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PRESENTACIÓ 

Aquesta guia pedagògica pertany al programa “FesCoop! L’emprenedoria 
cooperativa a l’aula”,  adreçat a l’alumnat de segon cicle d’Ensenyament Secundari 
Obligatori, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior dels centres educatius 
de Catalunya, amb la finalitat de donar a conèixer el model cooperatiu i els principis 
i valors del cooperativisme entre l’alumnat de Secundària i Cicles Formatius de Grau 
Superior dels centres educatius de Catalunya.  

És voluntat dels organitzadors transmetre la idea que l’empresa cooperativa és una 
alternativa a l’empresa mercantil vàlida, viable, moderna i rigorosa, amb tot un seguit 
de característiques que l’orienten a la persona i posen per davant un seguit de valors: 
treball, democràcia, solidaritat i educació. 

Aquest document ofereix al professorat un recorregut per les bases del cooperativisme 
(els fonaments ideològics del model empresarial i els conceptes que inspiren l’empresa 
cooperativa) i proporciona un llistat de recursos i adreces on completar la informació. 

D’altra banda, es llença una proposta didàctica amb un seguit d’activitats a realitzar 
a l’aula amb l’objectiu de reforçar els continguts curriculars abans i després del taller. 

El que importa és aproximar els alumnes al tema i transmetre’ls la idea que si la vida 
laboral és un dels pilars d’un projecte de vida constructiu i gratificant, el propi model 
econòmic hi contribueix de manera decidida. En un marc de participació, equitat i 
solidaritat, la persona pot disposar d’un espai on créixer no només professionalment, 
sinó també humanament.

Esperem que resulti útil i desitgem que ho sigui més enllà del termini temporal 
d’execució del programa FesCoop!

Doble Via Cooperativa 

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
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EL COOPERATIVISME 

Per definir cooperativisme prendrem com a punt de partida la distinció bàsica entre els 
conceptes de cooperació (acció cooperativa), cooperativisme i cooperativa.

En un sentit ampli, entenem per cooperació l’acció concertada entre els membres 
d’un grup social per a la consecució d’un fi.

El cooperativisme és un moviment que es presenta com una reacció davant un context 
social concret, el de la Revolució Industrial (s. XIX), marcat per l’individualisme i contra 
un sistema econòmic que és a la vegada, expressió i causa del mateix. La novetat que 
incorpora el cooperativisme resideix en la intenció d’harmonitzar l’interès individual 
amb l’interès col·lectiu.

El cooperativisme té la seva concreció en la cooperativa com a forma d’empresa que 
integra una doble dimensió social i econòmica assumint el seu caràcter solidari, que 
implica un compromís entre els seus membres.

Breu Ressenya Històrica 

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

Les empreses desenvolupen la seva pròpia cultura, sense que per això influeixi la 
forma jurídica. En el cas de les cooperatives, a més, incidiran una sèrie de valors que 
orientaran o marcaran la manera de ser de l'organització, definint la pròpia identitat 
cooperativa.

Les cooperatives són hereves d'una llarga trajectòria històrica, configurades entre 
la pluralitat i diversitat d'orígens, però totes amb uns valors i principis comuns que 
s'han anat forjant al pas dels anys: des dels principis i valors formulats pels pioners de 
Rochdale fins als formulats per l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI) en el congrés 
celebrat a Manchester el 1995. Aquests principis, doten a les cooperatives d'un marc 
ideològic propi, ja que esdevenen directrius a través de les quals els cooperativistes 
s'esforcen per desenvolupar les seves organitzacions cooperatives. Són inherentment 
principis pràctics, actualitzats i modelats per generacions d'experiència que enriqueixen 
amb el seu pensament filosòfic.

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/


6

FesCoop! L’emprenedoria cooperativa a l’aula

Índex

LES COOPERATIVES

Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s’han agrupat 
voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i 
culturals comuns, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.

Les cooperatives són empreses propietat de tots els membres que en són socis; 
aquestes empreses posen a les persones, no el capital, en el centre de l'activitat i, com 
qualsevol altra empresa, es poden definir a través de tres interessos bàsics: la propietat, 
el control i el benefici; tanmateix, només en les cooperatives els tres interessos estan 
generats i governats directament per tots els membres associats.

Les cooperatives segueixen un conjunt més ampli de valors que els vinculats 
exclusivament a la generació de benefici. En les cooperatives, les decisions adoptades 
equilibren la necessitat de la rendibilitat amb les necessitats dels membres i els més 
amplis interessos de la comunitat, ja que la propietat i el control democràtic recauen en 
els membres socis (individus o grups, i fins i tot les empreses de capital).

En termes generals es presenten tres formes d'agrupació de persones per crear una 
cooperativa:

• Col·lectiu de persones que com a treballadores tenen el control i la propietat 
de l'empresa, la qual pot desenvolupar qualsevol activitat econòmica. En 
aquest cas, parlem de cooperatives de treball.

