
Orientació financera
50 cooperatives federades reben acompanyament en la 
detecció de necessitats financeres a través de la Fundació 
Seira. 
A més la Fundació Seira impulsa: 
•	 Millora condicions per a cooperatives gràcies als acords 

amb MicroBank i Banc de Sabadell. 
•	 Conveni amb Coop57 pel pagament de factures de la 

Generalitat. 
•	 Impuls a la Xarxa Financoop. 
•	 Desenvolupament d’eines i recursos financers per a 

cooperatives federades.

Formació 
Durant 2014, Aposta ha gestionat nombroses activitats 
formatives adreçades als membres de les cooperatives de 
treball federades.

Programa Municipi Cooperatiu
A través d’aquest programa la Federació està present 
al territori català i promou la implicació de les 
administracions locals a favor de l’economia cooperativa.

L’adhesió de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà al 
programa permet arribar a 37 municipis de la comarca.
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2014Compromesos amb la promoció del cooperativisme, la FCTC 

treballa activament en el desenvolupament de la cultura 
cooperativa establint aliances amb entitats públiques i 
privades i participant o promovent programes, accions de 
foment a través de jornades, actes, premis, xarxes entregues 
de premis o altres esdeveniments. 
•	 Com a entitat sòcia d’Aracoop, més de 70 cooperatives 

federades s’han vinculat als seus programes de 
consolidació i creixement. 

•	 Impulsem el cooperativisme a les escoles a través de la 
Diputació de Barcelona. 

•	 Promovem la creació de cooperatives a Barcelona Activa, 
Col.legis professionals i les universitats. 

•	 Participem a esdeveniments com el BizBarcelona la Fira 
d’Economia Solidària, Premis Manuel Arroyo, Premis 
Emprenedoria de Sant Cugat, El Prat, Vallirana, i molts 
més.

Impacte econòmic i social
•	 Baròmetre Cooperatiu: Estudi anual per conèixer 

la composició i les necessitats de les cooperatives 
federades. S’acompanya d’un Informe de Conjuntura. 

•	 Catalunya Emprèn: La FCTC és entitat assessora de la 
xarxa Catalunya Emprèn pel que fa a la constitució de 
cooperatives a col.legis professionals i universitats entre 
altres. 

•	 Treballem amb Emprèn Social i el Consell de Treball 
Econòmic i Social de Catalunya.

Eixos de treball
durant el 2014
Fem créixer el cooperativisme 
EIX 1. Promoció i foment de l’empresa cooperativa

Orientació a la creació de cooperatives
La FCTC és un punt d’informació estable per a la creació 
de cooperatives. Organitzem sessions obertes i col.lectives 
cada dues setmanes. També acompanyem projectes en 
fase avançada. A més, orientem les àrees de promoció 
econòmica d’ajuntaments i consells comarcals. 

Orientació i suport a la gestió empresarial.
Som un espai d’orientació en el dia a dia per a 
cooperatives federades. 

Cooperació i intercooperació
•	 El Cafè de la Federació es consolida com un espai de 

trobada i aprenentatge: 84 cooperatives hi participen el 
2014. 

•	 Dos grups de treball canalitzen necessitats transversals: 
innovació i comunicació. 

•	 Xarxes socials: Facebook i Twitter ens ajuden a 
connectar-nos i compartir. 

•	 CoopRoute: 6 cooperatives i un territori participen en 
aquest programa europeu de promoció del patrimoni 
cultural cooperatiu. 

La casa connectada 
EIX 2. Creació, creixement i consolidació de 
cooperatives 
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Un entorn favorable 
EIX 3. Model de Federació

La Federació impulsa el desenvolupament d’un marc polític 
i legal favorable al creixement de les cooperatives. Durant 
2014 hem fet seguiment de les normatives com: 
•	 Llei de Cooperatives: Compareixença al Parlament de 

Catalunya per explicar el posicionament de la FCTC 
front a la llei en tràmit. 

•	 Integració de Federacions com a estratègia de 
creixement del cooperativisme. Durant 2014 hem 
impulsat trobades per captar expectatives i opinions de 
les cooperatives federades.

•	 Mesures de suport a la creació d’ocupació: La tarifa 
plana per a persones sòcies treballadores de les 
cooperatives. 

•	 Convocatòria de subvencions 2014: Es mantenen les 
línies d’ajuts previstes.

Som membres de nombroses entitats i institucions
Entre elles la Confederació de Cooperatives de Catalunya 
i la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo 
Asociado (Coceta).

Noves incorporacions a la Federació
Durant 2014 arriben a la Federació quaranta-cinc noves 
cooperatives de sectors diversos. La gran majoria estan 
ubicades a la província de Barcelona.  

Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social
117 cooperatives d’iniciativa social treballen plegades per 
aconseguir millores en el sector de l’atenció a les persones. 
La Sectorial manté representació a nombroses entitats, 
entre les quals, la vicepresidència de la Patronal del Tercer 
Sector de Catalunya i la Junta de la Taula del tercer Sector.

