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Els sectors d’activitat
de les cooperatives
El model societari de les cooperatives de consumidors i usuaris
està basat en les persones sòcies i la seva implicació i participació
en la governança de la cooperativa a través dels seus òrgans socials,
i/o participant en les diferents comissions de treball pel que fa
a proveir-se de béns i serveis de major qualitat i preu.
El model de cooperativisme de consum permet incorporar persones
sòcies de treball coparticipant conjuntament amb el col·lectiu
de persones sòcies consumidores en la copropietat i els objectius
econòmics i socials de la cooperativa.
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emòriaeconòmica
Balanç

2017
630.877,76 €

Actiu

Actiu no corrent

2016
641.307,54 €

Actiu
corrent

Patrimoni net i passiu

Patrimoni net

Passiu
no corrent

Passiu
corrent

Ingressos i despeses
Resultat de l’exercici

Propis

51,18 %

2016

2017

3.636,31 €

1.703,52 €

Ingressos 171.350,82 €
Despeses 167.714,51 €

Ingressos 186.792,89 €
Despeses 185.089,37 €

Ingressos
Ordinaris

48,82 %

Subvencions
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emòriasocial
Representació
El 2017 la Federació
de Cooperatives de
Consumidors i Usuaris
de Catalunya
ha continuat teixint i
reforçant complicitats
i responsabilitats amb
les institucions duent
a terme la seva tasca
de representativitat
del cooperativisme
de consum en diversos
àmbits.

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
Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica (CCPAE)

Ajuntament de Barcelona
– Comissionat d’Economia Cooperativa,
Social i Solidària i Consum

– Consell Municipal del Consum

Promoció del moviment cooperatiu
La Federació de Cooperatives
de Consumidors i Usuaris
ha continuat treballant,
impulsant i col·laborant
en enfortir els nous reptes
que el cooperativisme
de consum exigeix, així com
en la tasca de promoció,
defensa i assessorament
de les cooperatives.

Programa ARACOOP2017
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)

Cooperatives de consum
en xifres, any 2017

2.007.463

Persones sòcies
consumidores
i/o usuàries

5.183

Ocupació total
(+ 174 vs 2016)

3.864

737

Milions d’euros
de facturació
(+ 5,9 % vs 2016)

Persones sòcies de treball

1.319

Persones treballadores

Perspectives2018
Projecte mapa cooperatiu del consum
Aquest projecte, aprovat pel consell rector de la federació, afronta
el futur i els reptes del cooperativisme de consum, tot identificant
‘hi les noves tendències i els nous models dins del sector i basteix
les eines necessàries per oferir oportunitats a la consolidació
i la creació de cooperatives, teixint nous models de cooperativisme
de consumidors i usuaris per a les necessitats del segle XXI.

Comunicació
Durant aquest any 2018 continuem amb la implementació
dels objectius del Pla de Comunicació reforçant la nostra presència
en l’entorn digital i connectant d’una manera més efectiva
en la nostra comunitat cooperativa.
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