• Col·lectiu de persones que s'agrupen per satisfer unes necessitats de 
serveis, béns o productes. Els membres associats són la clientela. En funció 
del producte o serveis (activitat econòmica) que rep la clientela, és a dir els 
socis i sòcies, parlem de cooperatives sanitàries, cooperatives d'habitatge, 
cooperatives d'assegurances, cooperatives de crèdit, cooperatives 
d'ensenyament o de cooperatives de consumidors i usuaris en general.

• Col·lectiu d'empresaris, productors, titulars d'explotacions, professionals per 
compte propi que intercooperen i s'agrupen per processar o comercialitzar 
els seus productes o, també, per adquirir béns o serveis. En funció del 
tipus de persones físiques que agrupen parlem de cooperatives agràries, 
cooperatives de serveis i cooperatives de segon grau.

A més, les cooperatives presenten trets diferencials i característics en els aspectes 
següents:

• Tipus de socis
• Organització social
• Estructura econòmica i financera
• Règim fiscal
• Integració cooperativa

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
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Els valors del cooperativisme

El cooperativisme es fonamenta en un conjunt de valors que són en essència universals.  
Les cooperatives es basen en els valors d'autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, 
igualtat, equitat i solidaritat. En la tradició dels seus fundadors, els membres de les 
cooperatives creuen en els valors ètics d'honestedat, transparència, responsabilitat 
social i preocupació pels altres.

• Autoajuda: El grup que assumeix una cooperativa manté una interrelació de 
suport i de treball individual en funció de la meta comuna.

• Responsabilitat: Totes les persones que conformen un grup cooperatiu 
estan pendents de complir sempre el treball que els correspon. Mai es 
permet que l’assoliment de l’equip es pari per haver posposat alguna tasca.

• Democràcia: La màxima autoritat dintre d’un grup cooperatiu és la reunió 
en assemblea de tots els seus integrants. Les decisions es prenen entre tots.

• Igualtat: Totes les persones del grup cooperatiu tenen els mateixos drets i 
deures. L’assignació de càrrecs directius té una finalitat cooperativa perquè 
no hi ha privilegis especials.

• Equitat: Les persones que integren les cooperatives es comporten sempre 
de manera justa i equitativa, entenent que el reconeixement del treball 
aportat per cada associat és la base del bon funcionament d’una empresa 
cooperativa.

• Solidaritat: La persona cooperativista sempre està disposada a donar 
suport a altres persones. Mai és indiferent a la injustícia ni a l’atropellament 
de la dignitat humana.

En la tradició dels seus fundadors, els membres de les cooperatives creuen en els 
valors ètics d'honestedat, transparència, responsabilitat social i preocupació pels 
altres.

• Honestedat:  La persona cooperativista es mou per un comportament i 
expressió amb coherència i sinceritat, i d’acord amb els valors de veritat i 
justícia.

• Transparència: Els i les cooperativistes tenen una actitud o actuació pública 
que mostra, sense ocultar o silenciar, la realitat dels fets.

• Responsabilitat social i compromís amb els altres.

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
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Els principis cooperatius 

Els principis cooperatius, proclamats també per l’Aliança Cooperativa Internacional 
(1995), són les pautes de gestió a través de les quals les cooperatives intenten dur els 
seus valors a la pràctica:

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

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

3r. Participació econòmica dels socis
Les persones sòcies contribueixen equitativament al capital de les cooperatives 
i el gestionen democràticament. Per ser soci o sòcia d’una cooperativa cal 
realitzar una aportació de capital.

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

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

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

7è. Interès per la comunitat
Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les 
seves comunitats en els àmbits econòmic, social, cultural i ecològic, mitjançant 
polítiques aprovades per les persones sòcies.

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
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Tipus de cooperatives : classificació

A efectes d'aplicació de la Llei de Cooperatives de Catalunya, les cooperatives es 
podran classificar d'acord amb els següents criteris:

• Per la seva base social: 
Hi ha cooperatives de primer grau i cooperatives de segon grau.

• Per la seva estructura socioeconòmica: 

a) cooperatives de producció: amb l’objectiu de millorar la renda dels 
associats, ja siguin petits empresaris, professionals per compte propi o 
persones físiques que cooperativitzen el treball.
b) cooperatives de consum: tenen com a objectiu obtenir estalvi de les 
rendes dels associats, ja siguin empreses o persones. 

• Per la classe d'activitat que constitueixi el seu objecte social (segons la 
regulació específica a la llei vigent): 
cooperatives agràries, cooperatives de serveis, cooperatives de 
treball associat, cooperatives de consumidors i usuaris, cooperatives 
d'habitatges, cooperatives de crèdit, cooperatives d’assegurances, 
cooperatives sanitàries, cooperatives d’ensenyament, cooperatives 
marítimes, cooperatives integrals i cooperatives rurals.

