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PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

L’any 2019 ha estat un any que ha mostrat
diferents panorames des del punt de vista
econòmic, social i polític. El judici del procés,
la sentència i les protestes per la condemna
contra els líders independentistes han
condicionat bona part de l’estabilitat política
d’aquest 2019. La irrupció de Tsunami
Democràtic, una setmana convulsa als carrers,
la moció de censura al Parlament contra Quim
Torra, la repressió del sobiranisme o la doble
convocatòria electoral per formar govern a
Espanya, són només una mostra de com la
sentència ha impactat en la ciutadania i en
l’agenda política. El 2019 també han ressorgit
vells debats, com ara la gestió de la migració
a Occident, la insatisfacció social a diversos
països del món o l’amenaça d’una nova crisi
econòmica. Conseqüentment, al llarg de l’any no
s’han assolit els nivells de normalitat institucional.
Tot i això, el vessant econòmic ha tingut una
evolució bastant acceptable, s’ha mantingut
el creixement del PIB, encara que a un ritme
més lent que els anys anteriors, perquè s’albira,
especialment a Europa, la fi d’un cicle econòmic
que encara és difícil preveure quins efectes pot
tenir en l’economia de Catalunya.
Finalment, en el vessant social s’ha mostrat
una cohesió social acceptable, per bé que
una part de la societat no ha aconseguit sortir
de la feblesa i la precarietat, provocada per la
profunda crisi iniciada el 2008, la qual ha canviat
radicalment les condicions socials i ha afeblit
molts dels pilars de l’estat del benestar.
Pel que fa al cooperativisme, hi ha hagut
resultats molt positius en relació amb la creació
de cooperatives –s’han creat 216 cooperatives,
nivells que no s’assolien des del 2004– per
bé que l’ocupació cooperativa –41.722 llocs
de treball– s’ha reduït en relació amb l’any
anterior, molt probablement pels efectes de la
modificació de la llei de cooperatives per evitar
fraus de llei. Tot i així, les dades d’ocupació
estan molt per sobre de les dades d’abans de
l’inici de la crisi.

L’any 2019, no s’ha produït cap nova implantació
de normativa cooperativa, encara que, sobre
la base del que indica la Llei 12/2015, alguns
reglaments estan pendents de desenvolupament.
Al llarg del 2019 s’ha consolidat el funcionament
de l’Associació Economia Social Catalunya, on
la Confederació de Cooperatives de Catalunya
mantenim l’exercici de la presidència. Aquesta
entitat neix per cohesionar tota l’economia social
de Catalunya i ha iniciat un procés per establir
les bases de la futura Llei d’Economia Social i
Solidària. Altrament, també ha iniciat projectes
que permetran consolidar i difondre l’economia
social.
Finalment, hem de dir que hem mantingut la
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya,
pel que fa al desenvolupament del
cooperativisme i l’economia social. Mereix
una menció especial, aquest any, la realització
dels Reconeixements Cooperatius 2019, que
es van celebrar durant el mes de desembre
i on vam comptar amb l’assistència d’un
centenar de cooperativistes. Durant la gala
es van reconèixer 5 cooperatives pel seu
compromís amb el territori, amb les persones,
amb la intercooperació, per la trajectòria i per
la cooperativa jove i innovadora. Així mateix,
hem començat la primera edició d’un itinerari
educatiu d’economia social i finances ètiques
adreçat a joves de 3r i 4t d’ESO: s’han impartit
38 tallers als instituts, escoles i col·legis de
Catalunya, amb una assistència estimada
segons les indicacions dels centres de 766
alumnes. Definitivament, ha esta un any en què
hem mantingut el nostre esforç per defensar
els interessos de les cooperatives com a
empreses democràtiques, amb valors i
arrelades al territori, les quals ens mostren
permanentment que són una eina extraordinària
per impulsar activitats col·laboratives i que
donen solució als problemes de la ciutadania.
La Confederació de Cooperatives de Catalunya
manté la línia ferma de potenciar les tasques
de lideratge, representació i generació de
coneixement cooperatiu.
El Consell Rector
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MOVIMENT COOPERATIU

