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PLA DE RECUPERACIÓ
DEL COOPERATIVISME
TREBALLEM EN LA REPRESENTACIÓ I DEFENSA DEL COOPERATIVISME COM A MODEL
ECONÒMIC I SOCIAL HETEROGENI, SOSTENIBLE I ARRELAT AL TERRITORI

Les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries de la COVID-19 mostren la
fragilitat d’un model global que prioritza l’acumulació privada de riquesa per sobre
de la vida humana i del planeta. Amb l’actual crisi sanitària, social i econòmica i les
acumulacions d’emergències dels darrers anys, Catalunya es troba amb un teixit
socioeconòmic greument afectat i d’altres amb grans dificultats on les polítiques
socioeconòmiques, poc orientades a l’interès general, es fan insostenibles.
L’excepcional situació a què ens ha abocat la crisi sociosanitària ha posat sobre
la taula la importància de la capacitat que tenen les organitzacions de resoldre i
cobrir necessitats de forma comunitària i solidària. Volem fer valdre la resiliència
de la societat catalana i la multitud d’iniciatives, públiques i privades, per contribuir
a minorar els efectes de la COVID-19. En concret, volem realçar les xarxes
formades per cooperatives de tota mena que han esdevingut clau per sostenir
la vida, tant pel que fa a les cures, com la conciliació o l’economia. Els valors del
cooperativisme donen resposta a les necessitats socials i econòmiques de la
població en un context d’incertesa i de desconcert com l’actual.
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Les darreres dades socioeconòmiques que es disposen apunten a una caiguda del
PIB entre el 7,6% i el 8,8%, un atur que s’elevarà fins al 18% i una recuperació que
es preveu lenta i no es començarà a percebre fins al 2021.
És per això que, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya proposem
al Govern de la Generalitat de Catalunya un pla de mesures urgents per a la
reactivació econòmica del conjunt del cooperativisme.
PROPOSEM 7 EIXOS D’ACTUACIÓ I 39 MESURES QUE S’ARTICULEN
ENTORN DE DOS GRANS OBJECTIUS:

1

Atendre les necessitats més immediates a què han de fer front les empreses
cooperatives.

2

Situar també el cooperativisme en l’estratègia de reconstrucció econòmica del
país, d’acord amb la seva capacitat per resistir la crisi, generar ocupació de
qualitat i contribuir amb solucions empresarials als desafiaments industrials, socials
i econòmics que plantegen la crisi provocada per la COVID-19.
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CONTEXT SOCIOECONÒMIC DE LES COOPERATIVES DERIVAT DE LA COVID-19

•

Prop d’un 80% de les cooperatives està patint algun tipus d’afectació derivada de
l’epidèmia de la COVID-19. Destaquen la davallada de vendes, anul·lació de projectes
i contractes i les tensions de tresoreria.

•

Un 77% de les cooperatives apunta que està experimentant tensions de tresoreria.

•

Un 13% de les cooperatives han patit baixes laborals derivades de la crisi sociosanitària.

•

Un 46% de cooperatives han implantat mesures de teletreball i un 15% ha combinat el
teletreball amb l’activitat presencial. La resta d’empreses pateixen aturada total o parcial
de l’activitat, depenent del sector d’activitat on operen.

•

El 68% de cooperatives no preveuen realitzar cap ERTO i el 19% estan a l’espera, ja
que en funció de com evolucioni la situació es trobaran amb la necessitat d’aplicar algun
ERTO total o parcial.

•

Des del 13 de març, les cooperatives catalanes han deixat de generar un volum
d’ingressos d’explotació aproximat a 194 milions d’euros.

•

Un 77% de cooperatives preveu que hauran d’acollir-se a línies de finançament
addicional extraordinàries, així com ajudes i programes de reactivació econòmica en
els àmbits estratègics i de reorientació de l’activitat econòmica.
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ACCIÓ EXTERIOR D’IMPULS AL COOPERATIVISME
Àmbit: Unió Europea

01

Instar la promoció de major
cooperació entre el Grup BEI i
les cooperatives i organitzacions
cooperatives de finances ètiques i
de l’economia social.

