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Resum 

La Cooperativa Integral Catalana (CIC) és un projecte que practica l’autogestió econòmica i 
política amb la participació igualitària dels seus membres. Ja fa més d’un any, va adquirir de 
manera col·lectiva una colònia industrial en desús, a la comarca de l’Anoia. La Colònia de Ca 
La Fou, anomenada colònia eco industrial i post capitalista, és un projecte de recuperació de 
l’antiga colònia industrial, amb 27 habitatges i 8.000 m2 de naus industrials per a fer-hi un nou 
espai cooperatiu de producció, habitatge, consum, serveis, formació i tota mena d’activitats. 

L'objectiu principal d'aquest projecte és estudiar com es pot millorar la gestió d'aquesta 
colònia industrial col·lectivitzada que té diversos projectes productius. A més a més, 
s'analitza la viabilitat d'un dels seus projectes productius: la fabricació de cervesa artesana.    

El citat projecte es divideix en quatre parts. Primerament, es realitza una anàlisi de la situació 
de les cooperatives en l'economia catalana a mode de contextualització. 

En segon lloc, es defineix la cooperativa i el seu funcionament i es presenten les seves 
particularitats respecte a una empresa convencional (SL, SA, etc.). S’exposa com s’entén el 
cooperativisme avui en dia i se’n remarquen les principals avantatges i inconvenients 
d’aquest tipus de condició jurídica. També s’estudia la literatura de la gestió d’una 
organització productiva diversificada i s’exposa un exemple emblemàtic com és el cas de 
Mondragón Corporació Cooperativa. 

La tercera part, és l’estudi de cas de la colònia en qüestió, quin és el seu origen, com 
funcionen i quina és la seva organització interna. En aquest apartat és on també, es realitza 
l’anàlisi detallat del projecte de producció de cervesa artesana, mitjançant un pla d’empresa 
d’una microcerveseria artesana per veure’n la viabilitat. 

Finalment s’extreuen les conclusions adients a l’estudi que, possiblement, es poden 
extrapolar a altres casos de cooperatives d’aquest tipus. 
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1. Glossari 

ACI – Aliança Cooperativa Internacional 

APPCC – Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics 

BOE – Butlletí Oficial de l’Estat 

CIC – Cooperativa Integral Catalana 

CIF – Codi d’identificació Fiscal 

EAN – European Article Number 

FAOSTAT – Direcció d’estadística de la FAO (Food and Agriculture Organization) 

FRO – Fons de reserva obligatori 

GT – Grups de treball 

Idescat – Institut d’Estadística de Catalunya 

INE – Institut Nacional d’Estadística 

IPA – India Pale Ale 

IPPC – Prevenció i control integrats de la contaminació (legislació) 

IPTS – Institut de Prospectiva Tecnològica 

MARM – Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí 

PEC – Pla Estratègic Corporatiu 

PEIN – Pla d’Espais d’Interès Natural 

PFC – Projecte final de carrera 

PIB – Producte interior brut 

SCCL – Societat Cooperativa Catalana Limitada 

UE – Unió Europea 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

La Colònia ecoindustrial postcapitalista es va formar cap a l’any 2009 quan ja es començava 
a parlar de realitzar un projecte col·lectiu en l’entorn industrial. No va ser fins a principis de 
l’estiu de l’any 2011 que es va arribar a la localització i els integrants del projecte van 
començar a treballar. Jo vaig conèixer aquest projecte a l’octubre d’aquell mateix any, a 
través d’un amic que em va convidar a visitar-lo i a passar un cap de setmana. Fou en 
aquesta visita on se’m va proposar realitzar el meu Projecte Final de Carrera (PFC) sobre la 
colònia, tot veient que podi haver-hi sinèrgies per les dues parts, tant per part meva, on em 
donaven la possibilitat de fer un estudi sobre un tema prou interessant, com per part seva, ja 
que la feina realitzada els hi serveixi, en un futur, per a la implantació en la pròpia colònia. 

2.2. Motivació 

Tenint en compte el panorama social, econòmic i industrial en el que ens trobem actualment, 
crec que hi ha una necessitat realista de canvi social i de visió de la indústria, tal i com 
s’entén avui en dia. El context de crisis sistèmica en el qual estem immersos està donant lloc 
a un qüestionament ideològic i a un gran nombre d’alternatives reals que, a poc a poc 
demostren, en primer lloc que la manera d’organització social i industrial que avui tenim no 
respon a les necessitats de la pròpia societat, sinó que només a les d'un sector privilegiat i 
molt reduït; i en segon lloc que els principis de cooperació i col·laboració social tenen una 
visió més global de la societat i del món sencer. És per això que, quan se’m va presentar la 
possibilitat de realitzar un estudi de cas en una d’aquestes alternatives reals, em va semblar 
molt bona idea, primer com a suport en aquest tipus d’organitzacions socials i segon com a 
motivació personal per al que comporta el meu granet de sorra en la transformació social que 
considero que avui en dia necessitem. 

2.3. Requeriments previs 

Com a requeriments previs que m’he pogut trobar, cal remarcar les visites a la pròpia colònia, 
per a conèixer el col·lectiu que la forma i el seu funcionament. Aquests s’han realitzat al llarg 
d’aquest any, tant en moments puntuals com en caps de setmanes.  
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S’ha hagut de realitzar també, tota una recerca d’informació sobre col·lectivitzacions i 
cooperatives, per enfortir la base teòrica del projecte en si i sustentar-lo sobre una ideologia 
concreta. 

Com a últim requeriment previ que m’he trobat, ha estat tot l’aprenentatge del procés 
fabricació d’un producte artesà, com és el de la cervesa artesana, tant el seu procés de 
fabricació com el concepte de recuperació de tots aquells treballs artesans que tenen tant de 
valor social, moltes vegades oblidat avui en dia sota el paraigües de la productivitat i la 
eficiència amb l’objectiu purament econòmic. 



Gestió d’una cooperativa diversificada: la colònia Ecoindustrial Postcapitalista de Ca La Fou Pàg. 11 

 

 

3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu general que engloba aquest projecte és estudiar com es pot millorar la gestió 
integral de la Colònia ecoindustrial i post capitalista de Ca La Fou tenint en compte que té 
diversos projectes productius (cooperativa diversificada). Aquest objectiu es vol assolir 
mitjançant un estudi de l’organigrama intern i el funcionament de la pròpia colònia tenint en 
compte tots els seus aspectes, tant aquells més logístics i productius com aquells més 
socials i de relacions personals. 

L'objectiu principal d'aquest projecte és estudiar com es pot millorar la gestió d'una colònia 
industrial col·lectivitzada que té diversos projectes productius (una cooperativa diversificada). 
 A més a més, s'analitza la viabilitat d'un dels seus projectes productius: la fabricació de 
cervesa artesana.   

Com a objectius específics trobem l’estudi de la viabilitat d’un dels seus projectes productius, 
la fabricació de cervesa artesana i la seva interacció amb altres projectes productius de la 
colònia de Ca La Fou. En el primer es realitza un estudi logístic i de viabilitat econòmica de la 
producció del producte artesà en qüestió i en el segon com, a grans trets, s’integren diferents 
projectes productius en un sistema d’indústria assembleària i col·lectivitzada. 