EMPRESES COOPERATIVES
3.178

COOPERATIVES
2019

49%

85%

51%

Règim general

Règim d’autònoms

DE L’ECONOMIA
SOCIAL DE CATALUNYA

6,1%

11,6%

Activitats culturals i altres serveis

Agricultura, ramaderia,
silvicultura i pesca

9,8%

Ensenyament, activitats sanitàries i socials

0,5%

14,4%

Producció i distribució subministraments

Indústria
manufacturera

10,6%

SECCIONS
D’ACTIVITAT

Activitats professionals i serveis auxiliars

1,8%

Intermediació financera
i activitat immobiliària

16%

11,5%

Construcció

Transport, emmagatzematge
i comunicacions

17,7%

Comerç i hostaleria

IMPACTE
ECONÒMIC

4.614 M€
Dades del 2015.

26%
16%

9%
49%
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MOVIMENT COOPERATIU

OCUPACIÓ COOPERATIVA
I BASE SOCIAL
41.422

LLOCS DE TREBALL
17%

Règim d’autònoms

83%

Règim general

78%
71%
8%
51%

CONTRACTACIÓ
INDEFINIDA
JORNADA
COMPLERTA
OCUPACIÓ JUVENIL
(>25 ANYS)

OCUPACIÓ
FEMENINA

3,5%
2,4%

Activitats culturals i
altres serveis

33%

Ensenyament, activitats
sanitàries i socials

Agricultura, ramaderia,
silvicultura i pesca

22,4%

SECCIONS
D’ACTIVITAT

Indústria
manufacturera

0,3%

Producció i distribució subministraments

6,2%

Activitats professionals i serveis auxiliars

1,9%

2,5%

Construcció

20,7%

Intermediació financera i activitat immobiliària

7,1%

Transport, emmagatzematge
i comunicacions

Comerç i hostaleria

2.500.000
PERSONES
SÒCIES

entre consumidores,
treballadores i productores
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COOPCAT

IMPACTES ECONÒMICS

BALANÇ
Actiu corrent

Patrimoni
net

2019
Actiu no corrent

Passiu
no corrent

1.776.830,75 €

FONS PROPIS

2019

803.773,71 €

12%

Passiu
corrent

Fons propis

85%

Reserves

2018

1.797.650,00 €

3%

Excedent

COOPCAT

ENS ON TENIM REPRESENTACIÓ
Diplocat

Fiare Banca Ètica
Coop57
ACCID

Respon.cat

Fundació Diversitat

Fundació Catalunya Cultura
Iniciativa per a la reforma
horària
Pacte del temps

Consell de Treball Econòmic i
Social de Catalunya (CTESC)
Comissionat Economia
Social, Ajuntament
de Barcelona

Consell Municipal
de Benestar Social,
Ajuntament de Barcelona

ABAST

NACIONAL

Fundació Roca i Galès

Acord Ciutadà, Ajuntament
de Barcelona
AVALIS, SGR
(entitat participada)

Taula d'Entitats del Pacte
Nacional per a la Transició
Energètica de Catalunya
AMB

ICAB
CIRIEC

CEPES

ESTATAL

Cooperatives Europe

COMPROMÍS

EUROPEU

ICA - International
Cooperative Aliance

GRI

INTERNACIONAL

ESTRATÈGIC

OPERATIU

ÀMBIT
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COOPCAT

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
REPRESENTACIÓ

GOVERN
DE LA GENERALITAT

Amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en concret hem
desenvolupat la coordinació i el treball conjunt amb la Direcció General d’Economia
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i Autoempresa (DGESTSCiA).
• Reglament del Registre de Cooperatives i Consell Superior de la Cooperació
• Desenvolupament de les estadístiques cooperatives; desenvolupament
de la llei 12/2015 i alguns dubtes d’interpretació
• Evolució del programa Aracoop pel que fa a les accions ordinàries,
els Projectes Singulars i els Ateneus
• Formació
• Subvencions per a cooperatives i estructures i manteniment del programa
d’avals amb Avalis SGR

AJUNTAMENT
DE BARCELONA

• Representació del cooperativisme en l’àmbit municipal, especialment
a l’Ajuntament de Barcelona, Consell Municipal de Benestar Social de
Barcelona, Acord Ciutadà-Àmbit Participat.
• Formem part del Grup Motor Estratègia de Ciutat BCN.
• Reunions amb el Comissionat per tal d’impulsar el cooperativisme.
• Hem participat en la definició de polítiques de suport, foment i visualització
del cooperativisme.

