EL RELLEU
COOPERATIU

L’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) defineix la
cooperativa com «una associació autònoma de persones que s’han unit de forma voluntària per satisfer
les seves necessitats i aspiracions econòmiques,
socials i culturals en comú mitjançant una empresa
de propietat conjunta i de gestió democràtica».
Participació voluntària i
oberta
Són organitzacions
voluntàries i obertes a
totes les persones sense
discriminació per motius de
sexe, raça, situació social,
política o religiosa.
Gestió democràtica
Les persones sòcies gestionen democràticament
les pròpies organitzacions
fixant les polítiques d’actuació i participant en la
presa de decisions a través
de l’assemblea, on cada
persona sòcia té un vot.
Participació econòmica
de les persones sòcies
Les persones sòcies contribueixen equitativament al
capital de les seves coo-

peratives i el gestionen de
forma democràtica. Dels
excedents de la cooperativa, se’n destina una part
a reinvertir-los a la pròpia
organització, una altra en
la formació de les persones sòcies o en projectes
d’intercooperació o de
difusió del cooperativisme
i, la resta de beneficis es
distribueixen en funció de
la participació a l’activitat
cooperativitzada, no en la
participació en el capital.
Autonomia i
independència
Les cooperatives son organitzacions autònomes, gestionades per les persones
sòcies que mantenen la
llibertat de controlar el seu
propi destí.

Educació, formació i
informació
Les cooperatives proporcionen educació i informació a les persones sòcies
i les treballadores perquè
puguin contribuir eficaçment al desenvolupament
de l’organització. Informen
el públic de la naturalesa i
els beneficis de la cooperativa.
Cooperació entre cooperatives
Les cooperatives serveixen
les persones sòcies de la
manera més eficaç possible i enforteixen el moviment cooperatiu treballant
conjuntament mitjançant
estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.
Interès per la comunitat
Les cooperatives treballen
per aconseguir el desenvolupament sostenible de
les seves comunitats i ser
responsables amb el seu
entorn.

PER QUÈ UNA
COOPERATIVA?
Les cooperatives han
demostrat ser una forma
empresarial amb una elevada capacitat de resiliència
en temps de crisi, independentment del seu sector
d’activitat.
La continuïtat dels
negocis mitjançant la
fórmula cooperativa és
una molt bona opció, no
només per als treballadors i treballadores, sinó
també per a les persones
empresàries i per al conjunt de la societat, ja que
permeten el manteniment
dels llocs de treball i
garanteixen la continuïtat
de l’activitat econòmica
i del teixit productiu, comercial i veïnal als barris
i viles.

PER QUÈ UNA
COOPERATIVA?
Autoregulació i règim
horitzontal
Les cooperatives associen persones físiques o
jurídiques amb necessitats o interessos socioeconòmics comuns amb
el propòsit de millorar la
situació econòmica i social
dels seus components i
de l’entorn comunitari fent
una activitat empresarial
de base col·lectiva en què
el servei mutu i l’aportació pecuniària de tots els
membres han de permetre
de complir una funció
orientada a millorar les relacions humanes i a posar
els interessos col·lectius
per damunt de tota idea de
benefici particular.
En les societats cooperatives la presa de decisions

es basa en un model
igualitari, tots els socis tenen la mateixa participació
en la presa de decisions
i, independentment de
l’aportació de capital que
hagi fet cadascú, cada soci
tindrà un vot.
Ajudes i subvencions
La Generalitat obre cada
any dues convocatòries de
subvencions per al foment
de les empreses cooperatives amb la publicació de
les bases que regulen el
procediment de subvenció.
•

La primera subvenciona la incorporació
de persones sòcies
treballadores en una
cooperativa, inscrita al
registre corresponent
i amb activitat o seu

social a Catalunya. Cal
que siguin persones
desocupades o bé
persones treballadores
vinculades a l’empresa amb contracte de
treball fix o temporal.
•

La segona, subvenciona persones físiques
i cooperatives que
hagin fet una aportació
de capital a l’empresa cooperativa de la
que en siguin sòcies,
sempre que aquesta
aportació no sigui
retribuïda. L’aportació
haurà de respondre
a una necessitat de
creació, consolidació o creixement de
l’empresa i que suposi
el manteniment o
l’increment d’ocupació
a l’empresa.

Possibilitat de capitalització
La capitalització o pagament únic de la prestació
contributiva d’atur és una

mesura per fomentar i
facilitar iniciatives d’emprenedoria i d’ocupació
autònoma, a través de
l’abonament anticipat de la
prestació d’atur corresponent i pendent de cobrar a
persones que pretenguin
incorporar-se de manera estable com a socis
treballadors o de treball en
cooperatives ja constituïdes o de nova constitució,
encara que s’hagi mantingut un vincle contractual
previ amb aquestes.