3.2. Abast del projecte 

L’anàlisi i l’estudi que es realitza en aquest projecte té la intenció de suplir algunes de les 
necessitats que la colònia ecoindustrial i postcapitalista de Ca La Fou requereix. Està clar 
que aquestes necessitats són molt més àmplies i extenses de les que aquí s’analitzen, ja 
que, el citat projecte, se centra especialment en el projecte productiu de la cervesa artesana. 
Per part del col·lectiu de Ca La Fou, aquest és un dels fronts on ara mateix s’estan posant 
els esforços, per tant, l’estudi de la viabilitat que aquí s’exposa servirà com a guia per a la 
implantació d’aquest projecte productiu. Per altra banda, la realització d’aquest treball 
s’emmarca en la pràctica del copyleft, concepte de la lliure distribució de còpies i versions 
modificades d’una obra, exigint que els mateixos drets siguin preservats en les versions 
modificades. Per això, tota aquella informació que aquí s’esmenta, podrà ser aprofitada per 
tot aquell que vulgui utilitzar-la i vulgui difondre-la sota aquests mateixos principis. 
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4. Contextualització de la situació de les 
cooperatives dins de l’economia catalana 

4.1. Síntesi de la situació de l’economia catalana i el seu 
entorn 

Durant les primeres setmanes del 2012, continuant el procés dels últims anys, l'economia 
catalana segueix afrontant el quàdruple procés de reajustament que exigeixen les noves 
condicions internes i exteriors. Catalunya està reabsorbint els excessos del boom anterior i 
les conseqüències de la mateixa crisi en un quàdruple àmbit. En primer lloc, la transició des 
de la demanda interna a l'exterior. En segon lloc, la transició des de la demanda pública a la 
privada. En tercer lloc, una lenta reabsorció de les caigudes en el nivell dels factors 
productius del país i, per tant, del PIB potencial. I, finalment, l’accentuació del procés de 
desapalancament del sector privat (Oliver Alonso 2012). 

La resolució d'aquest conjunt de transicions només és possible, a mitjà termini, mitjançant un 
increment en l'avanç del PIB. I justament per això la situació que es dibuixava a mitjan 2011 
era substancialment més favorable que no l'actual. Llavors, encara que l'economia catalana 
creixia a una taxa interanual de l'1% escassament, i que els principals elements de la 
demanda interna continuaven presentant valors negatius, la fortalesa del sector exterior 
permetia nodrir l'esperança que, lentament, es reconduïssin els desequilibris provocats pel 
boom i els efectes recessius del xoc que va provocar la crisi financera del 2008. Amb això, 
llavors s'esperava que el 2012 hauria de permetre un creixement pròxim al 2%. Ara, en 
canvi, les expectatives s'han reduït substancialment, i es postula una caiguda del PIB entorn 
del 0,7%. Així, la nova fase de la crisi que comença l'estiu del 2011 ha doblegat les 
expectatives d'una economia que, com la catalana, especialment oberta a l'exterior i que, 
addicionalment, mostrava que l'avanç del PIB depenia, en allò fonamental, de la demanda 
externa (Generalitat de Catalunya 2012). 

Pel que fa a la demanda interna, és sabut que els tres grans factors que van impulsar el 
creixement català els anys previs al crac del 2008 (expansió creditícia, demogràfica i 
immobiliària) no podran actuar de la mateixa forma els pròxims anys. A més, els efectes de la 
crisi, expressats en els problemes del deute sobirà espanyol, en les dificultats 
pressupostàries de la Generalitat i en les elevades taxes de desocupació, reforcen el 
caràcter contractor de la demanda interna. Per això l'economia es va orientar, com sempre 
que s'ha afrontat una recessió, cap a l'exterior, de manera que va ser la demanda neta dels 
intercanvis amb la resta del món la base del creixement des de l'inici de la crisi, amb 
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l’aportació d'un punt percentual a l'avanç del PIB el 2009 (quan aquest va caure d’un 4,2%) i 
de 0,3 punts més el 2010 (per comparar amb l'avanç del 0,1% del PIB), i s'espera que 
n’acabi aportant uns 2,4 punts en el conjunt del 2011 (davant un creixement del PIB del 
0,9%) (Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Coneixement. Direcció General 
d'Afers Econòmics 2012). 

En suma, el sector exterior apareixia com el mecanisme natural de recuperació de l'activitat 
en una obligada transició en la qual la demanda pública havia de deixar pas a la privada, 
alhora que aquesta demanda privada no podia basar-se en el sector intern. Així, l'estiu del 
2011, els dos grans ajustaments de l'economia catalana, des de la demanda del sector 
públic a la demanda privada i de la demanda interna a la demanda exterior, anaven avançant 
en la línia desitjada i, per tant, establint les bases d'un creixement durador a mitjà termini, 
una vegada s'haguessin reabsorbit els excessos generats per l'expansió i els provocats 
directament per la crisi. 

Durant l’inici del 2012, el debat en l'economia espanyola i, per extensió, en la catalana s'ha 
centrat en els efectes contractors de les polítiques d'ajust fiscal que el nou govern espanyol 
va posar en marxa al final del 2011 i, en especial, en els efectes sobre l'activitat i l'ocupació 
de les alces impositives, a les quals cal afegir el caràcter contractor de la intervenció de la 
Generalitat. Els anys vinents, la demanda interna jugarà un paper secundari respecte a 
l'aportació exterior, sigui quin sigui el comportament del sector públic. I això perquè els 
factors que es trobaven darrere l'expansió de la demanda interna entre el 1997 i el 2008 
s'han esvaït, i en aquest canvi estructural és difícil imaginar que puguin operar amb la 
mateixa intensitat. Convé, per això, recordar quines van ser les bases d'aquesta expansió 
(Oliver Alonso 2012). En primer lloc, i de manera especialment rellevant, l'economia catalana 
va basar el seu intens creixement en la forta expansió del crèdit. A Catalunya, entre el 2000 i 
el 2008, el crèdit al sector privat va augmentar a una taxa anual acumulativa entorn del 18%, 
de manera que el crèdit al sector privat no financer va créixer des del 80 al 158% del PIB. 
Aquesta extraordinària expansió és la que va permetre, al seu torn, el fort creixement del 
consum, de la demanda immobiliària i de la inversió productiva i, arrossegada per aquesta 
dinàmica, el creixement demogràfic, que, al seu torn, va reforçar l'avanç de la demanda 
interna. Potser convingui recordar que l'augment acumulat el 2000-2008 en el consum privat 
a Catalunya, entorn del 30% en termes reals, s'explica, fonamentalment, per un avanç en el 
nombre de llars (entorn del 24%, des de 2,15 milions el 2000 a 2,80 milions el 2008) i només 
de prop del 5% el del consum per llar (Generalitat de Catalunya 2012). 

