees i cal prestar
especial atenció a allò
previst en relació amb les autoritzacions necessàries per efectuar
l’activitat.
Les cooperatives de transportistes, quan prenen forma de coopera·
tiva de serveis, actuen com a intermediàries. Són els socis transpor·
tistes els que disposen cadascun de la seva autorització per exer·
cir l’activitat de transport. La cooperativa representa un suport als
socis en el desenvolupament de la seva activitat de transportistes,
els permet agafar volum i tenir més capacitat de resposta, així com
proveir-se conjuntament de subministraments i serveis de mante·
niments dels camions.

Per saber-ne més

Són exemples de cooperatives de transports
Transportes de Sabadell, SCCL, i la cooperativa
Petit i Mitjà Transport, SCCL.

Cooperatives del comerç
Les cooperatives de serveis també són un bon ins·
trument per donar orma a la col·laboració entre ti·
tulars de comerços d’un sector concret.
Aquestes empreses permeten organitzar la com·
pra conjunta dels productes i el seu tractament
logístic, de manera que optimitzen els preus de
compra i la gestió dels estocs dels comerços pe·
tits o mitjans.
Fedefarma, SCCL, constituïda l’any 1928, és una
de les primeres cooperatives en volum de factu·
ració a Catalunya i una de les principals distribuïdores farmacèuti·
ques d’Espanya, amb més de 3.000 socis, com també un dels cen·
tres logístics farmacèutics més innovadors d’Europa, la qual cosa
els permet treballar amb temps d’entrega molt ajustats.
Les cadenes de ferreteria COFAC i CIFEC són cooperatives que ofe·
reixen a les ferreteries associades imatge corporativa, material al
punt de venda, logística, assessorament, publicitat... Des de 2013
formen part del grup QF+, juntament amb altres grups de compra
del sector.

Fedefarma, a part
de servir més de
3.000 farmàcies, té
programes de formació
i assessorament i
gestiona una de les
plantes logístiques més
modernes d’Europa?
Veure notícia

Clima Ainé, central de compres d’àmbit nacional constituïda per
majoristes del sector de lampisteria i climatització, o la Cooperativa
Jordi Capell, constituïda el 1977 pels arquitectes per a la compra
de material específic i papereria, són exemples de cooperatives de
compra conjunta i altres serveis per a les persones sòcies.
Finalment, la cooperativa sense ànim de lucre Codroper S.Coop ac·
tua com a majorista en un àmbit d’activitat dedicat a la distribució,
importació, exportació i comercialització de productes d’adrogueria
i perfumeria, i compta amb més de 350 adrogueries i perfumeries
sòcies i clients.
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Especificitats de la seva regulació
Les sòcies de serveis
Són persones sòcies de serveis aquelles que utilitzen els serveis i
activitats que realitza la cooperativa.
La cooperativa de serveis és la unió de persones físiques o jurídi·
ques amb l’objectiu de fer activitats que en reforcin les activitats
professionals o productives. Això implica que les persones sòcies es
convertiran en subministradores de béns o serveis, i/o en clientes
dels serveis de la cooperativa.
Algunes de les operacions més habituals amb les persones sòcies
són:
•

Adquisició de béns a les persones sòcies per part de la coope·
rativa: la seva valoració es duu a terme segons el criteri general
del preu d’adquisició.

•

Adquisició de serveis de treball a les persones sòcies: la re·
muneració del fruits del treball habitualment s’anticipa com a
remuneració periòdica als socis a través de les bestretes men·
suals.

•

Ingressos com a conseqüència d’operacions amb les perso·
nes sòcies: són ingressos derivats del lliurament de béns o de
la prestació de serveis per part de la cooperativa a les sòcies.
S’obtenen com a compensació dels costos, sense l’objectiu
d’obtenir beneficis, més enllà dels que siguin necessaris per
mantenir la cooperativa de serveis i s’acordin prèviament amb
les sòcies.

Sigui quines siguin les operacions que facin les persones sòcies de
la cooperativa amb aquesta, és important que es tracti de forma ex·
plícita i s’estableixin mecanismes clars i coneguts de regulació de la
seva relació per tal de facilitar la gestió compartida i l’entesa entre
les persones sòcies i evitar possibles fonts de conflicte.

Les persones sòcies de treball
Les cooperatives de serveis poden optar per fer sòcies les persones
que treballen fent possible la realització de les finalitats de la coo·
perativa. En aquest cas, parlarem de sòcies de treball i se’ls aplicarà
la mateixa regulació prevista a la Llei de cooperatives per a les per·
sones sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat.
Amb les persones sòcies de treball, la cooperativa té una relació de
naturalesa mercantil i els criteris bàsics del règim de prestació de
treball han d’estar definits en els estatuts i en el reglament de règim
intern (RRI), tal com passa amb les persones sòcies treballadores de
les cooperatives de treball associat.
Com també hem vist en les cooperatives de consumidors i usuaris,
en cas que la cooperativa de serveis tingui persones sòcies de serveis
i sòcies de treball, els estatuts hauran de fixar els mòduls d’equiva·
lència per assegurar-ne la participació equilibrada i equitativa en les
obligacions i els drets socials, tant polítics com econòmics.
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En el cas de les persones sòcies de serveis, es podrà establir el dret
de vot plural ponderat a l’assemblea. Aquest vot, regulat expressa·
ment pels estatuts socials, ha de ser ponderat en proporcionalitat a
l’activitat cooperativitzada de la persona sòcia a la cooperativa i no
pot ser superior en cap cas a 20% dels vots socials.
L’activitat cooperativitzada és aquella per a la qual es crea la coope·
rativa. El nivell de participació de les persones sòcies, sigui per vo·
lum de proveïment de productes o serveis, sigui pel nivell d’ús, ser·
veix també per establir el dret de les sòcies en la participació dels
resultats que els són atribuïbles.
Per saber-ne més
Model d’estatuts d’una cooperativa de serveis
Notes explicatives dels estatuts d’una cooperatives de
serveis
El Registre de Cooperatives facilita models d’estatuts
de les principals classes de cooperatives, així com notes
addicionals per orientar en l’emplenament de l’articulat
dels estatuts.
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Avantatges i
potencialitats
La fórmula cooperativa ofereix una sèrie d’avantatges que es deri·
ven d’un model propi d’organització interna, així com dels principis
en què basa la seva filosofia. No obstant això, també suposa reptes
importants relacionats amb la gestió col·lectiva, amb l’equilibri en·
tre els interessos particulars i els col·lectius i els propis en el si de
la cooperativa. Veurem alguns elements de reflexió sobre aquesta
qüestió a la unitat 4.

