
emòria2016



El model societari de les cooperatives 
de consumidors i usuaris està basat en 
les persones i la seva implicació i participació 
tant pel que fa a l’organització social 
com l’empresarial.

emòria2016

Els sectors d’activitat 
de les cooperatives

DISTRIBUCIÓ 
D’ALIMENTACIÓ 
TRADICIONAL 

SANITATSERVEIS BÀSICS 
(AIGUA, ENERGIA, 
COMUNICACIONS 
I MOBILITAT) 

DISTRIBUCIÓ 
DE PRODUCTES 
ECOLÒGICS  

EDUCACIÓ 
I CULTURA

DISTRIBUCIÓ 
DE MATERIALS 
EDUCATIUS 
I CULTURALS

SERVEIS D’ATENCIÓ 
A LES PERSONES 

GESTIÓ VEÏNAL 
i CIUTADANA

Cooperatives de consum 
en xifres, any 2016

1.886.016 
Persones sòcies 

consumidores i/o 
usuàries 4.002

Persones sòcies de treball

Ocupació total
5.009

1.007
Persones treballadores

(+ 360 vs 2015)

Milions d’euros 
de facturació

696

(+ 9,6% vs 2015)
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emòriaeconòmica

Balanç

Actiu

Patrimoni net i passiu

641.307,54 €
2016

667.074,42 €
2015

Patrimoni net Passiu
corrent

Actiu no corrent Actiu
corrent

Passiu
no corrent

2016

56,41%
Propis

43,59%
Subvencions

Ingressos i despeses
Resultat de l’exercici

2.430,50 € 3.636,31 €

2015

Ingressos 159.302,75 €
Despeses 156.872,25 €

Ingressos 171.350,82 €
Despeses 167.714,51 €

Ingressos 
Ordinaris



El 2016 la Federació 
de Cooperatives de 
Consumidors i Usuaris 
ha continuat amb 
la seva tasca 
de representació 
institucional 
en diversos àmbits.

emòriasocial

La Federació de Cooperatives 
de Consumidors i Usuaris 
ha continuat amb la seva 
tasca de promoció i defensa 
del cooperativisme 
i ha seguit assessorant i 
informant les cooperatives.

Programa ARACOOP2016

Desenvolupament 
de la intercooperació

Formació, informació, 
assessorament i educació 
cooperativa

Assessorament i assistència tècnica, 
en aspectes jurídics, fiscals, 
registrals i d'altres serveis.

Assessorament per a la creació 
de cooperatives.

Participació en altres espais:

– Coop57
– Fundació Roca i Galès
– Xarxa d'Economia Solidària (XES)

Confederació de Cooperatives de Catalunya

HISPACOOP

Generalitat de Catalunya 

– Direcció General d'Economia Social, 
el Tercer Sector, les Cooperatives 
i l'Autoempresa

– Consell Superior de la Cooperació
– Agència Catalana del Consum
– Consell de les Persones Consumidores 

de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

– Comissionat d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària i Consum

– Consell Municipal del Consum

Representació

Promoció del moviment cooperatiu



Projecte mapa cooperatiu del consum.
  Aquest projecte, aprovat pel consell rector de la federació, 

pretén afrontar el futur i els reptes del cooperativisme de consum, 
tot identificant-hi les noves tendències i els nous models dins 
del sector i bastir les eines necessàries per oferir oportunitats 
a la consolidació i la creació de cooperatives. 

Posada en marxa d’un nou pla de comunicació 
i d’una nova imatge gràfica.

Perspectives2017
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