02

Instar a l’elaboració d’un pla de
recuperació europeu recolzat
mitjançant un acord sobre un
nou Marc Financer Plurianual el
qual permeti a la UE invertir en
els objectius estratègics d’acord
amb els ODS en matèria de
transició digital i verda i, per tant,
una economia orientada a les
persones. Per la qual cosa, seria
imprescindible la interlocució amb
els representants europeus del
cooperativisme, tant en la definició
d’aquestes mesures, recomanacions
i directrius, com també amb les
relatives a la reactivació econòmica i
protecció dels llocs de treball.

03

Instar a l’aprovació del futur pla
d’acció europea per a l’economia
social per millorar la innovació
social, anunciada per al 2021, com
a eina per permetre als actors de
l’economia social, en especial les
cooperatives, desplegar el seu
potencial per respondre als reptes
que se’ns presenten.

04

Instar a les administracions a centrar
el suport de la UE en els actors de
la societat civil, el sector privat local
i els models de negoci inclusius
com les cooperatives, que tinguin
un bagatge en el desenvolupament
sostenible, pel que fa a la política
de desenvolupament, d’acord amb
l’Agenda 2030.
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CREIXEMENT I FOMENT
Àmbit: Catalunya

05

06

07

Assegurar la incorporació de la
better and smart regulation en totes
les normatives i processos que es
despleguin, per tal d’alleujar les
càrregues reguladores imposades
a les empreses i agilitzar la
simplificació administrativa.

08

Integrar, amb caràcter d’urgència,
tots els tràmits als quals es troben
subjectes les cooperatives, tant els
vinculats a taxes com els que no,
a la seu electrònica i a la finestreta
única empresarial; procurant,
d’aquesta manera, una digitalització
del Registre de cooperatives.

09

Obrir ajudes per fer front a les
despeses corrents en els casos
d’aturada total o parcial de l’activitat.

10

Mantenir els contractes públics
subscrits amb les cooperatives en
els àmbits de l’educació, joventut,
dona, tercera edat, així com en
aquelles activitats que han hagut de
ser suspeses per l’Estat d’alarma i
fer efectiu els imports previstos.

11

Reactivar convocatòries d’ajudes
existents, agilitzant les justificacions
de les ja atorgades per no demorar
la resolució d’expedients.

12

Establir ajudes específiques als
sectors cooperatius altament
afectats per la crisi sanitària, com
són el turisme, l’hostaleria, el
comerç i la cultura, amb mesures
com la reducció de l’IVA cultural al
tipus mínim establert del 0%.

Desenvolupar estratègies que
promoguin l’emprenedoria
col·lectiva i fomentar els instruments
específics de suport públic per a la
internacionalització de l’empresa
cooperativa, com a resposta a
la crisi social conseqüència de la
COVID-19.
Mantenir les subvencions atorgades
en l’àmbit dels programes de
creació d’ocupació i d’incorporació
de persones sòcies, quan hagin
demanat un ERTO o la prestació
extraordinària del RETA.

Àmbit: Estat espanyol

13

Instar a una revisió urgent de la llei
fiscal aplicable a les cooperatives
(Llei 20/1990), la qual ha esdevingut
obsoleta per manca d’adequació
a la normativa cooperativa
generant inseguretat jurídica greu.
L’obsolescència de la norma fiscal
impedeix el desenvolupament efectiu
de noves formes cooperatives,
aprovades per les lleis autonòmiques,
com la catalana, per donar resposta
a les necessitats del mercat.
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PROMOCIÓ
Àmbit: Catalunya

14

15

Promocionar els productes i serveis
de les cooperatives, en tots els
sectors on operen, com a forma de
consum responsable, de proximitat
local i de creació i manteniment
d’ocupació, així com de contribució
a la transició ecològica: producte
agrari sostenible i agroecològic,
habitatge, turisme i oci, cultura,
lleure, restauració...
Habilitar línies d’incentiu
específiques pel creixement de
les cooperatives, especialment en
sectors estratègics, com la logística,
la innovació, l’alimentació, el
coneixement i l’habitatge.