Treball en equip i cooperació
empresarial

Per saber-ne més

La complementarietat, l’assoli·
ment de la dimensió adequada,
l’accés a serveis que permetin
aportar més valor afegit o un
desenvolupament professional
més gran són elements interes·
sants, i en molts casos neces·
saris, per respondre a les de·
mandes de l’entorn i per enfortir
les possibilitats de viabilitat
i sostenibilitat dels projectes
econòmics i socials, siguin indi·
viduals o col·lectius.
La cooperativa de serveis és
una bona opció per:
•

dimensionar-se i aprofitar economies d’escala,

•

estalviar, reduir costos,

•

afavorir l’accés al finançament,

•

incrementar la capacitat comercialitzadora i distribuïdora,

•

i enfortir la projecció a través d’una marca comuna.

Coop57, SCCL
Coop57, SCCL, és una cooperativa
de serveis financers i el primer
instrument financer del 75%
de les més de 740 entitats i
empreses que en són sòcies.

Aporta un marc obert amb grans possibilitats d’autoregulació, que
permeten ajustar el seu funcionament a les necessitats dels pro·
jectes de les seves sòcies. L’admissió de noves persones sòcies és
oberta i àgil, com també la sortida, ja que en tot moment es conei·
xen els drets econòmics i de reemborsament de les aportacions. En
aquest sentit, no és necessari escripturar davant notari/a la incor·
poració de noves persones sòcies.
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Empresa participativa
i democràtica
Les persones sòcies d’una cooperativa participen en:
•

la propietat de l’empresa,

•

la gestió, tant l’estratègica com l’operativa,

•

i els resultats, tant els positius com els negatius.

La cooperativa de serveis representa una opció per treballar con·
juntament algun dels passos o activitats necessaris per dur a terme
l’activitat pròpia i, com a tal, allò que gestionem conjuntament en
el marc de la cooperativa, les decisions que s‘hi prenen, tindran im·
pacte i conseqüències en els nivells de qualitat i els resultats eco·
nòmics i socials de les activitats de cada persona sòcia.
La cooperativa, com a empresa participativa i democràtica, dona a
les persones sòcies la capacitat d’incidir i ser protagonistes en els
àmbits i les decisions que els acabaran afectant, i a més els permet
sumar per incrementar la gene·
ració i l’aportació de valor en el
seu marc d’actuació.
Aquesta capacitat de partici·
pació té aspectes molt positius,
com ara una doble eficàcia pro·
fessional i societària, i facilita
una més gran motivació, ja que existeix més connexió i proximitat
entre els interessos de les sòcies i l’activitat de la cooperativa.

Per saber-ne més

La Capell
Cada vegada necessitem més
cooperar que competir...

Uikú, SCCL, és una cooperativa de serveis que gestiona un espai de
cotreball, que ofereix a les persones sòcies la possibilitat de prendre
part en aquesta responsabilitat i ser actors de la generació d’opor·
tunitats d’enfortiment mutu.
Cataliza, SCCL, ofereix un espai de desenvolupament professional i
projecció exterior dels professionals que en formen part, els quals
reforcen d’aquesta manera la seva activitat com a formadors, coac·
hers o terapeutes.
Productes Forestals de la Catalunya Central, SCCL, és una empre·
sa de producció i distribució d’estella de qualitat per utilitzar com a
producte d’alt valor energètic. Agrupa més de 700 propietaris fores·
tals de la Catalunya central, els quals sumen un total de 45.000 hec·
tàrees de bosc, majoritàriament de pi blanc, apte per a ús energètic.

Empresa que facilita el
creixement personal i col·lectiu
Al capítol 4 veurem alguna de les fórmules de la gestió cooperati·
va. Pel que fa a les cooperatives de serveis, destaquem l’oportuni·
tat que suposa per a les persones sòcies la possibilitat de créixer
com a tal, però especialment com a professionals, en la mesura que
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participen en la gestió d’àmbits més amplis i diferents i sumen ca·
pacitats i visions amb altres que tenen necessitats similars o com·
plementàries.
Així doncs, les cooperatives de serveis també afavoreixen:
•

assumir la responsabilitat col·lectiva i compartir riscos,

•

ampliar coneixements i experiència en la gestió de l’empresa,

•

actuar amb compromís i visió integrada,

•

contribuir a l’estratègia i als resultats,

•

compartir la presa de decisions,

•

treballar en equip i tenir present els interessos comuns,

•

representar i negociar en nom de la cooperativa,

•

i generar, comunicar i compartir decisions assertivament.
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