
La cooperativa es basa en l’empreniment 
col·lectiu amb la fórmula del cooperativisme, 

que t’ofereix la possibilitat real de 
desenvolupament personal i professional.

UCTAIB posa a la vostra disposició les eines i recursos per 
ajudar-te en la creació i posada en funcionament del vostre propi 

projecte: cooperativa a partir de tres persones sòcies i 
microcooperativa a partir de dues, amb un projecte il·lusionant, 

engrescador, sostenible i socialment responsable.

Què és una cooperativa?



Per treballaron vivim i viure allà on volem treballar

Per conservar 
la nostra feina 

i ser propietaris 
i ser alhora 

treballadors de la 
nostra empresa

Perquè la 
sostenibilitat i 

l’ocupació estan 
         vinculats al       
 territori 

local, 
    perquè puguis 
viure on estan les 

teves arrels.

Perquè l
cooperativa 

considera el guany

Per gaudir 
d’una relació 

diferent amb la 
nostra feina, on 

les persones 
són l’eix de la 

nostra activitat.

 Per formar part    
 d’una xarxa 

  solidària 
       i responsable 

Per trobar una 
fórmula jurídica 

      que doni vida 
           a un projecte     
   sostenible de            

desenvolupament 
compartit i 

creatiu.

   econòmic 
     com un 
  mitjà i no 

el seu propòsit 
personal.

socialment.

Per a què emprendre de
forma cooperativa



Diferències entre una cooperativa de 
treball i una empresa mercantil

COOPERATIVA EMPRESA MERCANTIL
Les persones cerquen donar serveis 
i benefici comú

Amb els guanys es beneficia la 
prestació de serveis

Objectiu principal: oferir serveis de 
qualitat i econòmics i donar resposta a 
les necessitats econòmiques, culturals 
i socials de les persones sòcies

L’excedent disponible es torna als socis 
en proporció a la seva feina o servei.

El conjunt de socis, l’assemblea, 
pren les decisions

Cada persona té veu i vot

El nombre de socis és il·limitat, 
tothom hi pot pertànyer

Els objectius depenen de les necessitats 
de les persones sòcies

Funciona amb la participació de totes 
les persones sòcies.

EL MÉS IMPORTANT SÓN LES 
PERSONES

Funciona amb la participació de totes les 
persones sòcies.

EL MÉS IMPORTANT ÉS EL 
RENDIMENT ECONÓMIC

Les persones cerquen rendiment econòmic 
i beneficiar-se uns sobre els altres

Amb els guany es beneficia el 
propietari del capital

Objectiu principal: Ampliar marges 
de guany per fer-los més profitosos 

per als accionistes.

Els beneficis es distribueixen 
entre els accionistes

Els accionistes o propietaris 
prenen les decisions

Els treballadors no tenen veu ni vot

El nombre de socis és limitat

Els objectius no depenen dels treballadors



Dades per dimensionar el cooperativisme

AL MÓN
L’Aliança Cooperativa Mundial aplega més de1.000 milions de cooperatives 
d’arreu del món que equivalen a la sisena economia mundial

A EUROPA
84 organitzacions membres de 33 països europeus apleguen176.00 
empreses cooperatives i 151 milions de socis, a més de crear llocs de 
feina per a 4,7 milions de persones a tota la UE.

A L’ESTAT ESPANYOL
A l’Estat Espanyol: el 4,5% del mercat laboral és dins el món 
cooperatiu i 6,7 milions de persones són membres d’una cooperativa.

COCETA

LES DONES

COCETA (Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado) 
està integrada per federacions, unions i associacions de cooperatives de 
treball de les diferents comunitats autònomes (més de 17.000 
cooperativistes), entre elles UCTAIB (Unió de Cooperatives de Treball 
Associat de les Illes Balears).

84

A LES ILLES BALEARS
A les Illes Balears hi ha més 200 cooperatives de treball associat inscrites, 
a més de les cooperatives d’altre tipus i les empreses d’economia social. 
La UCTAIB aplega la majoria d’aquestes cooperatives.

4,5

17.000

84 Les dones representen el 49% de les persones que treballen en cooperatives 
de treball i més del 30% ocupen llocs de responsabilitat, un percentatge més 
alta que en les empreses no cooperatives.

1.000

200



Per què transformar-se en cooperativa?

La transformació de l’empresa en cooperativa 
és una forma de garantir la continuïtat de les 

persones que hi treballen, la identitat del 
negoci, la marca i el servei ofert. La 

cooperativa, a més, permet que l’antiga 
persona propietària, si ho desitja, hi quedi 

vinculada com a persona sòcia. 

Per aquelles persones per a qui la prioritat és preservar l’activitat econòmica de 
l'empresa i el futur de les persones assalariades, la transformació en cooperativa és 

una solució eficaç.

Una cooperativa és un model d’empresa que ha 
demostrat a tot el món la seva capacitat de 

resistència i el seu impacte positiu en l’entorn i 
en les persones que en formen part

Si esteu pensant a crear la vostra cooperativa, heu de 
saber que es tracta d’un model flexible, que us 

permetrà organitzar-vos de la manera que us sembli 
més adient.  

Més que qualsevol inversor extern, les persones 
que treballen a l’empresa coneixen el negoci, la 

clientela, el funcionament, el territori i la 
competència. Més que ningú, tenen interès a 

assegurar els seus llocs de treball.



Vols crear una microcooperativa?

Si sou almenys dues persones amb un projecte viable i una dosi d’il·lusió podeu 
fer realitat la vostra idea creant una cooperativa.

A la UCTAIB vos informam, assessoram, acompanyam i ajudam en tota la 
tramitació.

Podeu formar part d’una xarxa que aposta pel canvi de model econòmic i 
social a partir d’una empresa socialment responsable, com és la cooperativa o 

microcooperativa.
També vos informam i assessoram en la sol·licitud de subvencions a les quals 

poden optar les cooperatives i microcooperatives.
Una cooperativa és un espai en el qual les persones sòcies tenen veu i vot i són 

part de les decisions que es prenen.
Les cooperatives són empreses que estan arrelades al territori i estan 

compromeses amb la comunitat de la qual són membres. 

UCTAIB
Carrer Sant Joaquim 9, 07003 Palma

971 205 028 – www.uctaib.coop
orientacio@uctaib.coop

Si t’interessa, posa’t en
contacte amb nosaltres:

Si sou almenys dues persones amb un projecte viable i una dosi 
d’il·lusió podeu fer realitat la vostra idea creant una cooperativa.

A la UCTAIB vos informam, assessoram, acompanyam i 
ajudam en tota la tramitació.

També vos informam i assessoram en la sol·licitud de subvencions a les 
quals poden optar les cooperatives i microcooperatives.

Les cooperatives són empreses que estan arrelades al territori i estan 
compromeses amb la comunitat de la qual són membres. 

Una cooperativa és un espai en el qual les persones sòcies tenen veu i 
vot i són part de les decisions que es prenen.

Podeu formar part d’una xarxa que aposta pel canvi de model 
econòmic i social a partir d’una empresa socialment responsable, com 

és la cooperativa o microcooperativa.

Disseny infografies: Malafolla Recursos: freepik.com i flaticon.com