ALGUNS EXEMPLES 

Abacus, SCCCL 
www.abacus.coop

Abacus neix el 1968 com a cooperativa 
de consumidors, vinculada al que després 
es va anomenar moviment de renovació 
pedagògica, amb l’objectiu de proveir-
se de material educatiu en les millors 
condicions d’informació, qualitat i preu. 

L’any 1986 els treballadors adquireixen 
la condició de socis de treball, i Abacus 
esdevé una cooperativa de consumidors 
amb socis de treball.

1968  any de fundació

+ de 800.000 socis consumidors

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
https://abacus.coop/ca/
https://abacus.coop/ca/
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Som Energia  
www.somenergia.coop

Som Energia és una cooperativa de 
consum d’energia verda sense ànim de 
lucre. Les seves activitats principals són la 
comercialització i la producció d’energia 
d’origen renovable. Estan compromesos 
a impulsar un canvi del model energètic 
actual per assolir un model 100% 
renovable.

Consum Supermercats                                                  
www.consum.es

És una cooperativa de consum fundada 
el 1975 amb l’obertura del seu primer 
establiment a Alaquàs (València) i un 
col·lectiu de 600 socis consumidors.

Actualment, desenvolupa la seva activitat 
en el sector de la distribució a través d’una 
xarxa comercial composta per més de 670 
supermercats propis i franquícies Charter. 
Està present a la Comunitat Valenciana, 
Catalunya, Múrcia, Castella-la Manxa, 
Aragó i Andalusia.

Caixa d’Enginyers                                       
www.caixa-enginyers.com

Caixa d'Enginyers és una societat 
cooperativa d'estalvi i crèdit que 
desenvolupa un model de banca personal, 
comercial, institucional i d'empresa en el 
territori espanyol amb la vocació de donar 
servei als professionals, ja siguin enginyers 
o d'altres professions. La característica 
distintiva del seu model cooperatiu és 
que el soci és alhora client i propietari de 
l’entitat.

Disposa d’una xarxa de 25 oficines pròpies 
repartides en les ciutats d’Alacant, Bilbao, 
Barcelona, Girona, Lleida, Màlaga, Madrid, 
Palma de Mallorca, Sant Cugat del Vallès, 
Sevilla, Tarragona, València, Saragossa i 
l’Oficina Directa amb horari ininterromput 
de 8:30 a 19:00 hores.   A més dels 
caixers automàtics ubicats a les mateixes 
oficines, Caixa d’Enginyers disposa de 

2010  any de fundació

33.940  socis consumidors

12.400  treballadors

2.600.000  socis consumidors

1967 anys de fundació

140.000 socis

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
https://www.somenergia.coop/ca/
https://www.consum.es/nuestros-supermercados/?gclid=Cj0KEQjw7pHLBRDqs-X8hZ3Mgp0BEiQAXIo9rnCCkz8rOgjFRq6pcYnDzliGzxpFf6h3qjxjdks27BgaAkyo8P8HAQ
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/home
https://www.somenergia.coop/ca/
https://www.consum.es/nuestros-supermercados/?gclid=Cj0KEQjw7pHLBRDqs-X8hZ3Mgp0BEiQAXIo9rnCCkz8rOgjFRq6pcYnDzliGzxpFf6h3qjxjdks27BgaAkyo8P8HAQ
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/home
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T.U.S, SCCL   
www.tus.es

TUS, S. Coop. C. Ltda. (Transports Urbans 
de Sabadell) fou constituïda l’any 1982 
per un grup de treballadors agrupats en 
una Cooperativa de treball associat, amb 
la finalitat de realitzar el transport urbà 
de la ciutat de Sabadell amb l’objectiu 
d’atendre les necessitats de mobilitat dels 
ciutadans. Transports Urbans de Sabadell 
va ampliar el seu servei en número de 
línies i autobusos, millorant així la seva 
qualitat.

Durant el mes de març del 2004, i d’acord 
amb la política de l’empresa de millorar de 
manera continuada, es va decidir iniciar 
la implantació d’un Sistema Integrat de 
Gestió de la Qualitat i de Medi Ambient 
i així apostar d’una manera clara pels 
sistemes enfocats cap al client.

Disposa de 360 parades distribuïdes per 
tota la xarxa viària i dóna servei a tota la 
ciutat mitjançant 14 línies que circulen tot 
el dia.

Arç Cooperativa                                              
www.arc.coop

És una corredoria d’assegurances 
especialitzada en el sector de l’economia 
social i solidària, el món associatiu i les 
energies renovables. Aposten per la 
gestió integral d’assegurances ètiques 
i solidàries a través dels serveis de 
consultoria i corredoria.

Fundada la primavera de 1983, amb la 
missió de fer compatible els valors del 
cooperativisme autogestionari amb una 
gestió empresarial eficient, avui en dia 
gestionen els programes d’assegurances 
de més de 2.000 cooperatives i altres 
organitzacions i cada any donen cobertura 
a les necessitats asseguradores de 
190.000 persones.

