
Recuperació d’empreses a 
partir de la fórmula cooperativa



PER QUÈ UNA 
COOPERATIVA?

Les persones som les protagonistes del projecte 
cooperatiu i posem en pràctica valors com: el respecte 
mutu, la solidaritat, la responsabilitat, el treball 
col·lectiu, l'autonomia i l'autogestió.
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Continuar el negoci mitjançant la fórmula cooperativa 
és una molt bona alternativa.
Beneficia a les persones treballadores, a les 
empresàries i al conjunt de la societat i garanteix la 
continuïtat de l’activitat econòmica i del teixit productiu,  
comercial i veïnal.

Permet el manteniment dels llocs de treball i en genera 
de nous i dignes. Promovem una economia sostenible!

Les cooperatives tenim una gran capacitat de 
resistència en temps de crisi.



CAUSES DE
TANCAMENT

Es tracta d'una empresa viable 
econòmicament. El relleu en forma 
de cooperativa esdevé una 
oportunitat de cessió del negoci a 
les persones treballadores.

Es tracta d'una empresa en situació 
de crisi. Per al seu relleu en forma 
de cooperativa cal que prèviament 
se n'estudiï la seva viabilitat per tal 
de garantir que es tracta d'una 
opció real i recomanable per a les 
persones que reprenen l'activitat. 

REEMPRESA. 
Jubilació, 
incapacitat 
o defunció

TRASPÀS / 
COMPRA DEL 
NEGOCI. Crisi 
de l'activitat



La persona propietària vol sumar 
capacitats i estratègia amb les 
persones que coneixen bé l'empresa i 
el sector i que estan disposades a 
assumir més drets i deures. La 
continuïtat de l'activitat es fa amb 
una estructura organitzativa 
horitzontal on les persones estan al 
centre de l'activitat.

Treballadores acomiadades 
emprenen conjuntament una 
activitat al mateix sector, en forma 
de cooperativa. 

CONTINUÏTAT 
EN FORMA DE 
COOPERATIVA. 
La persona 
propietària 
cooperativitza 
l'activitat

Treballadores 
acomiadades 
inicien un nou 
projecte amb 
la mateixa 
activitat 
econòmica



PASSOS A SEGUIR
Detectar les causes i necessitat de relleu 

Informar-se sobre l'estat del negoci

Valorar el negoci! Fer el pla de viabilitat del projecte

Ofertar. Negociar els compromisos entre la propietat 
actual i les futures persones sòcies de la cooperativa per 
al seu traspàs.

Conformar el grup. Crear el grup de persones disposades 
a agafar el relleu del negoci constituint-se com a 
cooperativa. Formar-se i assessorar-se.

Planificar econòmicament la futura activitat. Fer el pla 
d'empresa, el financer i el comercial. Establir sistemes de 
gestió i control de l'activitat.

Planificar la societat. Drets i obligacions de les persones 
sòcies, Estatuts, formació sobre gestió de cooperatives, 
condicions sociolaborals de les persones sòcies, processos 
participatius i de comunicació, etc.
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A L'ATENEU COOPCAMP 
FORMEM I ASSESSOREM 
EMPRESES EN LA SEVA 
TRANSFORMACIÓ EN 
COOPERATIVA.

CONTACTA'NS!



Ateneu Cooperatiu CoopCamp

www.coopcamp.cat
info@coopcamp.cat

ALT CAMP 
Tais Bastida | 693 818 303 
tais.bastida@coopcamp.cat

BAIX PENEDÈS 
Mercè Jané | 693 818 355
merce.jane@coopcamp.cat

Maria Mestre | 693 818 337
maria.mestre@coopcamp.cat

CONCA DE BARBERÀ i PRIORAT
Annaïs Sastre | 609 368 611
annais.sastre@coopcamp.cat

BAIX CAMP
Gerard Nogués | 681 623 453 
gerard.nogues@coopcamp.cat

SANTA COLOMA DE QUERALT
Gemma Flores | 681 623 454
gemma.florespons@coopcamp.cat

TARRAGONÈS 
Pedro Redondo | 693 818 326
pedro.redondo@coopcamp.cat

Impulsa: Promou: Amb el f inançament :

CoopCamp és un servei que acompanya idees, projectes 
i cooperatives perquè puguin assolir el seu objectiu de 
ser una iniciativa d’economia social i solidària.