Àmbit: Estat espanyol

16

Afavorir, normativament i també a
través de línies d’ajut específiques,
la creació de cooperatives l’objecte
social de les quals se centri en
la producció de béns, serveis i
subministraments bàsics, entre
aquests els serveis funeraris.

17

Ampliar la tasca de difusió del
cooperativisme a la societat en
general i, en particular, als espais
propis del Govern d’assessorament
i emprenedoria empresarial,
promovent el treball autònom
col·lectiu i les cooperatives com a
generadors d’activitat econòmica
responsable i arrelada. Així mateix,
reforçar les línies de promoció
i suport de Projectes Singulars
per a cooperatives i estructures
representatives i vetllar per la seva
implantació arreu del territori, a
través dels mecanismes públics
establerts o altres d’anàlegs,
optimitzant el seu funcionament i
coordinació.

18

Instar a incrementar la dotació
econòmica dels Fons de Polítiques
Actives d’Ocupació adreçats a les
cooperatives i l’economia social
per desenvolupar les estratègies
de recuperació econòmica i
manteniment de l’ocupació.
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RECONEIXEMENT
Àmbit: Catalunya

19

Concertació amb el cooperativisme
de les polítiques a impulsar sobre
cooperativisme, en especial
les integrables en el marc de la
Comissió per a l’elaboració d’un pla
per a la recuperació econòmica i
protecció social.

20

Impulsar el projecte de llei d’acció
concertada per a la prestació de
serveis de caràcter social que
asseguri la qualitat i excel·lència
en l’atenció a les persones, la no
mercantilització dels serveis públics
i el sense afany de lucre com a
condició prioritària.

21

Creació d’un fons de contingència
que permeti dirigir fons públics
a cooperatives en situacions de
dificultat econòmica.

SALUT PÚBLICA
Àmbit: Catalunya

22

Facilitar la disponibilitat i distribució de material de protecció
perquè arribi a tot el teixit econòmic i establir mecanismes
i aliances per poder efectuar tests ràpids al 100% de la
població laboral.

23

Obrir línies d’ajudes dirigides a assegurar les adaptacions
dels locals comercials, centres i oficines, així com també per
a l’adquisició de materials de protecció necessaris per dur a
terme l’activitat econòmica.
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ECONÒMIC I FINANCER

Àmbit: Catalunya
i Estat espanyol

Àmbit: Unió Europea

24

25

26

Instar a l’administració a permetre
la creació de línies d’aval que no
computin com a ajudes de minimis i
siguin combinables amb instruments
financers i amb línies de subvenció
per a interessos promogudes pels
estats membres.

27

Àmbit: Catalunya

28

Obrir l’accés al Fons d’avals de la
Direcció General d’Economia Social,
el Tercer Sector i les Cooperatives a
les organitzacions cooperatives de
finances ètiques.”

29

Habilitar línies de subvencions
específiques per a capitalitzar les
cooperatives i incrementar els seus
fons propis.

Crear una línia de subvenció per a
interessos perquè les cooperatives
puguin convertir les seves pòlisses
i crèdits en préstecs sense haver
d’assumir aquests interessos.
Igualar les condicions pel que
fa a tipus aplicables i de les
condicions d’avals públics en les
línies de finançament gestionades
per l’institut Català de Finances i
AVALIS.

Incentivar les inversions en
immobilitzat material o immaterial
que contribueixin a la consolidació
o millora de la competitivitat de
les empreses cooperatives, en
especial a les inversions relatives a
la transformació digital i a l’ús del
software lliure i els comuns digitals.

30

Obrir deduccions fiscals per inversió
en capital social amb la finalitat de
mantenir l’ocupació i promoure la
reactivació econòmica.