175 treballadors

65 vehicles

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
www.tus.es
www.arc.coop
http://www.tus.es
http://www.arc.coop
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FUNCIONAMENT D’UNA COOPERATIVA 

Els estatuts socials

Els Estatuts socials regeixen el funcionament de la cooperativa. Són com una mena 
de constitució que, consensuada per totes les persones sòcies, regularà la vida de la 
cooperativa. Per tant, la seva importància és indubtable i no té cap més limitació que la 
pròpia llei (Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives - DOGC núm. 6914, 16.07.2015)

Òrgans de Govern 

Les cooperatives es gestionen democràticament mitjançant els seus òrgans socials.

L’ Assemblea general és el màxim òrgan d’expressió de la voluntat social. Els seus 
acords són obligatoris per a tots els socis. Pot decidir sobre qualsevol assumpte no 
delegat en un altre òrgan. Està formada per  totes  les  persones sòcies.

1 persona  sòcia = 1 vot

El  Consell Rector és  l’òrgan  de  representació  i  de  govern de la cooperativa, 
que gestiona l’empresa i  exerceix,   quan  s’escau, el control permanent i directe de 
la direcció o gerència. Estableix les directrius generals d’actuació,  d’acord amb la 
política fixada per l’assemblea general.

Les persones membres del Consell Rector són escollides per l’assemblea d’entre els 
socis i les sòcies de la cooperativa.

Està format per un president, un secretari i un tresorer, com a mínim. 

Els socis de la cooperativa

Els estatuts socials de la cooperativa poden establir que aquesta tingui, a banda dels 
socis comuns, socis de treball, socis col·laboradors i socis temporals. 
Les tipologies d’aquest socis estan definides en els articles 22 al 28 del Capitol III 
Règim social de la (Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives - DOGC núm. 6914, 
16.07.2015)

www.cooperativescatalunya.coop

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
http://www.cooperativescatalunya.coop/index.php/ca/18-pendents-revisio/52-tipologia-dassociats
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ESTRUCTURA ECONÒMICA

CAPITAL SOCIAL

El capital social cooperatiu és la suma de les aportacions dels socis. Es caracteritza 
per ser variable, únic i intangible. Són retornables quan el socis es dóna de baixa de la 
cooperativa, segons consti en els estatuts.

Està integrat per les aportacions obligatòries i voluntàries, dineràries o no dineràries,
acreditades mitjançant títols o llibretes de participació nominatius.

És necessari per l’eficaç i eficient desenvolupament de les activitats pròpies de la 
cooperativa, per tal de satisfer les necessitats dels associats i de l’empresa.

Per constituir la cooperativa de treball cal aportar el moment de la constitució, un 
capital inicial mínim de 3.000 euros, o d’una quantitat superior establerta pels estatuts 
socials, ha d’ésser totalment subscrit i desemborsat.

La resta d’aportacions obligatòries (a banda del capital mínim inicial) per adquirir 
la condició de soci o sòcia es fixaran per estatuts i en el moment de formalitzar la 
subscripció, els associats hauran de desemborsar almenys un 25% de l’aportació 
obligatòria i la resta d’acord amb l’establert en els estatuts.

Aquestes aportacions que constitueixen el capital podran ser, bé aportacions amb dret 
de reemborsament en cas de baixa, bé aportacions el reemborsament de les quals 
en cas de baixi pugui ser refusat incondicionalment pel Consell Rector (per això, es 
requerirà acord pres en majoria exigida pels estatuts en l’Assemblea General).

FONS DE RESERVA OBLIGATORI 

(Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives art. 83)

Les cooperatives, a més de les reserves legals o estatutàries que calguin, estan 
obligades a constituir un fons de reserva obligatori, que no es pot repartir entre els 
socis, que té la finalitat de consolidar econòmicament la societat.

El fons de reserva obligatori es dota principalment amb :

• Com a mínim el 20 % dels excedents cooperatius nets
• Com a mínim el 50 % dels beneficis extracooperatius
• Les deduccions sobre les aportacions obligatòries en els supòsits de 

baixa injustificada  o expulsió dels socis
• Les quotes d’ingrés i/o periòdiques
• 100 % de les plusvàlues, en els termes establerts en l’article 81.1c de la Llei 

12/2015).

FINANÇAMENT EXTERN

Préstecs i capital que s’aconsegueix fora de la cooperativa i que cal retornar un cop 
finalitza l’activitat, en les condicions que es puguin fixar.

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
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Constitució de la Cooperativa

Per funcionar com a cooperativa cal constituir-la.  La cooperativa es constitueix 
mitjançant escriptura pública, que ha de contenir l'acta de l'assemblea constituent i 
els estatuts socials, i s'ha d'inscriure en el Registre de Cooperatives d'acord amb el 
que estableix la llei. 

La societat cooperativa adquireix personalitat jurídica un cop inscrita en el Registre de 
Cooperatives.