CONSELL DE TREBALL
ECONÒMIC I SOCIAL
DE CATALUNYA
(CTESC)

• Hem participat en l’elaboració de diferents dictàmens.
• Hem participat en l’elaboració dels informes: Situació del treball autònom
a Catalunya; El treball per compte propi de caràcter col·lectiu.
• Presentació dels informes: Integració de l’assistència social i sanitària;
La qualitat de l’ocupació de la indústria a Catalunya; Polítiques de suport
a les famílies; El model productiu i la productivitat a Catalunya.
• Hem participat en l’elaboració de l’Informe de Gestió 2018 del CTESC
i de capítols de la memòria socioeconòmica de Catalunya 2018.

LIDERAR
LA COHESIÓ
DE L’ECONOMIA
SOCIAL - AESCAT

En el marc d’aquesta organització s’ha iniciat el pla de treball que espera
culminar el 2020 i se centrarà a desenvolupar un procés de reflexió per establir
les bases que proposarem al Govern perquè promogui la Llei d’Economia Social
i Solidària de Catalunya.
S’han vehiculat algunes activitats representatives que eren pròpies de CoopCat,
però que fer-les conjuntament amb la resta d’organitzacions d’AESCAT ha
permès assolir-les més fàcilment i algunes amb un nivell d’eficiència superior.

CEPES

S’ha participat en l’elaboració i el desplegament del pla de gestió 2019 de CEPES
i les accions de promoció i visualització de l’economia social i del cooperativisme.

DIPLOCAT

Hem participat en reunions amb altres departaments del Govern.

ALTRES ACCIONS
ON S’HA PARTICIPAT

• Reunions tècniques amb cooperatives, entitats i persones de la societat civil
• Reunió del Fòrum Social Mundial
• Actes públics d’interès socioeconòmic i comunitari
• Reunions sectorials d’interès socioeconòmic i comunitari
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COOPCAT

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
FORMACIÓ I INTERCOOPERACIÓ

MAPATGE
DE RECURSOS
FORMATIUS
SOBRE
COOPERATIVISME

FORMACIÓ

Pla d’acció de millora
de la formació de les
diferents branques.

ITINERARI
EDUCATIU
D’ECONOMIA
SOCIAL I
FINANCES
ÈTIQUES

Proposta didàctica
per difondre
l’economia social
i les finances ètiques.

38
766

Impulsar la formació
cooperativa a l’educació
reglada i la universitat.

51

5 MÒDULS FORMATIUS

MÒDUL 1

Obrir la mirada,
l’economia més enllà
dels diners.

MÒDUL 2

Afrontar la vida
conjuntament,
cooperatives i
mutualitats.

MÒDUL 3

Emprendre forma
col·lectiva,
les cooperatives
de treball.

Consumir
amb responsabilitat,
el comerç just.

TALLERS
setembre-desembre 2019
ALUMNES
escoles i instituts
FORMACIÓ
acompanyants dels docents

MÒDUL 5

Gestionar els nostres
diners, les finances
ètiques.

MILLORAR LA RELACIÓ
ENTRE COOPERATIVES

Espai de generació de
projectes de cooperació
entre cooperatives

INTERCOOPERACIÓ
AUGMENTAR
LA FACTURACIÓ

MÒDUL 4

3r i 4t ESO

DESENVOLUPAR
CONJUNTAMENT
NOVES ACTIVITATS
Al 2019 s’han obert
tres línies de treball:
• El treball a llarg termini
amb l’acollida de menors
no acompanyats.
• La rehabilitació d’edificis
segons les noves normatives.
• Agroaliments km0.
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COOPCAT

ACTIVITATS DESENVOLUPADES
COMUNICACIÓ

3a edició
RECONEIXEMENTS
COOPCAT

Reconeixement a cooperatives
que fan una tasca transformadora
de la societat en diferents àmbits
empresarials, tots centrats
en l’apoderament de les persones.