Des d'aquest punt de vista és important no oblidar que les noves previsions de població de 
l'INE a l'horitzó del 2021 indiquen una important caiguda de la població catalana, que, a molt 
curt termini (entre el 2011 i el 2015), es reduiria de més de 225.000 persones (per sobre del 
3%) (Generalitat de Catalunya 2012). 
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Així, aquest important factor de la demanda interna, no solament no està operant a favor del 
seu augment, sinó que està contribuint, ceteris paribus, a la seva reducció. Operarà en el 
mateix sentit la contracció del crèdit, que l'estiu del 2011 estava caient a una taxa interanual 
del 4%, una xifra que en termes reals s'acosta a -8%, i que caldria posar en relació amb els 
molt importants augments dels anys del boom per avaluar el seu caràcter contractor 
(Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Coneixement. Direcció General d'Afers 
Econòmics 2012). Finalment, del tercer factor d'augment de la demanda interna, l'activitat 
directa i indirecta de la construcció (l’efecte riquesa provocat pels augments de preu de 
l'habitatge), tampoc no pot esperar-se'n cap impuls rellevant els pròxims anys. I no solament 
perquè la disponibilitat de crèdit s'ha vist retallada i perquè la demografia hi està operant en 
contra, sinó pels efectes indirectes que sobre la nova activitat té l'acumulació d'habitatges 
nous pendents de venda (Oliver Alonso 2012). 

 

4.2. Les cooperatives i l’economia catalana 

Tot i que la cooperació sempre ha existit, l’empresa cooperativa com a tal apareix a finals del 
segle XIX, quan les persones s’alien per satisfer les seves necessitats bàsiques. El model 
empresarial cooperatiu és avui un sistema modern i competitiu amb una dimensió global i 
presència a tots els sectors de l’economia.  

A Catalunya, més d’un milió de persones estan vinculades al cooperativisme en la suma de 
persones sòcies de treball, sòcies treballadores, treballadores i sòcies de consum. Dit d’una 
altra manera, el 15% dels catalans són socis d’alguna cooperativa, ja sigui com a socis 
treballadors o bé com a socis consumidors (Confederació de cooperatives de Catalunya 
2012). Tot i que les cooperatives donen feina a unes 48.000 persones, la vinculació de les 
persones a les empreses cooperatives va molt més enllà: un de cada quatre catalans en 
edat de treballar és soci, treballa, compra o ven a una cooperativa. Aproximadament estem 
parlant d'unes 840.000 persones entre socis de consum, treballadors indirectes i directes, 
clients i col·laboradors (Cooperatives de treball de Catalunya 2012). 

El cooperativisme està present en tots els sectors i activitats econòmiques, des de les de 
caire més tradicional a les més vinculades a filons d'ocupació (50,8% serveis, 10,5% 
agricultura, 12,9% indústria, 25,8% construcció) (Confederació de cooperatives de Catalunya 
2012). 

En quan a les empreses, Catalunya és la comunitat autònoma amb un major nombre de 
cooperatives i aquestes representen el 21’9% del conjunt de cooperatives d’Espanya. El 
perfil de la cooperativa catalana és de petita i mitjana empresa, amb una mitjana de 7,5 llocs 
de treball. Presenten una estructura i mida empresarial dinàmica i flexible que permet una 
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alta adaptabilitat als canvis i a les necessitats (Confederació de cooperatives de Catalunya 
2012). 

En termes d’ocupació, les cooperatives catalanes representen el 14,10% del conjunt de 
l’ocupació cooperativista de l’Estat. El 80% de la ocupació, en l’economia cooperativa, té 
caràcter indefinit i el 14,4% de la ocupació, en l’economia cooperativa, és d’origen estranger. 
Catalunya es troba entre les 7 comunitats autònomes on hi ha més peritat de gènere en la 
ocupació (Confederació de cooperatives de Catalunya 2012). 

Actualment a Catalunya (Abril 2012) trobem un total de 4069 cooperatives dividides en 
diferents sectors. Tal i com es pot apreciar a la Taula 1, trobem una diferenciació entre 
tipologia de cooperatives, sector d’activitats i distribució sectorial. 

 

 Barcelona Girona Lleida Tarragona Total 

Treball associat 2210 169 265 378 3022 
Agràries 89 33 199 140 461 
Consum. i usuaris 86 9 14 18 127 
Habitatges 84 1 6 4 95 
Ensenyament 72 2 9 4 87 
Serveis 148 14 10 8 180 
Mixtes 25 1 0 5 31 
Assegurances 0 0 0 0 0 
Sanitàries 1 0 0 0 1 
Crèdit 0 0 1 0 1 
Marítimes, Fluv.i Lac. 2 1 0 0 3 
Confederació/Federacions 7 0 0 0 7 
Grups Cooperatius 3 1 0 0 4 
2n grau 26 3 11 10 50 
TOTAL 2753 234 515 567 4069 
 

Taula 1: Cooperatives existents a Catalunya (abril 2012) 

Font: Departament d'Empresa i Ocupació. Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i 

Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació. 
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Distribució per tipologia de cooperativa
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Gràfic 1: Distribució per tipologia de cooperativa 

Font: Cooperatives de treball de Catalunya 

 

Les cooperatives de treball registrades a Catalunya representen un 76% del total de 
cooperatives existents, això visualitza el gran pes que tenen aquest tipus de cooperativa en 
l’àmbit català. En segon lloc trobem les cooperatives en l’àmbit de l’ensenyament, però ja 
força allunyades, amb solsament un 11%. Podem veure totes aquestes dades reflectides en 
el Gràfic 1. 

Distribució territorial
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Barcelona Girona Lleida Tarragona

 
Gràfic 2: Distribució territorial 

Font: Cooperatives de treball de Catalunya 
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Tal i com podem comprovar en el Gràfic 2, el gran volum de cooperatives es centralitzen a la 
comarca de Barcelona assumint un 67% del total de cooperatives registrades. 

M’ha semblat interessant realitzar una comparativa de les diferents tipologies d’empreses 
que existeixen a Catalunya segons la forma jurídica. Si observem el Gràfic 3 que tenim a 
continuació podem veure que els dos grans blocs estan constituïts per les persones físiques i 
les societats limitades, cosa que demostra la tendència empresarial catalana. En el cas de 
les cooperatives, es pot comprovar que encara és molt minoritari, situant-se en quarta 
posició, però molt per sota dels dos grans grups abans esmentats. Això reflecteix que, tot i 
que el model cooperatiu està agafant força i cada vegada és la opció que molta gent tria per 
a constituir la seva empresa, encara li falta molt per a competir amb el gran volum 
d’empreses que trobem a Catalunya. 

 
Gràfic 3: Empreses Catalanes per condició jurídica (2009 – 2011) 

Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE. 
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5. Base teòrica/conceptual 

5.1. Les cooperatives 

5.1.1. Antecedents històrics i origen de les cooperatives 

El concepte de cooperació ha existit des de l’aparició de l’espècie humana. Antigament, 
l’home i la dona han viscut en comunitat amb altres persones (tribus o hordes) i han 
necessitat la col·laboració d’aquestes per a dur a terme moltes de les seves feines: la caça, 
la recol·lecció de fruits i baies, i posteriorment, el cultiu de la terra i el pasturatge. Per les 
informacions que ens han transmès els historiadors, en les tribus prehistòriques no existia la 
propietat privada dels bens, aquesta es limitava a determinats elements d’ús personal i tot lo 
demés era comunitari (Aymerich Cruells 2008). 