• Les cooperatives de primer grau han d'ésser integrades per un mínim 
de dos socis que duguin a terme l'activitat cooperativitzada, excepte les 
cooperatives de consumidors i usuaris, que han d'ésser integrades per un 
mínim de deu persones físiques sòcies.

En el termini de cinc anys a comptar de la data de la constitució, les 
cooperatives inicialment constituïdes amb dos socis n'han d'incorporar un 
tercer d'algun dels tipus de socis dels que disposa la Llei llevat del soci 
temporal. A partir del cinquè any, aquestes cooperatives han de notificar 
i acreditar davant del Registre General de Cooperatives, en la forma que 
es determini per reglament, que han incorporat el dit tercer soci; si no ho 
compleixen, la cooperativa s'ha de dissoldre.

• Les cooperatives de segon grau han d'ésser integrades per un mínim 
de dues persones jurídiques, una de les quals, almenys, ha d'ésser una 
cooperativa en actiu.

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
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Esquema per a la constitució d’una cooperativa

Certificació negativa de denominació coincident
Sol·licitud al Registre Central de Cooperatives de la Direcció General de 
l’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa.

1

Redacció dels estatuts socials
Contingut mínim: Article 16 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.

2

Celebració de 
l’assamble Constiuent
Acords:

Declaració de voluntat constitutiva
Designació de representants tramitació
Aprovació dels estatuts socials
Nomenament del primer consell rector
Signatura dels socis fundadors
Redacció de l’acta de l’assamblea constitutiva 

3 Obertura d’un compte 
bancari
Ingrés de les aportacions al 
capital social

Escriptura pública
Contingut:

Acta de l’assamblea constituent
Llista de persones sòcies
Estatuts socials
Manifestació de la voluntat de constituir
Manifestació de la subscripció i 

4 desemborsament de l’aportacions
Aportacions socials subscrites per soci
Aportacions no dineràries (valors atribuïts 
als bens)

Alta a la seguretat social
En el cas de socis 
treballadors o de treball.

9

Sol·licitud  
del CIF  
provisional 
i alta en el cens

6

Obtenció del 
CIF definitiu10

Liquidació de  
l’impost de  
tramitacions 
patrimonials
IA.J.D

7Elevació  
a pública 
de la constitució 
de la cooperativa 
devant notari

5 Inscripció en 
el registre de 
cooperatives

8

Una cooperativa és una empresa que haurà de competir en el mercat amb altres 
empreses. Per aquest motiu és molt important definir acuradament el projecte 
empresarial i considerar aspectes com:

• Bona definició del producte o servei a prestar;
• Definició d’objectius, recursos disponibles i organització de l’empresa; 
• L’equilibri entre els preus de compra i els preus de venda, 
• Mantenint una bona relació qualitat-preu;
• El control de costos;
• El coneixement del mercat; 
• El coneixement de la normativa legal aplicable.

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
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Proposta d’activitats educatives

Treballs individuals

Coneixements previs: 

En l’inici del tema és important que l’alumnat faci una reflexió sobre el concepte de 
cooperativisme, per poder-la contrastar amb la informació que en tindrà al final de les 
sessions.  

Com a treball previ a les activitats, es pot demanar a l’alumne que escrigui la seva 
definició de cooperativisme (amb una frase, dibuix, diagrama, etc.) i una breu explicació 
de per què ho ha fet. Cal que hi posi el seu nom i es guardi el document.  
Un cop finalitzades les sessions de treball es torna a repetir l’activitat per veure si ha 
modificat o no la seva visió particular d’aquest terme.

Recerca d’informació: 

1. Per tenir una idea més clara i reflexionar sobre els orígens del cooperativisme, 
proposem fer un petit treball d’investigació i buscar informació sobre les 
bases històriques del moviment.

2. Amb les mateixes pautes, es pot fer una recerca sobre el cooperativisme 
avui en dia a Catalunya per fer una aproximació més propera i actual.

3. Segons el resultat de la recerca anterior, es demana als alumnes que facin 
un llistat de les cooperatives existents a la comarca/província indicant a què 
es dediquen i a quina tipologia pertanyen.

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
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JOC DE ROL

És un joc que s’ha de dur a terme en grups de cinc persones. Es tracta d’una activitat 
amb figures geomètriques que formen un quadrat. Aleshores, entre els cinc membres 
del grup s’ha d’aconseguir fer cinc quadrats idèntics. 

Objectius

Treballar la cooperació entre els i les membres del grup.
Treballar la comunicació entre les persones de l’equip.

Material

Folis de colors retallats en forma de quadrat. Aquests quadrats, al seu torn, 
s’han de retallar amb formes geomètriques d’acord amb la plantilla adjunta.

Desenvolupament

S’han de fer grups de cinc persones, a cadascuna de les quals se li ha de donar 
un sobre amb peces geomètriques. L’objectiu de joc és que cada participant 
aconsegueixi fer un quadrat de la mateixa mida amb les formes retallades i 
tot en complet silenci. El problema és que les figures que rep cada persona 
en el sobre no estan ordenades, és a dir, únicament amb aquestes no es pot 
completar el quadrat.