WEBS CORPORATIUS I DE PROJECTES
cooperativescatalunya.coop,
aracoop.coop i rsecoop.coop

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT
2019

INFOGRAFIES ESTADÍSTIQUES
2018 I 2019
Enguany a la gala de lliurament
dels Reconeixements s’ha lliurat
un guardó, s’han celebrat els 35
anys de CoopCat i s’ha combinat
amb un espectacle audiovisual.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
DE COOPCAT

ARTICLES DE LA REVISTA
COOPERACIÓ CATALANA

Coorganització activa. Nova imatge
gràfica, un eslògan “Cooperativisme
en moviment” i un portal específic
amb el mapejat de tots els
esdeveniments que s’han organitzat
per commemorar el Dia Internacional
de les Cooperatives.

DIA
INTERNACIONAL
DE LES
COOPERATIVES

Incorporació de socis

•

Creació de cooperatives

•

6 DE JULIOL

Dia In

ternac

iona

s Co
l de le

DIA INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES

operat

ives

GENER

FEBRER

Llei d’Economia Social i Solidària
MARÇ

•

Formació de cooperatives

•

Intercooperació

•

de

COOPERATIVISME
EN MOVIMENT

•

ABRIL
MAIG

Dia Internacional de les Cooperatives
JUNY

•

Mesures de cooperativització dels municipis

•

Planificació

•
•

JULIOL

OCTUBRE

Itinerari educatiu
NOVEMBRE

Reconeixements CoopCat 2019
DESEMBRE
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Considerant les característiques de
l’organització, pel que fa, tant a la dimensió
de l’equip tècnic com al nombre d’entitats
sòcies, no es visualitzen gaires efectes o riscos
econòmics, ambientals ni socials. Tot i això, es
considera que s’ofereixen moltes oportunitats,
especialment: per difondre i remarcar els valors
del cooperativisme, mostrar a les empreses
i a la societat les cultures cooperatives que
s’han desenvolupat sota els nostres principis
i la correlació que tenen amb els efectes
positius ambientals, econòmics i socials.
Aquesta oportunitat consisteix a mostrar com
el cooperativisme, en particular, i l’economia
social, en general, són un antídot dels riscos
ambientals, socials i econòmics que sovint
confrontem amb l’activitat d’algunes formes
d’organització empresarial tradicional i la
interactivitat amb les administracions públiques.
A més a més, el cooperativisme és un model
organitzatiu idoni per agrupar les persones que
fan l’activitat empresarial, especialment com a
autònoms individuals, i facilitar que s’incorporin
als efectes positius dels tres vectors de
sostenibilitat per desenvolupar estructures que
les enforteixin.
A nivell de l’equip tècnic, els efectes que s’han
treballat aquest any són:
• Mediambientalment: es manté el foment
de l’ús del transport públic i la cura en la
utilització dels recursos energètics i d’aigua,
així com en el consum de paper.

• Socialment: es treballa perquè es pugui
desenvolupar correctament la conciliació
de la vida laboral i familiar, prioritzant
l’assoliment de les tasques per sobre
de l’acompliment presencial de l’horari i
utilitzant les TIC com a eines facilitadores
per completar l’activitat laboral.
• Econòmicament: encara que aquest
any no ha estat possible, treballem per
aconseguir l’equilibri pressupostari, mesurant
permanentment que les depeses anuals
siguin inferiors als ingressos, aplicant
l’excedent, si n’hi ha, a les reserves no
repartibles i revisant permanentment que
s’acompleixen els compromisos financers.
A nivell extern difonem la marca cooperativa
a través dels mitjans i fem un esment especial
a la difusió dels principis i els valors cooperatius
que estan directament i positivament
correlacionats amb els efectes econòmics,
socials i mediambientals; aquesta difusió la fem
de manera transversal considerant totes les
branques del cooperativisme i impulsem que
les federacions, que són el nostre grup d’interès
principal, també difonguin aquests principis
pel que fa a la seva tipologia de cooperatives.
En paral·lel, l’activitat de representació de
CoopCat es desenvolupa cap a diferents grups
d’interès –Parlament, grups polítics, entitats
de participació de l’administració pública i els
diferents nivells de l’Administració– i sobre
aquests sempre difonem els principis i els valors
del cooperativisme.
El Consell Rector

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

www.cooperativescatalunya.coop