Es pot considerar que el primer antecedent històric es troba a Babilònia (3.000 anys a.C.) 
mitjançant les associacions formades per a l’arrendament i cultiu en comú de les terres 
cultivables. Es considera que els hebreus, durant el regnat de Salomón (978 a 935 a.C.) 
existien una espècie de cooperatives, de tipus patriarcal, que beneficiaven a tots els seus 
membres, inclosos els servents i els esclaus (Cerdá Richart 1959). 

Una de les primeres formes de pre-cooperatives a Europa són – utilitzem el present perquè 
encara ara existeixen com a cooperatives – les conegudes com a “Fruitières” a França i 
Suïssa. Aquestes associacions es varen crear a principis del s. XVII (1610 – 1620) a la regió 
dels monts del Jura, que formen la frontera actual entre França i Suïssa. Els ramaders de la 
zona van unir els seus esforços per a processar conjuntament la llet que produïen elaborant 
els formatges en comú d’acord amb les fórmules que en el s. XIII utilitzaven els monges de 
l’Abadía de St. Claude, ubicada a la zona. A mitjans del s. XVIII adoptaren la forma 
cooperativa tal i com l’entenem en l’actualitat i varen crear riquesa a la regió. 

El cooperativisme que neix als inicis de la revolució industrial, no tenia en el seu 
començament la voluntat de ser un moviment transformador del sistema. Els seus inicis 
estaven lligats als canvis que havien transformat el model artesanal de producció, arrelat a 
les comunitats locals, en un model productiu proletaritzat i establert en els nous centres 
industrials (Edo Puertas 2010). Com diu Berg (Berg 1987): “els sistemes cooperatius eren 
sovint part integrant dels sistemes artesanals de producció. Generalment se’ls associava 
amb l’objectiu d’assegurar l’aprovisionament de materials o completar una etapa de 
producció, que tingués diversos processos centralitzats o mecanitzats com succeïa en la 
indústria metal·lúrgica o tèxtil. També en molts oficis va desenvolupar-se una tradició 
cooperativista com a recurs temporal per fer front a les fluctuacions cícliques”. 
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És en aquest context social de finals del segle XVIII, quan es van crear els primers tallers 
cooperatius, basats en la confiança mútua dels socis. Aquestes cooperatives tenien com a 
element aglutinador el fort sentit de comunitat que hi havia en els pobles on s’establiren i 
adoptaren criteris d’una certa especialització, aconseguint que cada poble produís gèneres i 
dissenys diferents i, per tant, tingués mercats diferents als que atendre (Kaplan, Drimer 
1981). 

Existeix un ampli consens en considerar que les primeres cooperatives que mereixen aquest 
nom es van fundar a Escòcia a la segona meitat del segle XVIII. De la mateixa època són els 
molins del poble i les societats de forns de pa barat (Generalitat de Catalunya. Departament 
de Treball. Direcció General de Cooperació 1988). Una de les primeres cooperatives de 
consum escoceses es va crear l’any 1760 pels obrers de les drassanes angleses de 
Woolwich i una altra es va fundar a la població de Fenwick, Escòcia, cap al 1769 (Berg 
1987). Major importància va tenir la Birmingham Union Mill, que es creà el 1796 per lluitar 
contra els preus excessius i les situacions de monopoli (Tann 1980).  

Entre finals del s. XVIII i començaments del s. XIX, el panorama mundial canvià: arribà la 
revolució industrial. Aquesta venia definida per una etapa de molts canvis a nivell productiu, 
el descobriment de la màquina de vapor, el ferrocarril, l’electricitat i, més endavant, la 
bombeta i el telèfon. Tots aquests aportaren avenços i millores en els processos industrials 
de producció, que anaven lligats a retrocessos en aspectes de llibertats i condicions laborals 
entre els assalariats.  

Fou en aquest context on començaren a sorgir les primeres associacions obreres per 
combatre la misèria i com una forma específica d’autodefensa de classe contra les formes 
d’explotació del capitalisme. Però el recorregut no fou fàcil, ja que la mateixa associació dels 
treballadors estava prohibida i s’hagué d’arrencar amb reivindicacions de tot tipus (Dalmau, 
Miró 2009). 

En el primer terç del segle XIX van sorgir els “Socialistes Utòpics” – anomenats així perquè 
pretenien canviar la societat mitjançant la persuasió a través de la paraula i l’exemple – els 
quals a través de les seves doctrines van influir en la societat per propiciar un canvi no 
violent que aconseguís acabar amb la misèria y la injustícia social. Aquest grup estava 
format per: Robert Owen (1771 – 1858), el compte de Saint Simon (Claude Henry de 
Rouvroy. 1760 – 1825) i Charles Fourier (1772 – 1837). Els tres varen ser contemporanis i, 
encara que no plenament coincidents en les seves idees, es poden considerar com els 
iniciadors del primer moviment cooperativista (Aymerich Cruells 2008). 

Un altre apòstol del cooperativisme va ser el Dr. KING (1786 – 1865), deixeble d’Owen, però 
més realista, considerat per a molts autors el veritable pare de la cooperació de consum 
(Reventós i Carner 1960). i inspirador del model “Rochdalià”. 
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També Bakunin va agafar consciència de la importància del moviment cooperatiu en els seus 
inicis. El 1863, en un dels seus primers escrits teòrics: El catecismo revolucionario, que es 
podria qualificar com a premonitori o visionari, efectuava aquesta manifestació: 

 “Les associacions cooperatives obreres són un fet nou en la història; estem assistint 
al seu naixement, i només podem pressentir, però no determinar en aquest moment, 
l’immens desenvolupament que sense cap dubte adquiriran i les noves condicions polítiques 
i socials que d’elles sorgiran en un futur (...) Quan les associacions productores i lliures deixin 
de ser els esclaus i es converteixin, a la seva vegada, en els amos i propietaris del capital 
que precisen, inclouran en el seu si, a títol de membres cooperadors, juntament amb les 
forces obreres emancipades per la instrucció general, a totes les intel·ligències especials 
reclamades per cada empresa...” (Leval 1977). 

L’objectiu de totes aquestes experiències era crear cooperatives de producció que poguessin 
donar ocupació a tots els socis que inicialment ho eren de la cooperativa de consum a la 
vegada que subministrarien els productes de la mateixa cooperativa vendria al públic. Més 
tard, es comprarien terres que permetessin una producció agrària pròpia, per arribar 
finalment a la “comunitat” que seria un col·lectiu de consum i producció que fixaria els seus 
objectius d’acord amb les seves necessitats i assumiria les responsabilitats socials 
d’educació, atenció als malalts i als vells i vídues que formessin part del col·lectiu 
cooperativista. Es tractava d’assolir una comunitat de vida, partint d’etapes prèvies de 
cooperativisme de producció i consum (Edo Puertas 2010). 

A l’agost de 1844 un altre grup de seguidors del pensament d’Owen és proposà la creació 
d’una cooperativa de consum, que d’acord amb els objectius assenyalats pel Dr. King, havia 
de culminar la seva experiència amb la creació del que anomenàvem una “colònia domèstica 
autònoma”. Aquesta nova empresa va tenir lloc a Rochdale sota el nom de “Rochdale 
Society of Equitable Pioneers”. 