També pot donar-se el cas que una persona tingui molt poques fitxes, i que 
un altre en tingui més de les que li calen. Per tant, cal que els participants 
s’intercanviïn les fitxes, però sempre en silenci. No es pot agafar cap peça de 
cap jugador. Aleshores, només es poden deixar al mig les que no interessin i 
esperar que un altre jugador en cedeixi alguna.

Conclusions

Un cop finalitzat el joc (sol durar uns 20 minuts), podem fer moltes preguntes 
per  animar  la  conversa.  No cal dir que han d’estar relacionades amb el 
comportament cooperatiu durant el joc. Poden ser del tipus següent:

• Com us heu sentit? Com s’ha sentit el jugador que tenia molt poques  peces? 
Algú s’ha adonat que el jugador “x” tenia tan poques peces? Heu hagut de 
trencar algun quadre per poder fer els altres? Quan heu vist la solució?

• Què heu sentit quan algú no respectava les regles del joc? Us heu enfadat 
amb algú perquè no veia la solució?

• Com creieu que podríeu haver acabat abans? 

• Ha estat un obstacle el fet de no haver pogut parlar?

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
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Treball en grup

En grups reduïts,  digueu què enteneu per cadascun dels valors del moviment 
cooperatiu. Un cop finalitzat, contrasteu les vostres definicions amb les que han fet la 
resta dels grups.

Valor Definició del grup Conclusió final

Autoajuda

Autoresponsabilitat

Democràcia

Igualtat

Equitat

Solidaritat

Honestedat

Transparència

Responsabilitat social

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
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Treball en grup

Trobeu les principals semblances i diferències entre les empreses cooperatives i les 
empreses mercantils.

Empresa mercantil Empresa Cooperativa

Qui aporta el capital?

A qui pertanyen els 
mitjans de producció?

Qui té el poder de 
decisió?

Qui designa les persones 
dirigents?

Qui pot formar part d’una 
cooperativa?

Qui en rep els beneficis?

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
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Treball en grup

Destaqueu quins són els principals avantatges i inconvenients de crear 
una cooperativa.

Avantatges Inconvenients

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
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Treball en grup

Marca amb una X les accions emprenedores que podrien respondre a una  cooperativa.  
Establir un debat entre els membres del grup per prendre les decisions.  
Posteriorment es genera un debat amb tota la classe per contrarestar opinions.  
Es pot demanar si tenen altres propostes d’accions emprenedores que puguis ser 
considerades una cooperativa. 

En Marc, la Maria i en Pere volen muntar una empresa d’esports 
d’aventura. Cadascú aporta 6.000 € per poder engegar la iniciativa. 

10  famílies  de  persones  disminuïdes  físiques  han  comprat  una 
furgoneta de transport  adaptada.  Una  de  les  famílies  hi  ha posat  el 
doble  de  capital  que la  resta  i  ara  decideix  llogar-la  a  un  veí  amb 
dificultats  de  mobilitat.

L’Anna i la Laura van crear una empresa de cultiu i venda de verdures 
ecològiques. Totes dues hi treballen i cooperen  enormement. Han passat 
5 anys i no s’ha incorporat cap altre soci a l’empresa.

Un  col·lectiu  format  per  20  persones  crea  una  empresa  per  a  la  
compra d’aliments  de  més  qualitat  i  millor  preu.

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
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Activitats complementàries

Sortida

Podeu fer una visita a alguna empresa cooperativa de l’entorn proper i fer un treball 
previ i posterior a la sortida.  

Valoreu també l’opció d’inscriure-us al programa d’aracoop “Conèixer i aprendre amb 
empreses cooperatives”

http://aracoop.coop/coneixer-i-aprendre-dexperiencies-dempreses-cooperatives/

Projecte educatiu, presentat per Drac Màgic i Tàndem Social, que es proposa 
apropar els alumnes de Secundària (a partir de 14 anys) a la realitat de les empreses 
cooperatives del seu territori més proper, conèixer les característiques específiques 
del treball cooperatiu i aprendre sobre el terreny les dinàmiques del món laboral i 
empresarial.

Projeccions

Visionar la pel·lícula Cadena de favors (Pay It Forward, Mimi Leder. 2000)
La pel·lícula transcorre a Las Vegas i tracta del tema de la gratuïtat i la solidaritat.

Sinopsi: Un professor amb la cara plena de cicatrius decideix demanar a l’alumnat 
mètodes per millorar el món. Un dels alumnes inventa uns sistema simple: ajudar tres 
persones en algun tema que no podrien superar ells tots sols; aquestes tres persones, al 
seu torn, han d’ajudar tres persones més i així infinitament.

Visionar la pel·lícula Un lugar en el mundo (Adolfo Aristarain. 1992) 
La pel·lícula treballa els valors de la cooperació, de la solidaritat, trobar-se un 
mateix...