31

Accelerar la incorporació i
implantació de la intel·ligència
artificial, xarxes 5G i el bigdata,
especialment en les cooperatives, a
través del desenvolupament d’eines
per a la seva digitalització, de
l’impuls de la renovació tecnològica,
d’incentius fiscals per a l’adopció
de solucions digitals que facilitin
l’activitat comercial o de foment
de la cooperació empresarial per
l’intercanvi d’informació.

32

Instar l’obertura de línies de
garanties públiques a tot el ventall
de finances ètiques i cooperatives.
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TRANSFORMACIÓ DIGITAL I NOUS MODELS DE NEGOCI
Àmbit: Catalunya

33

Desenvolupar el Pla de digitalització
transversal de país per implantar la
banda ampla a tot el territori i facilitar
l’accés a eines digitals per adaptarse a la nova realitat a fi de garantir
l’accés universal a les eines de
comunicació i teletreball.

34

Promoure l’economia col·laborativa
a través de cooperatives,
cooperativisme de plataforma, com
a reforç de l’accés a mesures de
protecció social i salvaguarda dels
drets i obligacions laborals.

35

Implantar mesures d’impuls de
plataformes i sistemes de comerç
electrònic en les cooperatives, així
com fomentar la comercialització
dels productes cooperatius al gran
públic mitjançant la subscripció
d’acords generals amb la gran
distribució.

36

Implantar mesures orientades a
facilitar la reconversió productiva
de les cooperatives en el context
de disrupció total de mercat, amb
l’objectiu de mantenir l’activitat i
l’ocupació.

37

Promoure la participació del
cooperativisme a clústers o hubs
per facilitar l’accés a projectes
d’R+D+I i d’innovació social amb
altres actors (àmbit universitari,
centre de recerca...).

38

Regular les cooperatives de
foment empresarial previstes a
la Llei catalana de cooperatives,
concebudes com una forma legal
de donar suport a l’emprenedoria
i alhora resposta a les necessitats
dels treballadors autònoms que
puguin iniciar una activitat o bé la
duen a terme de manera esporàdica
o intermitent.

39

Establir formes de col·laboració
i cooperació entre les petites
empreses de capital i autònoms a
través de la integració cooperativa,
per tal de guanyar resiliència, escala
i impacte.
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PRESENTACIÓ DE LA CONFEDERACIÓ
DE COOPERATIVES DE CATALUNYA
La Confederació de Cooperatives de Catalunya és l’organització que representa a
les cooperatives i les federacions de cooperatives a Catalunya. Som una organització
dinamitzadora i interlocutora per a la construcció de polítiques orientades a la
promoció i foment del cooperativisme com a model econòmic i social heterogeni,
sostenible i arrelat al territori.
El cooperativisme català que representem i defensem equival al 85% de les empreses
de l’economia social de Catalunya i el 89% de l’ocupació. Amb un volum de facturació
anual de més de 4.600 milions d’euros. La base social és de més de 2.600.000
persones sòcies, entre consumidores, treballadores i productores distribuïdes en més de
3.000 cooperatives arreu de la geografia del país.
El cooperativisme català, alhora, forma part d’una xarxa més àmplia que la pròpia
determinada pel territori. A través de Cooperatives Europe formem part d’un moviment
europeu integrat per 176.000 empreses cooperatives amb més de 141 milions de persones
sòcies que ocupen a 4,7 milions de persones. El cooperativisme és una realitat consolidada
també internacionalment on el 12% de la població mundial és sòcia a les més de 3 milions
de cooperatives que trobem en més de 156 països del món.
Així doncs, la forma cooperativa és l’única forma empresarial enxarxada i coordinada a
escala mundial generadora d’ocupació de qualitat, arrelada als països i territoris on operen
i que es basen en una gestió democràtica on les persones són el centre.

C. Premià, 15, 2a planta
08014 Barcelona
T. 93 332 36 82
ccc@cooperativescatalunya.coop
www.cooperativescatalunya.coop