He cregut convenient fer especial menció a aquest cooperativa, ja que és considerada una 
de les primeres, tot i que hem vist amb anterioritat que el moviment cooperativista és molt 
més antic, i molts autors en fan referència en els seus escrits. 

Arnold Boner fa una síntesi clara de l’etapa transitòria que va viure el moviment 
cooperativista: 

 “...el moviment cooperativista inicial nascut com a reacció a la revolució industrial 
fracassà, però va reviure a Rochdale i es va desenvolupar com un moviment nacional amb 
organitzacions de caràcter nacional. Encara que la línea de descendència és clara, el nou 
moviment difereix clarament de l’antic. Els primer cooperativistes aspiraven a la creació de 
comunitats de auto ajuda i auto govern aïllades de la perversió econòmica, social i moral del 
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“vell món immoral”, però el nou moviment cooperativista va eliminar tota intenció d’isolar-se 
del món exterior, encara que els Pioners de Rochdale i algunes altres societats tinguessin 
inicialment l’idea d’establir comunitats cooperatives... el perill de que en comptes de reformar 
el món mitjançant un major creixement i influència fos la realitat la que transformés el 
moviment cooperatiu d’acord amb les idees i pràctiques esteses en la societat era i és el 
gran perill que havia d’esser evitat” (Bonner 1961). 

L’any 1895, a Londres, va néixer l’ACI (Aliança Cooperativa Internacional) en motiu del 
Primer Congrés Cooperatiu Internacional, a partir del qual i fins avui, es trobarà regularment 
tot el món cooperatiu (producció, crèdit i consum). Aquesta aliança neix amb la intenció de 
fomentar les relacions entre els membres de tot el món cooperatiu, i més endavant 
encaminar totes les formes de cooperació cap a una distribució més equitativa de la riquesa 
social en favor de les classes treballadores (Dalmau, Miró 2009). Al congrés de 1921, l’ACI 
es declara continuadora de l’obra dels Pioners de Rochdale, perseguint amb tota autonomia i 
amb els propis mitjans la substitució del règim actual capitalista de competència entre 
empreses privades, per un règim cooperatiu organitzat en base a l’interès del conjunt de la 
comunitat i basat en el suport mutu1. 

Des d'aquest moment fins quasi bé entrada la guerra civil, el món cooperatiu va viure tot un 
procés de regularització legislativa des de la llei d'associacions del 30 de juny del 1887, fins 
la llei modificant el règim de societats cooperatives de 27 d'octubre de 1938. Tota aquesta 
regularització estatal va tenir conseqüències notables, tant a nivell estructural com a nivell 
organitzatiu, fins al punt de transformar el moviment cooperativista en un moviment molt 
vinculat al capitalisme i agafant la cooperativa com un model una mica més social però amb 
un arrelament molt notable al concepte d'empresa (Aymerich Cruells 2008). 

Si que m'agradaria fer especial referència a un nou moviment de caràcter col·lectivista, de 
gestió compartida, que des de una visió superficial i externa semblava que tenia algunes 
semblances amb el cooperativisme, però que a la realitat, i l'estudi de l'època on d'ambdós 
moviments van coincidir cronològicament ens ha permès comprovar que es tractaven de dos 
sistemes antagònics que van tenir seriosos enfrontaments. La col·lectivització de les 
empreses, és un fenomen o experiència que, d'acord amb tots els autors consultats, podem 
dir que ha estat únic, que només s'ha produït a Espanya, i més concretament a Catalunya. 
En alguna zona del País Valencià i a l'Aragó va sorgir com a complement de les 
col·lectivitzacions agràries. Aquesta experiència es va dur a terme durant un període que no 
va arribar als tres anys d'existència (juliol 1936 – gener 1939). 

Les col·lectivitzacions, per a definir-les en termes generals, van ser processos variats de 
evolució econòmica i social dirigides pels treballadors, tant de la ciutat com del camp, que 
tenien com a objectiu “socialitzar” des de la base tant els mitjans de producció com els nous 
processos de treball que s’anirien desenvolupant en els tres anys i poc que va durar 

1Es poden veure els Principis Cooperatius de l’ACI a l’annex I d’aquest treball 
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l’experiència col·lectivitzadora. Es tractava fonamentalment de dur a terme, en unes 
condicions de guerra realment difícils, moltes de les ànsies i anhels que bategaven en el se 
de la classe treballadora catalana i espanyola des de feia molt de temps (Cedall 2012). Per 
dir-ho en paraules senzilles, es tractava de recuperar i repartir equitativament el producte del 
treball que els obrers realitzaven amb el seu esforç diari. 

Considero important remarcar, que no va ser fàcil la convivència temporal de dos models 
d’autogestió que partien d’uns principis ideològics totalment diferents; el cooperativisme 
pretenia – i ho ha aconseguit – la plena convivència amb el model capitalista. En canvi, el 
col·lectivisme intentava destruir totalment aquest model i substituir-lo per un sistema 
revolucionari i anàrquic (Aymerich Cruells 2008). 

 

5.1.2. Definició de cooperativisme i diferències amb altres tipus 
d’organització empresarial 

5.1.2.1. Definició de cooperativa 

De la paraula cooperativa s’han trobat multitud de definicions, segons l’autor i segons l’època 
de la nostra història. Però és, l’ACI (Pérez Baró 1974) la que ha establert un lema universal 
dels cooperativistes: “Tots per un i un per tots” i elabora una definició vàlida 
internacionalment (per a tot el món) i les defineix com: “Una associació autònoma de 
persones que s’han unit de manera voluntària per a satisfer les seves necessitats i 
aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú mitjançant una empresa de propietat 
conjunta i de gestió democràtica” (ACI 2012). Aquesta enunciació, ofereix una aproximació 
sobre l’amplitud de l’àmbit d’actuació d’aquestes societats. 

M’ha semblat interessant afegir la definició legal continguda a la Llei 18/2002, de 5 de juliol 
de Cooperatives de Catalunya, ja que és més descriptiva que la llei espanyola, i encara que 
no difereix en els postulats bàsics de la mateixa, si que denota un major modernisme en la 
seva formulació al destacar els conceptes de plena autonomia en la seva actuació, canvia la 
menció d’“aspiracions” per la d’“interessos socioeconòmics”; el propòsit de millorar la situació 
econòmica i social dels seus membres i també del seu entorn, destacant la funció de millorar 
les relacions humanes i posar els interessos col·lectius per damunt de tota idea de benefici 
particular. Declara expressament que els principis formulats per l’ACI s’han d’incorporar a les 
fonts del dret cooperatiu català i acaba manifestant que tota activitat econòmica o social pot 
ser objecte d’una cooperativa2. 

