Cooperatives de
Catalunya
5 MESURES PER COOPERATIVITZAR
ELS NOSTRES MUNICIPIS

Eleccions municipals del 26 de maig de 2019

La Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització integrada per les federacions de cooperatives de Catalunya i fonamenta el seu projecte seguint els valors definidors de l'ètica empresarial cooperativa
de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de
donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.
La Confederació de Cooperatives de Catalunya beu dels seus orígens i de la tradició per tal de construir una
nova transversalitat cooperativa de país amb nous horitzons comunitaris i populars. Difonem unes pràctiques
socials centenàries, també sota el paraigües de l’economia social, que lluny d’esgotar-se, encaren el futur
immediat indagant fórmules organitzatives per transformar i transitar cap a una societat més equitativa i amb
més justícia social.
La Confederació de Cooperatives de Catalunya com a representant del moviment cooperatiu busca la transformació social, no resolent els conflictes socials entre el capital i el treball, ni essent instrument sindical per
millorar les condicions laborals, el moviment cooperatiu va més enllà i promou el progrés social sobre la base
de l’organització del treball, de la propietat col·lectiva, de l’autogestió i la participació, de l’ajuda mútua i la
solidaritat.
La nostra és una tasca il·lusionant, de present i de futur promovent una economia plural i justa implicats
plenament en un projecte col·lectiu. Avui continuem liderant la transformació social, la confluència entre les
federacions i la confederació permet que la nostra tasca es nodreixi d’una estratègia comú orientada a garantir que les persones decideixin llurs destins i se situïn el centre al voltant del qual s’estructura el teixit socioeconòmic, amb l’objectiu de fer un país pròsper, generador d’oportunitats per a tothom, que reparteixi millor
la riquesa, més lliure i més democràtic.
El cooperativisme català representa el 85% de l’economia social de Catalunya i el 89% de l’ocupació. La base
social és de més de 2.200.000 de ciutadanes, entre consumidores, usuàries, treballadores i productores.
Formen part de la Confederació de Cooperatives de Catalunya:
•
•
•
•
•

Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya

Intercooperar en els territoris hauria de ser un exemple exitós de cooperació
entre ajuntaments i cooperatives amb la voluntat ferma de cercar el progrés
social, econòmic i mediambiental. Tenim la responsabilitat i els reptes de
conduir la societat cap a un nou paradigma centrat en arrelar els valors i les
praxis del cooperativisme del segle XXI. I són en aquests reptes que volem incidir
i que volem que se’ns acompanyi des dels vostres ajuntaments.
Les conjuntures i canvis socials van de la mà dels cicles econòmics i alhora
permeten maneres emergents d’organitzar l’economia i la societat. En aquest
sentit i de manera reiterada, el Parlament de Catalunya ha manifestat “la voluntat de treballar per una transició de l’economia catalana des del model capitalista actual cap a una economia plural en què tingui un pes específic l’economia
social i solidària” i ha recomanat mesures legislatives per transitar cap a aquest
horitzó.
Així doncs, en els darrers anys, tant en l’àmbit local com el nacional, les administracions han apostat per intensificar les mesures de foment i promoció del
model d’empresa cooperativa com a palanca de canvi en les formes d’autoocupació, arrelament i generació de riquesa al territori.
Des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, juntament amb les
federacions de cooperatives de Catalunya, animem a donar continuïtat, des dels
municipis, a aquesta visió de país que, entre altres, té com a resultat l’impuls del
cooperativisme i l’increment d’empreses cooperatives; així com consolidar i
avaluar les seves polítiques més enllà de cicles polítics conjunturals i, en aquest
sentit, la Confederació de Cooperatives de Catalunya ens comprometem a
participar en la formulació, implantació i avaluació de polítiques municipals que
transitin cap a una economia més plural i transformadora.
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PARTICIPACIÓ SOCIOECONÒMICA

Per a de les administracions locals, el cooperativisme és un agent imprescindible de democratització econòmica municipal i desenvolupament transformador que ha de consolidar la presència en els espais de decisió on s’impulsen polítiques de formació, ocupació, desenvolupament social i local i promoció econòmica en general.

