
Proposta de CoopCat a les Administracions locals
sobre  mesures  destinades  a  la  reactivació
econòmica de les cooperatives

CONTEXT

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.  A  Catalunya,  aquest  model  ha  tingut  com a
conseqüència, entre d’altres, l’afebliment de la protecció social, la deslocalització
parcial  del  teixit  productiu,  la reducció  de  la  despesa  sanitària,  la  precarització
laboral d’alguns sectors, la crisi residencial, els recursos insuficients per la recerca,
el menysteniment del sector primari i una minsa capacitat d’articular les cadenes
productives locals. 

Davant l’actual emergència sanitària, social i econòmica, Catalunya es troba amb
una part important del teixit socioeconòmic greument afectat i d’altres amb grans
dificultats. Les acumulacions d’emergències dels darrers anys afegides a les que
estem patint actualment -sanitària, climàtica, social, econòmica- fan insostenible la
continuïtat de les polítiques socioeconòmiques poc orientades a l’interès general. 

 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.

PROPOSTES

Modificació de les polítiques socioeconòmiques i desplaçar la tasca reguladora
de l’economia vers institucions socials amb més capacitat de servir el bé comú i
arrelades al territori, com són el  sector públic, el cooperativisme i el  conjunt de
l’economia social i solidària, el sindicalisme, el treball reproductiu i de cures, així
com els autònoms i empreses de capital que actuen amb coresponsabilitat i ètica
social.

Dirigir-nos  cap  a  una  Economia  Plural  Transformadora dirigida  a  satisfer
equitativament les necessitats econòmiques, socials i culturals del conjunt del país;
a proporcionar salut, renda, cures, habitatge, alimentació, educació, proveïments
energètics  i  protecció social  de forma universal; a garantir  el  conjunt de béns i
serveis necessaris per la reproducció social i la dignitat de la vida.

Promoure un Nou Model Productiu basat en la sobirania, la democratització, la
relocalització, la mutualització, la redistribució de la riquesa i la transició ecosocial
de les activitats econòmiques. 

Teixir un Nou Model Reproductiu que garanteixi universalment i democratitzi les
tasques de cura. 

Impulsar  un  Nou  Model  ecològic que  fomenti  la  transició  agroecològica,
l’activitat agrària sostenible i la transició energètica, els circuits curts de proximitat,
la sobirania alimentària o la mobilitat sostenible.

MESURES

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

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

3. 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. 

4. 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. 

5. Mantenir les subvencions atorgades en l'àmbit dels programes de creació de
cooperatives  i  d'ocupació,  quan  hagin  demanat  un  ERTO  o  la  prestació
extraordinària del RETA.

6. Establir ajudes específiques als sectors cooperatius altament afectats per la
crisi sanitària, com són el turisme, l'hostaleria, el comerç i la cultura,  com
ara  rebaixes  de  les  taxes  i  impostos  municipals  i  la  creació  de  bons
cooperatius específics per a aquestes activitats econòmiques.

7. Habilitar línies d’incentiu específiques pel  creixement i  escalabilitat de les
cooperatives,  especialment  en  sectors  estratègics  de  la  ciutat  com  la
logística, la innovació, el coneixement, l’atenció a les persones i l’habitatge. 

8. 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.

9. Ampliar  la  tasca  en  formació  i  informació  a  la  societat  en  general,  per
afavorir  el  cooperativisme i  el  treball  autònom col·lectiu -a través  de les
diferents  branques  cooperatives  que  ho  permeten-  de  la  manera  més
òptima.  En  conseqüència,  continuar  millorant  la  qualitat  dels  serveis
d’assessorament que presten les àrees de desenvolupament econòmic de la
ciutat.

10. 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 programari lliure i comuns digitals.

11. 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.



12. Implantar mesures d'impuls de plataformes i sistemes de comerç electrònic
en les cooperatives,  així  com fomentar  la comercialització dels productes
cooperatius i l’aproximació del producte agrari a la ciutat.

13. 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.

14. 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...).

15. 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.

16. Elaborar el Pla d’impuls de la indústria cooperativa de la ciutat.

17. Possibilitar l'obtenció de més d'una llicència d'activitat en un mateix local, en
els municipis que no ho contemplin.

18. Agilitzar les llicències d'obres en règim de cessió d’ús, masoveria urbana o
altres formes cooperatives d’habitatge, per tal de reactivar la construcció i la
rehabilitació als municipis, amb especial èmfasi en les obres de millora de
l'eficiència energètica del edificis.

19. En la contractació pública no trencar els circuits de pagament i impulsar el
pagament immediat de les factures pendents d’abonament.

20. Incorporar  als  instituts  municipals  el  programa  “La  transformació  de
l’economia a l’aula: Itinerari educatiu d’economia social i finances ètiques”.