CAUSES DE
TANCAMENT
1. Jubilació, incapacitat o defunció del propietari i els
treballadors adquireixen la propietat del negoci en
forma cooperativa
Relleu en la propietat d’una empresa sanejada i viable econòmicament, motivada per causes de jubilació,
incapacitat o defunció de la persona propietària, que no
compta amb relleu generacional que doni continuïtat al
negoci. Davant d’aquests casos el relleu en forma de
cooperativa esdevé una oportunitat de cessió del negoci
a les persones treballadores.
Exemple: Nou Indret

Cooperativa de producció de mobiliari domèstic. El 2007, el propietari es jubilava i la SL tancava. Una part de les treballadores
varen capitalitzar l’atur per formar la cooperativa que va prendre
el relleu de l’activitat.

2. Crisi d’activitat i traspàs del negoci
La recuperació d’empreses properes al tancament pot
estar ocasionada per una situació de crisi del negoci,
derivada de la conjuntura econòmica que travessa una
empresa, ja sigui per la mala gestió del propietari o bé per
factors externs, de tipus econòmic, legislatiu o d’altres.
En aquests casos resulta encara més important la realització d’un estudi de viabilitat per tal d’assegurar-se que
l’opció de relleu en forma cooperativa és una opció real i
recomanable per a les persones que reprenen l’activitat.

Exemple: BQF, SCCL

Cooperativa de treball associat que realitza construccions
d’estructures grans i mitjanes amb fusta. Es va crear l’any 2014 de
l’associació de dos treballadors d’una antiga empresa que, en
tancar aquesta, van decidir transformar l’activitat laboral en una
cooperativa pròpia per ser la forma jurídica que s’ajustava a la
seva estructura de recursos i gestió administrativa.

3. El/la propietària cooperativitza l’activitat i continua
en forma cooperativa
L’escenari de cooperativitzar l’activitat per part de la
persona propietària pot ser una oportunitat per sumar
capacitats i estratègia amb persones que coneixen l’empresa i el sector i que volen assumir majors drets i deures
en la continuïtat de l’activitat amb una estructura organitzativa horitzontal on les persones estan en el centre de
l’activitat.
Exemple: Llibreria els Nou Rals

El 2013, després de 34 anys, va haver de tancar. Tres emprenedors van fer una proposta al propietari per a reobrir-la donant-li
un nou enfoc, atraient més el públic familiar i fent tallers, presentacions de llibres o activitats com contacontes en un nou espai
habilitat al soterrani de l’establiment.

En aquests escenaris, el relleu cooperatiu esdevé una
oportunitat per a les persones treballadores de rellançar/
recuperar una activitat econòmica propera al tancament
mitjançant la via laboral, tot mantenint els seus llocs de
treball, a partir de la creació o transformació a una forma
jurídica, la cooperativa, que posa a les persones i els
seves necessitats al centre de l’activitat.

PROCEDIMENT
PEL RELLEU
1. Informació sobre l’estat del negoci i valoració de la
viabilitat
2. Conformació del grup de persones disposades a
agafar el relleu del negoci
3. Formalització de l’acord amb els propietaris actuals
4. Planificació econòmica i financera de l’activitat
5. Tràmits de constitució de la cooperativa:
o Certificat de denominació social
o Redacció d’estatuts
o Acta d’assemblea constituent
o Certificat d’aportacions al compte corrent
o Escriptures notarials
o CIF provisional
o Model 600
o Sol·licitud d’inscripció al Registre de Cooperatives
o Alta d’activitat econòmica i compliment de les obligacions fiscals amb Hisenda
o Alta a la Seguretat Social
o CIF definitiu

ATENEU
COOPERATIU DE LA
CATALUNYA
CENTRAL
L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central és un espai
de trobada i coordinació que neix amb l’aposta clara
d’impulsar l’economia social i cooperativa en aquest territori. Aquest és un dels 14 ateneus cooperatius que s’han
creat a Catalunya en el marc del Programa d’Economia
Social, els Ateneus Cooperatius i els Projectes Singulars
promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Les set cooperatives
que formen part de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central són Frescoop, del Bages; Sambucus i Dies
d’agost, d’Osona, L’Arada, del Solsonès; Tres Branques,
del Berguedà, i Gedi i Set-C, constituïdes a Barcelona
però esteses al territori. També hi figures com a entitats
col·laboradores Coop 57 i Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya, a més de diferents administracions
locals.

ATENEU
COOPERATIU DE LA
CATALUNYA
CENTRAL
L’Ateneu Cooperatiu Catalunya Central és un agent del
territori que té per objectiu fomentar una organització del
treball i de la vida basats en els valors i principis de l’economia social i cooperativa a través de la dinamització,
difusió, formació, acompanyament i treball en xarxa entre
agents públics i privats.
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