- Incorporar el cooperativisme als espais de decisió de la política econòmica local.
- Crear Consells municipals o grups de treball on el conjunt de l’àmbit socioeconòmic cooperatiu proposi,
supervisi i avaluï polítiques de promoció de l’empresa cooperativa i generi propostes de transició econòmica i sostenible del conjunt de l’economia local.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, DINAMITZACIÓ
LOCAL I CORRESPONSABILITAT

Les cooperatives són un model heterogeni de fer empresa, on conviuen cooperatives d’àmbit més rural i cooperatives de gran dimensió i projecció
exterior. Aquesta diversitat esdevé una riquesa pel municipi, doncs les cooperatives s’adapten a les necessitats socioeconòmiques d’aquest i
permeten la seva millora.
Les cooperatives estan presents en el 62% dels municipis del nostre país, creen i mantenen llocs de treball assumint els riscos inherents a qualsevol
negoci i són empreses amb una vessant reactiva, que opera com a resposta eficaç a les necessitats d’ocupació, de producció o de consum, i una
vessant proactiva, on fan emergir propostes empresarials en sectors nous d’activitat, amb l’objectiu de resoldre col·lectivament necessitats individuals.
Paral·lelament, però, el camí cap a una economia plural i transformadora implica, també, incorporar polítiques que afavoreixin les condicions
d’igualtat i corresponsabilitat entre homes i dones, sobretot en aquells sectors d’activitat on el biaix de gènere està molt marcat, tant per una
banda com per l’altra.

- Afavorir l’autoocupació en forma cooperativa.
- Afavorir aliances entre empreses (petita empresa i empresa familiar) en forma cooperativa.
- Recolzar i promocionar les cooperatives presents en els municipis.
- Introduir l’opció de l’empresa cooperativa (sigui de treball, agrària, de consumidors i usuaris, d’ensenyament, d’habitatge
o de serveis) a les propostes formatives i als recursos que impulsen les àrees de promoció econòmica local.
- Dotar les àrees de promoció econòmica local amb pressupostos, per tal de potenciar la creació d’empreses cooperatives i
sensibilitzar els col·lectius de prescriptors (gestories i assessories), col·legis professionals i el personal de l’administració
que conformen aquestes àrees.
- Facilitar eines, programes i ajuts econòmics específics per aquells col·lectius socials amb més dificultats per accedir a la
creació de cooperatives.
- Oferir els recursos necessaris per facilitar la incorporació de persones sòcies a cooperatives, existents o de nova creació,
especialment a persones migrades, joves menors de 25 anys, dones i majors de 45 anys.
- Donar suport a l’organització de fires locals i comarcals amb presència de cooperatives i, en general, de l’economia social.
- Introduir cooperatives en la dinamització dels mercats municipals.
- Difondre amb campanyes gastronòmiques, fires... el producte agroalimentari de la zona.
- Cooperativitzar l’oferta turística i introduir les cooperatives singulars i agrobotigues del municipi en les rutes turístiques
locals.
- Donar suport a la creació de plataformes digitals cooperatives.
- Promoure un cooperativisme de consum responsable i un mercat social cooperatiu de persones sòcies consumidores i
usuàries.
- Donar suport a projectes cooperatius, procedents de sectors amb biaix de gènere, que incorporin plans d’igualtat i
d’incorporació de treballadores que canviïn la tendència d’aquest biaix.
- Donar suport a projectes cooperatius que incorporin plans de corresponsabilitat familiar (atenció i cura de familiars i
tasques domèstiques).
- Impulsar la creació de cooperatives de persones treballadores i usuàries, en els sectors on convisquin aquests dos col·lectius, com ara el sanitari i el de cures i criança.

GESTIÓ COOPERATIVA, COMPRA I
CONCERTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE

La cogestió dels recursos públics és una manera transparent de coresponsabilitzar la ciutadania i també és una mesura sostenible
per optimitzar l’ús del patrimoni públic, així com les instal·lacions ocioses.
Les empreses cooperatives són un soci de confiança per a l’Administració. La col·laboració pública-privada en la gestió de serveis
públics adquireix una dimensió eficient amb les empreses cooperatives perquè aquestes distribueixen millor els recursos públics
entre les usuàries i les treballadores. Qualsevol inversió de l’administració local en el foment de les cooperatives és una decisió
política sostenible, els avantatges que es generen es multipliquen, tant en els contribuents com en els ciutadans.