Comunicació
Connectem i informem a través del web, les xarxes socials o 
les 3.600 persones abonades al butlletí mensual La Federació 
informa. 
A més, treballem amb blogs i espais de difusió regulars a 
mitjans de comunicació, i les revistes .Coop i Nexe.
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La Federació, la casa 
de totes les cooperatives

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha articulat la seva 
tasca aquest 2014 sota la batuta d’un nou Consell Rector, escollit a la 
passada Assemblea. Conjuntament hem treballat en la promoció, impuls 
i creació de les cooperatives. A través d’Aracoop, desenes de cooperatives 
federades han accedit a programes de creixement. També hem multiplicat 
la presència al territori a través del programa Municipi Cooperatiu, així 
com la nostra implicació a xarxes, plataformes, fires i entitats diverses. 
 
Hem mantingut l’aposta per les sessions informatives col·lectives 
sobre creació de cooperatives, així com l’acompanyament a projectes 
cooperatius en fase avançada. Ens complau que la Federació sigui un espai 
d’intercanvi i aprenentatge que ofereix orientació  en temes específics 
a partir del Cafè de la Federació, els grups de treball, el programa 
d’Orientació financera o el suport en el dia a dia. 

Durant l’any hem invertit esforços en que la nova Llei inclogui els 
elements necessaris per disposar d’un marc legal i polític favorable a 
la creació de cooperatives, la seva consolidació i el seu finançament. 
En paral·lel, el procés d’integració entre les federacions de Treball, 
Ensenyament i Habitatge ha estat un pas cap al creixement del 
cooperativisme. 

Desitjo donar la benvinguda a les quaranta-cinc noves cooperatives 
de treball a la Federació, casa de totes les cooperatives, formada per 
empreses de dimensions, ubicacions i activitats diverses i representant la 
riquesa del moviment cooperatiu.

2014 en xifres

1. 80 cooperatives a la Fira 
d’Economia Solidària.

2. Elecció del Consell Rector. 
Assemblea 2014.

3. Visita de cooperatives socials 
italianes. 

4. Edifici que acull la seu de  
la Federació.

5. Acte de cloenda del 
programa Aracoop 2014.

6. Inauguració de l’Assemblea 
de la Sectorial de la FCTC. 

7. Presentació de l’Acord per a 
la millora de la contractació  
pública.

8. Grup d’innovació de la FCTC.
9. Compareixença al Parlament 

de Catalunya sobre la Llei 
de Cooperatives a debat.

10. Trobada del grup de 
comunicació de la FCTC.

11. El Cafè de la Federació és un 
espai consolidat d’intercanvi 
i d’aprenentatge. 

12. Reunió de la Comissió de 
gestió de la Sectorial.

Presentació
Perfecto Alonso. President
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El 2014 
en imatges

Informació 
econòmica 2014

Actiu 2014 2013

Actiu no corrent 1.649.106,80 744.220,74

Actiu corrent 889.853,98 1.634.858,81

Total actiu 2.538.960,78 2.379.079,55

Patrimoni Net i Passiu 2014 2013

Patrimoni net 1.624.787,08 1.587.631,44

Passiu no corrent 647.836,95 537.906,26

Fons d’educació i 
promoció cooperativa 
rebuts destinats a 
projectes extraordinaris

645.887,77 535.957,08

Deutes a llarg termini 1.949,18 1.949,18

Passiu corrent 266.336,75 253.541,85

Total patrimoni net i 
passiu 2.538.960,78 2.379.079,55

Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2014 i 2013

Compte de Pèrdues i Guanys abreujat corresponent a l’exercici 2014 i 2013

2014 2013

Ingressos 908.314,09 852.809,69

Despeses -869.363,25 -810.323,20

Excedent 38.950,84 42.486,49

462
Cooperatives federades

332
De 3 a 6 socis

53
De 7 a 10 socis

39
D’11 a 20 socis

21
De 21 a 50 socis

17
Més de 50 socis

En socis

En número

Per activitat 10 Agricultura - 
ramaderia

42 Comerç
22 Comunicació
27 Construcció
24 Distribució

35 Educació

10 Energies renovables
6 Espectacles

16 Hosteleria

46 Indústria

14 Informàtica

9 Mecànica
92 Serveis a empreses i 

particulars
58 Serveis d’atenció a 

les persones
37 Serveis socio-

culturals

De les 117 de la sectorial d’iniciativa social

2 Agricultura-
ramaderia

6 Comerç
9 Educació

1 Hosteleria
10 Indústria
22 Serveis a empreses i 

particulars

50 Serveis d’atenció a 
les persones

17 Serveis socio-
culturals

462

117

117
Són d’Inicativa social

380 Barcelona
6 Alt Penedès
3 Anoia

16 Bages
40 Baix Llobregat
193 Barcelonès

4 Berguedà
13 Garraf
27 Maresme
11 Osona
46 Vallès Occidental
21 Vallès Oriental

27 Tarragona
1 Alt Camp
4 Baix Camp

5 Baix Ebre
2 Baix Penedès
3 Montsià
1 Priorat
1 Ribera d’Ebre

10 Tarragonès

12 Lleida
1 Alt Urgell
2 La Noguera
2 Les Garrigues
1 Pla d’Urgell
2 Segarra
2 Segrià
2 Urgell

43 Girona
7 Alt Empordà
3 Baix Empordà
3 Garrotxa
14 Gironès
6 La Selva
1 Osona
6 Pla de l’Estany
3 Ripollès

Distribució territorial

Federació de cooperatives
de Treball de Catalunya
Premià 15, primer pis
08014 Barcelona
www.cooperativestreball.coop 

cooperativestreball
@coopstreball


