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Diagnosi de les empreses de l’economia social - Cooperatives i Societats Laborals
•	 Número	d’empreses	segons	la	seva	tipologia,	distribució	per	comarques	i	antiguitat

Antiguitat de les empresesTipologia

Tipologia d’empreses per comarca

3 de cada 4 d’aquestes empreses són cooperatives

Un terç d’aquestes empreses han estat creades en els últims deu 
anys, i el 54% en els últims 20 anys.
Mentre que la pràctica totalitat de SL han estat creades en els 
últims 20 anys, gairebé un 40% de les cooperatives ho van ser 
entre 20 i 50 anys enrera. 

La distribuió territorial respon a la població de cada comarca, 
trobant-se la majoria al Bages i a l’Osona.



Diagnosi de les empreses de l’economia social - Cooperatives i Societats Laborals
•	 Sector	econòmic,	àmbit	geogràfic	i	facturació

Sector d’activitat de les empreses

Àmbit geogràfic de l'activitat econòmica

37,78%

22,22%

25%

6,67%

8,33%

Facturació de les empreses

Mostra: 60/208

Intervals de facturació de les empreses

Destaca la Indústria (36%), i les empreses del sector agrícola i 
ramader (15%).

Tipus d’empreses molt centrades en el treball a nivell local, 
comarcal, regional i del conjunt de Catalunya (85%).

Les cooperatives facturen el 98% del conjunt facturat amb les SL  

Proporcionalment, les dades parlen d’un 58% de facturació > de 
500.000€ anuals.

Mostra: 193 / 208 

Mostra: 60/208



Diagnosi de les cooperatives
•	 Número	de	cooperatives	segons	la	seva	tipologia,	distribució	per	comarques	i	antiguitat

Tipologia de les cooperatives

Tipologia de les cooperatives per comarca

La majoria de les cooperatives són de treball associat (68%)
Destaquen també les cooperatives agràries (14,6%)

El Bages mostra una proporció major de tots els tipus de 
cooperatives. 
La proporció d’habitants marca la proporció de cooperatives 
per cada comarca. En el cas del Solsonès el número de 
cooperatives la dobla, i en el de l’Anoia n’és la meitat. 



Diagnosi de les empreses de l’economia social
•	 Ocupació,	sexe	i	persones	sòcies

Ocupació generada per les empreses de l’economia social

Ocupació per sexes

Persones sòcies

47% 53%

66,3%

33,7% Mostra: 159/208

Mostra: 159/208

Les cooperatives, essent 3/4 del conjunt d’empreses estudiades, 
ocupa el 85% de treballadors d’ambos tipus d’empreses. 
1221 persones d’un total de 1421 ocupats/des. 

La paritat entre sexes en cooperatives i societats laborals es 
decanta lleugerament per un major nombre de dones (53%)

En canvi quan parlem dels socis/es la proporció és major d’homes 
(66,3%)



Diagnosi de les cooperatives
•	 Ocupació,	sexe	i	persones	sòcies

Ocupació generada per les cooperatives Ocupació per sexes

Persones sòcies

43,7% 56,3%

34%

66%

La meitat de les persones ocupades en Cooperatives a la 
Catalunya Central ho estan en cooperatives de treball associat

Per altra banda, les dos cooperatives mixtes ocupen el 16% del 
total de treballadors en cooperatives. 

Les cooperatives agràries ocupen el 10% de treballadors en coops

La paritat en l’Ocupació en cooperatives també es decanta a les 
dones (56,3%), i en canvi els socis són el 66% homes.

Mostra: 122/208

Mostra: 129/208





•	 Mapa	interactiu	de	les	cooperatives	i	societats	laborals	de	la	Catalunya	Central

En elaboració



•	 Catàleg	de	bones	pràctiques

En elaboració