Sinopsi: Ernesto torna al seu poble i recorda la seva infància i els temps de lluita contra 
el cacic. El seus pares van fundar una cooperativa que agrupava petits ramaders en 
defensa de la llana de les seves ovelles. En aquells moments va aparèixer Hans, un 
geòleg espanyol que buscava petroli per al cacic

Suggerim obrir un espai de debat posterior al visionat 
de qualsevol de les dues pel·lícules.

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
http://aracoop.coop/coneixer-i-aprendre-dexperiencies-dempreses-cooperatives/
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Activitats complementàries

Creació de cooperatives d’alumnes (Aracoop)

Valorar la opció d’inscriure el centre i participar en el programa  d’aracoop 
consistent en sessions col·lectives i individualitzades per acompanyar als alumnes 
de primària i secundària a experimentar i crear una activitat econòmica de forma 
cooperativa, amb la constitució i creació d’una marca, l’elecció de càrrecs, realització 
de l’activitat, resultats i distribució d’excedents.

http://aracoop.coop/cooperatives-dalumnes/

L’acció consisteix en l’acompanyament expert per a crear amb els alumnes, una societat 
cooperativa, formada i gestionada pels propis alumnes, que amb la col·laboració del 
professorat, desenvolupi activitats productives i econòmiques, amb l’objectiu de posar 
a la venda, productes o serveis.

La seva finalitat principal és la de potenciar l’emprenedoria dels alumnes a través de 
la creació d’una empresa cooperatives, on la participació i la implicació dels alumnes 
sigui clau, ja que les decisions seran preses per ells mateixos, alhora que hauran de 
ser responsables de la gestió social i econòmica de la cooperativa i dels resultats de 
la seva activitat.

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
http://aracoop.coop/cooperatives-dalumnes/
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RECURSOS PER A SABER-NE MÉS 
Adreces d’interés per al docent

Programa Aracoop del Departament de Treball

És un programa marc de cooperació público-privada, promogut pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, amb la participació de la Confederació i les Federacions 
de cooperatives i La Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, 
amb la col·laboració de més de 100 institucions públiques i privades implicades en la 
creació i creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa.

• www.aracoop.coop

Entitats representatives del cooperativisme a Catalunya      

• Confederació de Cooperatives de  Catalunya
• Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
• 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’Habitatges de Catalunya
• La Confederació. Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya

Ateneus cooperatius  

Els Ateneus Cooperatius es sumen al programa aracoop per a renovar, ampliar i enfortir 
l’economia social i cooperativa. Amb l’objectiu d’ampliar la capacitat d’arribada al 
territori es creen 10 Ateneus Cooperatius interconectats en xarxa i distribuïts a tota 
Catalunya. Lideren els Ateneus més de 120 entitats socials, cooperatives, entitats 
locals i altres agents referents de l’ecosistema

• http://aracoop.coop/ateneus-cooperatius/

Enllaços diversos 

• Cooperatives i Societats Laborals existents a Catalunya Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies 

• Com crear una cooperativa de Treball Associat 
• Guies i materials de consulta 
• Nova llei de cooperatives

Vídeos i reportatges 

• Un dia CO-     
• Busca a CO
• Valor Afegit : Cooperatives que salven empreses
• 30 minuts: Competir compartint

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
http://aracoop.coop/
http://www.cooperativescatalunya.coop/index.php/ca/
http://www.cooperativestreball.coop/
http://www.cooperativesagraries.cat/
http://www.fccuc.coop/
http://www.escolescooperatives.cat/
http://www.fedcoophabitcat.org/
http://www.laconfederacio.org/
http://aracoop.coop/ateneus-cooperatius/
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_empresa/obs_economia_social_cooperativa/
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_empresa/obs_economia_social_cooperativa/
http://www.aracoop.coop/crearcoop/web/
http://aracoop.coop/recursos/materials-i-eines-de-suport/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/normativa/Nova-Llei-de-cooperatives/
https://www.youtube.com/watch?v=tRy5IVtVccc
https://www.youtube.com/watch?v=ju0VUpieCSY
http://aracoop.coop/valor-afegit-cooperatives-que-salven-empreses/
http://www.tv3.cat/30minuts/reportatges/1867/Competir-compartint
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Juliol 
2015 

Nova Llei de Cooperatives 
 
 
DGESCTA – Subdirecció General d’Economia Social i Cooperatives. Servei de Foment. 
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juliol, de cooperatives 
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 • Llei 12/2015, del 9 de 

juliol, de cooperatives 
• Va ser aprovada el 18 

de juny de 2015 amb 
el suport del 76% dels 
parlamentaris 

• És una de les mesures 
legislatives establertes 
en el Pla de Govern 
2013-2016 rè

gi
m

 ju
rí
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e • Possibilita diferents 

alternatives 
empresarials 

• Permet augmentar la 
competitivitat de les 
empreses 
cooperatives 

• Fomenta i enforteix la 
fórmula cooperativa 

• Afavoreix la 
intercooperació 

NOVETATS PRINCIPALS 
 • Constitució a partir de 2 persones sòcies (excepte cooperatives de consumidors i 

usuaris que es requereix un mínim de 10 socis) 
• Es preveuen noves categories de persones sòcies: el soci temporal i el col·laborador 
que només aporta capital. 