- Cedir a les cooperatives del municipi la gestió de vivers d’empreses, obradors compartits, laboratoris
tecnològics i espais de cotreball.
- Cedir a les cooperatives del municipi oficines, dels equipaments de promoció econòmica, per facilitar
l’acompanyament a la creació i consolidació de cooperatives.
- Constituir un dret de superfície sobre el sòl qualificat com a Habitatges amb Protecció Oficial (HPO), per
part dels municipis, en favor de les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús, sense ànim de lucre, i que les
taxes municipals reconeguin la funció social d’aquestes.
- Impulsar la compra pública socialment responsable que prioritzi les empreses cooperatives.
- Promocionar el producte local i de proximitat en el consum i compres de la pròpia administració.
- Obrir els baixos comercials de protecció oficial per a empreses cooperatives.
- Prioritzar les formes cooperatives per a la gestió dels serveis públics municipals, a través de la concertació
pública-privada entre l’administració local i les cooperatives.
- Participar en projectes de desenvolupament local transformador, a partir de la concertació pública-privada.

CONTINUITAT EMPRESARIAL I
INTERCOOPERACIÓ

El tàndem cooperativa i territori es presenta com una aliança capaç de generar i retenir ocupació, fixar la població a la zona i aprofitar els recursos endògens. En aquest sentit, promoure cooperatives a partir d’empreses transformades o que s’enfronten a problemes de successió contribueix a la continuïtat de l’activitat econòmica i el manteniment de l’ocupació. Així mateix, des dels municipis
és important afavorir la creació d’eines i recursos que facilitin el naixement de projectes de desenvolupament local transformador.

- Promoure la complicitat de les finances cooperatives i ètiques, mitjançant fons locals i instruments que
millorin l’accés al finançament i a la capitalització de les cooperatives que desenvolupin projectes d’impacte i transformació social.
- Articular suport municipal perquè les cooperatives puguin accedir a subvencions i ajuts proposats des de
diferents àmbits, des del local fins al de la Unió Europea.
- Promoure ajuts per a la transformació d’empreses i organitzacions en cooperatives.
- Eliminar els obstacles que afronten els processos de reconversió empresarial i relleu generacional per a
crear cooperatives.
- Crear un fons de garantia, com també recursos formatius i d’acompanyament, que recolzin les empreses,
bé en concurs de creditors bé amb manca de relleu generacional, amb voluntat de continuïtat sota el
model cooperatiu.
- Facilitar suport tècnic i econòmic a projectes que cerquin l’articulació i intercooperació del cooperativisme
local, tant en l’àmbit territorial com sectorial.

5

EDUCACIÓ, RECERCA I DESENVOLUPAMENT

Les cooperatives, més enllà de la seva funció econòmica, tenen una funció social que afavoreix la qualitat de vida de les persones
que en formen part i de les que s'hi relacionen. Per aquests motius, el cooperativisme incideix en tots els estadis de les persones:
des de la infantesa a la vellesa, passant per la joventut i l'adultesa. I entenem, que la incidència econòmica i social de les cooperatives afavoreix l'estructuració socioeconòmica dels municipis, sobretot en les etapes i fases educatives.
Altrament, la potencialitat de l’educació i la inversió municipal vers la ciutadania s’incrementa exponencialment quan apliquem
criteris de producció i sostenibilitat al llarg termini i, en aquest sentit, la recerca permet establir bases sòlides de futur que permetin,
doncs, garantir el benestar de la ciutadania, la cohesió social entre barris i la sostenibilitat mediambiental del municipi a través de
la generació de nous coneixements, nous materials, productes o serveis, nous processos de treball i organització, entre d’altres.

- Fomentar l’aprenentatge del cooperativisme a l’educació primària i secundària, mitjançant la creació de
cooperatives d’alumnes i altres recursos existents al sector com el programa Un, Dos, Coop.
- Consolidar i ampliar els postgraus i programes universitaris d’especialització cooperativa (fiscalitat, direcció i gestió...), obrint borses municipals de beques per a estudiants per fomentar-ne la seva participació.
- Afavorir la relació de l’ensenyament superior amb les empreses cooperatives per transferir coneixements
als agents relacionats amb aquests dos àmbits a partir de programes de pràctiques i borsa de treball, entre
d’altres.
- Impulsar l’R+DCoop per promoure coneixement compartit i intercanvis entre iniciatives cooperatives
locals de diferents territoris, tant d’àmbit nacional com internacional i que compti amb la participació de
les empreses cooperatives del municipi, entitats representatives o de foment del cooperativisme i centres
de recerca socials i universitaris.
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