En aquesta Llei s’estipula que per a constituir una cooperativa el seu capital social mínim ha 
d’esser de 3000 euros. També estableix que ha d’estar regida per un mínim de tres socis/es 
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que hauran de realitzar l'activitat cooperativitzada que correspongui segons la classe de 
cooperativa; a excepció de les cooperatives de consumidors i usuaris, en les que el nombre 
de socis/es mínims s’estableix en base al nombre d’habitants de la població on desenvolupa 
la major part de la seva activitat, i les cooperatives de segon grau, que han d’estar formades 
per un mínim de dues persones jurídiques, una de les quals haurà de ser cooperativa. 

 

5.1.2.2. Tipologia de cooperatives existents avui en dia 

Segons la Llei 18/2002, de 5 de juliol de Cooperatives de Catalunya  es contempla les 
següents classes de cooperatives: agràries, marítimes, fluvials i lacustres, d’assegurances, 
de consumidors i usuaris, de crèdit, d’ensenyament, d’habitatges, sanitàries, de serveis, de 
treball associat i mixtes. Així mateix a banda de les classes cooperatives de primer grau 
esmentades, també es preveu societats cooperatives de segon grau i grups cooperatius. 

 

Cooperatives agràries: Associació de persones, físiques o jurídiques, titulars d’explotacions 
agrícoles, ramaderes o forestals, amb la finalitat de realitzar activitats i serveis empresarials 
encaminats a la millora de les explotacions dels socis, com també de la població agrària i del 
desenvolupament del món rural. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art. 93). 

Cooperatives marítimes, fluvials i lacustres: Associació de persones físiques o jurídiques 
titulars d’explotacions dedicades a activitats pesqueres, que tenen per objecte tot tipus 
d’activitats i operacions encaminades a la millora econòmica i tècnica tant de les 
explotacions dels socis, com dels membres del seu entorn social. (Llei 18/2002, de 5 de 
juliol, de cooperatives, art. 96). 

Cooperatives d'assegurances: Aquestes cooperatives exerceixen l’activitat asseguradora 
d’acord amb la legislació sectorial vigent. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art. 
97). 

Cooperatives de consumidors i d'usuaris: Associació de persones sòcies, amb un mínim 
comprès entre 50 i 300 en funció del nombre d’habitants de la població on es porti a terme la 
major part de l’activitat, que tenen per objectiu primordial el lliurament de béns o la prestació 
de serveis per al consum directe dels socis i els seus familiars, i el desenvolupament de les 
activitats necessàries per a l’increment de la informació, la formació i la defensa dels drets 
dels consumidors i dels usuaris. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art.98). 

Cooperatives de crèdit: Associació de persones físiques o jurídiques que té per objecte 
satisfer les necessitats de finançament i potenciació dels estalvis dels socis respectius i 

2 Art. 1r. Definició: Les cooperatives són societats, amb plena autonomia i sota els principis de lliure adhesió i de 

baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica, que associen persones físiques o jurídiques que tenen 

necessitats o interessos socioeconòmics comuns, amb el propòsit de millorar la situació econòmica i social de llurs 

components i de l’entorn comunitari, fent una activitat empresarial de base col·lectiva, en la qual el servei mutu i 

l’aportació pecuniària de tots els membres permetin de complir una funció que tendeix a millorar les relacions 

humanes i a posar els interessos col·lectius per damunt de tota idea de benefici particular. Els principis 

cooperatius formulats per l’Aliança Cooperativa Internacional s’han d’aplicar al funcionament i a l’organització de 

les cooperatives, s’han d’incorporar a les fonts del dret cooperatiu català com a principis generals, i aporten un 

criteri interpretatiu d’aquesta Llei. Tota activitat econòmica o social pot ésser objecte d’una societat cooperativa. 
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també de terceres persones. Per a poder constituir-se i funcionar, han de complir la 
normativa sectorial dictada per les autoritats econòmiques. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de 
cooperatives, art. 106). 

Cooperatives d'ensenyament: Associació de pares i de mares, d’alumnat o de persones que 
el representen legalment, i de personal docent. En el cas que només s’associïn pares i 
mares o alumnat seran aplicables les normes establertes per a les cooperatives de consum, 
excepte pel que fa al nombre mínim de socis. En el cas que només s’associï personal 
docent, s’apliquen les normes de treball associat. La finalitat d’aquesta cooperativa és de 
procurar o d'organitzar qualsevol mena d’activitat escolar o docent, en alguna branca del 
saber o de la formació tècnica, artística, esportiva o d’altres, i també prestar serveis que 
facilitin l’activitat docent, com la venda de material, la pràctica de l’esport o els serveis de 
cuina, entre altres. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art.105). 

Cooperatives d'habitatges: Associació de persones físiques o jurídiques que té per objectiu 
procurar a preu de cost habitatges, serveis o edificacions complementàries als seus socis, 
organitzar-ne l’ús dels elements comuns i regular-ne l’administració, la conservació i la 
millora. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art.106). 

Cooperatives sanitàries: Agrupa les cooperatives d’assegurances l’activitat empresarial de la 
qual consisteix a cobrir riscos relatius a la salut dels socis o dels assegurats i dels seus 
beneficiaris. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art.112). 

Cooperatives de serveis: Associació de persones físiques o jurídiques, titulars d’explotacions 
industrials o de serveis i professionals o artistes que exerceixen la seva activitat per compte 
propi, amb la finalitat de comprar subministraments, serveis o emprendre operacions 
destinades a la millora econòmica i tècnica de les activitats professionals o de les 
explotacions dels seus socis. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art.113). 

Cooperatives de treball associat: Associació de, 3 persones físiques com a mínim, amb la 
finalitat de produir béns o serveis per a tercers i millorar les condicions econòmiques i de 
treball dels associats. (Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, art. 114). 

Cooperatives mixtes: Compleixen finalitats pròpies de diverses classes de cooperatives i 
unifiquen les diverses activitats en una sola cooperativa de primer grau. (Llei 18/2002, de 5 
de juliol, de cooperatives, art.119). 

 

Cooperatives de segon grau: Poden ésser socis d’una cooperativa de segon grau les 
cooperatives de primer grau, els socis de treball o tota entitat o persona jurídica, pública o 
privada, i també els socis col·laboradors, que s’hi incorporen en les mateixes condicions que 
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en la resta de cooperatives. tenen l’objecte de completar, promoure, coordinar, reforçar o 
integrar l’activitat econòmica de les entitats que en són membres, amb l’extensió o l’abast 
que estableixin els estatuts respectius. 

 

Classes de Socis/es: Els socis/es d’una cooperativa són el component fonamental de tota 
cooperativa i són els aporten a la cooperativa la seva activitat cooperativitzada que varia en 
funció de la classe de cooperativa. Els socis/es de treball cooperativitzen el seu treball i el 
socis de consum cooperativitzen el seu ús i /o consum de béns i/o serveis. El soci/a 
col·laborador/a, sense participar directament en l’activitat cooperativitzada principal, 
contribueix a la consecució de l’objecte social de la cooperativa. 

 

5.1.2.3. Diferència amb altres tipus d’organització empresarial (S.A., S.L., etc.) 

En aquest apartat s’ha volgut visualitzar, a grans trets, les diferències més significatives que 
es poden trobar entre una cooperativa i els altres tipus d’organització empresarial, ja siguin 
societats autònomes, societats limitades, etc. Així, segons quina és la seva forma jurídica, el 
nombre de socis, el capital mínim que s’ha d’aportar i la responsabilitat que assumeix, les 
empreses són diferents. L’empresa pot adoptar diferents formes jurídiques tal i com es pot 
veure a Fig. 1. 