SOCIS 

• Supressió de l’obligació d’elevar a EP i inscriure al Registre els Convenis o Acords 
intercooperatius 

INTERCOOPERACIÓ 

• La dotació del FRO (Fons de Reserva Obligatori) passa a ser del 20% i s’obre la 
possibilitat de repartir els fons generats a partir de l’aprovació de la llei fins al 50%. 

• S’amplien les destinacions del FEPC (Fons d’Educació i Promoció Cooperatives).  
• Supressió informe previ experts independents per fixar vàlua aportacions no dineràries 

FINANCES 

 
• Possibilitat que empreses individuals puguin accedir com a sòcies a una 
cooperativa de 2n grau 

• Supressió de l’obligació general per a totes les cooperatives 2n grau d’auditar 
els comptes anuals 
 

COOPERATIVA 2n 
GRAU 

• L’interventor de comptes és un òrgan facultatiu i pot ser exercit per una persona no 
sòcia. 

• Nou tipus de cooperativa: la cooperativa Integral (que té per objecte activitats 
econòmiques o socials pròpies de més d’una classe de cooperativa) 

ALTRES 

ESTRUCTURA 
 

5  
Títols 

159  
Articles 

8  
Disposicions 
Addicionals 

6  
Disposicions 
Transitòries 

1  
Disposició 

Derogatòria 
 

7  
Disposicions 

Finals 
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# 3 
Febrer 
2017 

EL SECTOR COOPERATIU A CATALUNYA 
 
Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa 
Subdirecció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives. Servei de Foment. 

Fonts: dades del Registre de Cooperatives i Societats Laborals de Catalunya i Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

54% 88% 78% 40% 
177 NOVES COOPERATIVES L’ANY 2016 

34% 

EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ 

Evolució dels llocs de treball (2007=base 100) 

4.000 
cooperatives 

catalanes 

Increment interanual 
d’ocupació del  

6,3% 

Més respecte a 
l’any anterior 

De treball 
associat 

Del sector 
serveis 

Ubicades al 
Barcelonès 

Constituïdes 
amb dos socis 
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Dades de l’economia  
social i cooperativa
aracoop.coop /recursos/economia-social-i-cooperativa/

Les empreses de l’economia social i cooperativa es caracteritzen per estar basades en 
la propietat conjunta i la gestió col·laborativa. Aporten una doble utilitat a la societat, 
per una banda són generadores de riquesa i activitat econòmica, i per una altra ajuden 
a donar resposta a reptes socials des de sectors d’activitat molt diversos.

L’alta implicació de les persones en els projectes empresarials facilita que s’adaptin a un 
tipus d’economia on les persones són el centre d’un projecte basat en el coneixement, 
la innovació, la qualitat, la sostenibilitat i una correcta gestió i reconeixement del talent.

L’economia social i cooperativa s’expressa amb models diversos:

• Cooperatives: empreses de propietat conjunta i gestió col·laborativa.
• Societats laborals: empreses en les que el capital social pertany 

majoritàriament a les persones treballadores.
• Mutualitats: societats de persones, sense ànim de lucre, que exerceixen 

una activitat asseguradora, complementària del sistema de previsió de la 
Seguretat Social.

• Centres Especials de Treball: empreses en les que la seva plantilla està 
constituïda per un mínim del 70% de persones amb discapacitat. 

• Empreses d’Inserció: Empreses que actuen en el mercat com a pont per a 
l’inserció laboral de persones amb unes necessitats especials.

• Confraries de Pescadors: corporacions sense ànim de lucre, representatives 
d’interessos econòmics d’armadors de vaixells de pesca i de treballadors 
del sector extractiu.

• Associacions i fundacions: Entitats privades sense afany de lucre, 
generadores d’activitat econòmica i que contribueixen al desenvolupament 
de les comunitats.

Dades de l’economia social i cooperativa:

• Prop del 6% del PIB català
• Unes 150.000 persones hi treballen directament
• Està present en sectors d’activitat innovadors i estratègics: serveis a les 

persones, agroalimentari, energies renovables... Afavoreix la Igualtat 
d’oportunitats: s’insereixen unes 13.000 persones amb necessitats 
especials.

• Contribueix a completar l’oferta de determinats serveis socials o d’interès 
social.

• Promou la cultura democràtica i col·laborativa.

http://aracoop.coop/tallers-fes-coop-lemprenedoria-cooperativa-a-laula/
http://aracoop.coop/recursos/economia-social-i-cooperativa/
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