 

 

 
Fig. 1: Diferents formes jurídiques empresarials 

Font: elaboració pròpia 
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A continuació a la Taula 2, s’exposa un resum de les grans diferències segons forma jurídica 
en relació al nombre de socis, capital mínim i responsabilitat que s’assumeix. 
 

Taula 2: Diferències entre les diferents formes jurídiques existents 

Font: Ara_Coop Promoció i creació de cooperatives 

 

Segons Ara_Coop (Ara_coop 2012) un cooperativista ha de gestionar empresa i treball i això 
el fa corresponsable del projecte. L’activitat econòmica que es genera dins d’una cooperativa 
es destina, una part a la formació de cooperativistes i treballadors, una altra part a la millora 
de l’empresa i finalment, una part als socis. Cal tenir molt en compte que les persones són el 
capital de la cooperativa i que necessiten una formació, si aquest creix, la cooperativa també. 

Finalment, a nivell organitzatiu intern i de propietat, les dues grans diferències que podem 
trobar enter una cooperativa i les altres formes jurídiques són: 

‐ Una cooperativa és de propietat conjunta, mentre que les altres formes d’organització 
no tenen per a que ser-ho. 

‐ Una cooperativa es regeix per una gestió democràtica, una persona un vot. 

 

5.1.3. Les cooperatives en l’actualitat: la nova oportunitat cooperativa 

Com hem de pensar el cooperativisme avui en dia? Com, en aquest moment d’incertesa i de 
transició, sustentem i acompanyem la creació d’una nova onada d’organitzacions 
econòmiques autogestionades? Vivim uns dies on alberguem les més grans de les pors, i a 

Forma jurídica Numero 
socis 

Capital mínim per  
constituir-les 

Responsabilitat 

Empresari individual 1 No hi ha mínim legal Tot el seu patrimoni està subjecte al risc de 
l’empresa Comunitats de béns Mínim 2 

Comunitats de béns societat 
anònima (S.A.) 

Mínim 1 Mínim 60101’21 € Limitada al capital aportat 

Societat de responsabilitat 
limitada (S.R.L.) 

Mínim 1 Mínim 3005’06 € 

Societat col·lectiva Mínim 2 No hi ha mínim legal Tot el seu patrimoni està subjecte al risc de 
l’empresa 

Societat comanditària per 
accions 

Mínim 60101’21 € Socis col·lectius: il·limitada 
Socis comandataris: limitada al capital aportat 

Societat anònima laboral 
(S.A.L.) 

Mínim 3 Mínim 60101’21 € Limitada al capital aportat 

Societat laboral limitada 
(S.R.L.L.) 

Mínim 3 Mínim 3005’06 € Limitada al capital aportat 

Societat cooperativa Mínim 3 Mínim 3000 € Limitada al capital aportat 
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la vegada la més sorprenents i positives inquietuds. Oscil·lem entre els efectes perversos 
d’una vida entrebesada per les convulsions de la crisis capitalista, i a la vegada intuïm 
aquesta crisis com un territori fèrtil on repensar la nostra relació amb el treball i la 
col·lectivitat. D’aquí poden sorgir formes regressives d’organització social, i a la vegada 
emergir experiències innovadores de creativitat i emancipació. Perquè la crisi és, també, un 
marc material i cultural propici per a promoure formes alternatives a la empresa capitalista i el 
treball assalariat. Tot depèn de com entenem una sèrie de fenòmens ja existents que 
apuntalen aquesta nova oportunitat cooperativa. 

Des de no fa massa, s’ha produït una mutació radical en l’organització del treball, en les 
maneres de socialització laboral, en la composició tècnica i política dels treballadors. Llavors, 
des del cooperativisme, com es penses aquestes transformacions productives i socials? En 
primera instància, seguint postulant l’autogestió de l’economia com una alternativa a la 
precarietat del treball assalariat i més enllà; entenent que certa dimensió cooperativa ja 
intervé en la redefinició postfordista de la naturalesa del treball (Miró i Acedo 2012). 

Molt sovint, es promouen formes de treball autoorganitzades, descentralitzades i 
cooperatives, no només per a reduir costos i flexibilitzar la producció, sinó “per a capturar la 
externalitat positiva i social que la cooperació produeix i organitza espontàniament”  
(Lazzarato 2006). Els i les treballadores, mentre constitueixen una força de treball social i 
autònoma, capaç d’autoorganitzar el seu propi treball, es troben amb mancances de decisió 
en els àmbits estratègics i globals, i de la propietat dels mitjans de producció. Aquests 
treballadors, requereixen una altra manera de producció, que faci efectiu la reapropiació de la 
feina a partir d’unes formes jurídiques que atorguen poder de decisió estratègica i 
participació econòmica global. Requereixen un altre model de producció basat en la 
cooperació social, i sobre tot, en l’autogovern d’aquesta cooperació. Requereixen de 
cooperativisme (Miró i Acedo 2012). 

Amb tot això, podem establir que l’economia ha d’estar al servei de la societat i mai al revés. 
És en tota aquesta esfera on sorgeix el concepte d’economia social i les empreses que hi 
van associades. L’economia social ha de tenir la capacitat d’esdevenir un subjecte polític, 
amb propostes pròpies per adreçar a la societat i les institucions, un subjecte que al seu torn 
ha de formar part del moviment que s’oposa al capitalisme global. Les experiències 
d’economia social són dutes a terme per empreses socials, que prenen la forma de 
cooperatives, societats laborals. També algunes associacions i ONG comparteixen les 
característiques de l’empresa social. Aquesta desperta en el neoliberalisme sentiments 
contraposats: d’una banda es basa en principis oposats als seus, però de l’altra somia a 
integrar-la en les seves estratègies de desmantellament de l’estat del benestar i de 
precarització laboral (Garcia Jané 2001). 
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Els nous fenòmens socioeconòmics han impulsat el naixement de moltes cooperatives i 
societats laborals: la producció flexible i descentralitzada, l’aparició de nous nínxols de 
mercat, el desenvolupament de les tecnologies de la informació, i el coneixement i 
l’externalització de funcions, tant per part de les empreses privades com per part de 
l’administració. També es constata que una part cada vegada més important de noves 
empreses socials neixen impulsades per raons ideològiques, en concret, per la influència 
dels nous moviments socials, que han difós la importància de guanyar-se la vida treballant de 
manera més gratificant que tradicionalment (Garcia Jané 2001). 

Totes aquestes i més formes innovadores de la creativitat productiva de la societat s’estan 
gestant fora del mercat, en els intersticis poc definits del treball voluntari, la cooperació i 
l’activisme social. En camps com la cultura lliure, en l’elaboració i socialització d’imaginaris, 
en la formació, en la comunicació a través de les noves tecnologies, o en la intervenció 
comunitària, es produeixen el que podrien ser les articulacions socials del futur, ja que avui 
són laboratoris d’experimentació política, cultural, tecnològica, basats en l’autoorganització 
de la intel·ligència col·lectiva. Podríem dir que són moviments socials no fonamentats en la 
reivindicació, sinó directament en la creació: de nous vincles socials, de nous drets, de noves 
realitats, bens i serveis autoproduïts per la comunitat (Miró i Acedo 2012). 

Val a dir que la creativitat associada a la cooperació social requereix d’estructures que 
garanteixin a aquells que la practiquen que ho pugin fer d’una manera sostinguda, estable i 
protegida. Que superi la dissociació en una multitud productiva que treballa des del 
voluntariat i en el seu “temps lliure”, i que en canvi aconsegueix renta i prestacions socials 
assentades en el mercat capitalista. S’ha de fomentar petits grups de treball dinàmics, 
capaços de reformular-se de manera col·lectiva i permanent, que distribueixen el poder i la 
iniciativa interna, i que intercooperen a partir de la xarxa i de l’intercanvi. Promoure la 
cooperativa autoorganitzada (García 2009), doncs, com un node constituent de l’emergent 
creativitat productiva de la societat. 

Finalment, per a fer possible un impuls del cooperativisme, es necessari tornar a valoritzar la 
dimensió espacial/territorial del vincle social, com un dels factors claus per al 
desenvolupament d’estructures econòmiques autogestionades. Aquest ha de pensar 
efectivament la dimensió de l’espai, però no per a fomentar en ella l’especialització o el 
monocultiu de determinats sectors productius, sinó per a potenciar una economia plural 
basada en maneres econòmiques que s’ajustin a les necessitats de les comunitats locals. 
L’objectiu no és generar valor en un territori a partir de l’homogeneïtat respecta al que es 
produeix, sinó d’articular totes i cadascuna de les necessitats de les comunitats locals amb 
maneres econòmiques que posin l’accent en com es produeix (Miró i Acedo 2012). Aquesta 
dimensió espacial/territorial, on les cooperatives puguin augmentar la seva viabilitat, tenir 
plena autonomia i desenvolupar-se, l’anomenarem “mercat social”. Aquest espai 
socioeconòmic solidari (el mercat social) ha d’estar format per empreses socials eficaces, per 
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capital prestat amb criteris ètics, per persones amb vocació cooperativista, per centres de 
formació cooperativa, per consumidors responsables interessats a adquirir els béns i serveis 
produïts per les empreses socials, així com un teixit de relacions de tipus extracooperatiu 
entre tots aquests subjectes: personals, culturals, polítiques, etc (Garcia Jané 2001). 

 

5.2. Avantatges  i desavantatges de la gestió cooperativa 

Tal com hem pogut veure en els apartats anteriors, la cooperativa és una bona solució per a 
formar un tipus d’empresa, sobretot si existeix alguna cosa més que el simple benefici 
econòmic. Si creiem que la cooperació, la horitzontalitat i els processos democràtics són una 
opció està clar que optarem per aquesta via. Però, tot són avantatges? Quins inconvenients 
ens podem trobar a l’hora de gestionar una organització de la manera més horitzontal 
possible? En aquest apartat, posem sobre la taula una petita comparativa entre els 
avantatges i desavantatges que ens podem trobar en aquest tipus de forma jurídica. 

 

 

S’han realitzat moltes reflexions explícites sobre la viabilitat d’aquests tipus de models i 
existeix un gran debat sobre la viabilitat i les possibilitats de futur d’una empresa propietat 
dels treballadors. Les postures més crítiques han assenyalat com a principals limitacions la 
dificultat per adoptar decisions eficients, els problemes dels incentius, las dificultats del 
control mutu i el repartiment de rendes, i els relacionats amb les seves expectatives 
temporals i la no possible negociació de les participacions en el capital, entre d’altres. 

Bonnin i Putterma assenyalaven la dificultat per aconseguir decisions eficients donada la 
necessitat de capacitar als treballadors, poc experimentats en la gestió, d’un volum 
d’informació considerable per a facilitar aquestes decisions (Bonin, Putterman 1985). 

McClain assegura que el treballador d’una empresa participativa no està incentivat per a 
produir espontàniament amb un esforç òptim, però afirma que serà impulsat a això com a 
conseqüència de la vigilància exercida pels seus companys (McCain 1982). A més a més, 
Alchian i Demsetz adverteixen que el control mutu no és suficient: la seva eficiència depèn 
de l’existència d’un vigilant que pugui apropiar-se de totes les rendes netes de l’empresa 
(Alchian, Demsetz 1972). Una empresa no pot ser eficaç si el seu propietari no té un dret de 
propietat complet sobre el capital i un dret sobre l’increment total de la seva renda neta. Si 
l’empresa té un caràcter col·lectiu existeix certa dificultat i un cost elevat a atribuir les 
fraccions del producte global segons l’esforç realitzat individualment. A més a més, cada 
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membre de l’equip podria descuidar-se en les seves responsabilitats ja que la seva 
remuneració pot no veure’s afectada si es redueix proporcionalment el seu esforç. 

També s’han trobat diversos autors que es situen a favor dels efectes positius de l’autogestió 
en un context empresarial, entre els que senyalem la desaparició de l’antagonisme patró – 
obrer, un ambient menys conflictiu i un major interès per a millorar i progressar. 

En efecte, si es considera l’antagonisme tradicional entre patró i obrer com a relació bàsica 
de funcionament empresarial, es fa necessària l’existència de vigilants. Pel contrari, si aquest 
antagonisme es reemplaçat per la cooperació de tots els membres per aconseguir els 
objectius comuns, la dinàmica social es transforma en força positiva per la millora de la 
productivitat i les pressions de grup corresponen, llavors a un sistema de vigilància mutu que 
reduiria l’absentisme i castiga la mandra i el mal gastament (Bradley, Gelb 1985), (McCain 
1982). 

Segons (Morales 2002), els conflictes es resolen millor gràcies a un ambient més democràtic 
i a una circulació de la informació més fluida. Un context menys conflictiu, redueix la rotació 
de mà d’obra i incrementa l’estabilitat dels treballadors de tal manera que l’experiència 
professional acumulada queda preservada de possibles “fugues”.  A més a més (Morales 
2002), assenyala l’interès i la voluntat dels treballadors en aplicar eficaçment dels decisions 
dels dirigents de l’empresa, el seu interès en el progrés tecnològic i el seu interès en la presa 
de decisions. Per això, la motivació dels treballadors i la seva participació en la gestió 
atorgaria a les empreses autogestionades una gran flexibilitat i diversitat, a la vegada que 
donaria un apreciable marge de maniobra. 

Després d’una comparació més teòrica entre les avantatges i inconvenients de la implantació 
de la democràcia en una organització, m’ha semblat interessant introduir els aspectes que 
des de la Generalitat de Catalunya es tenen en compte. A continuació es poden llegir els 
paràmetres que aquesta institució assigna, en avantatges i inconvenients, de les 
cooperatives de treball associat (Generalitat de Catalunya 2012). 

“Avantatges: 

Les cooperatives estan considerades per totes les instàncies com la forma més democràtica 
de constituir-se, ja que es tracta d’una societat amb activitat econòmica, però també amb uns 
clars objectius socials, com és la creació de llocs de treball a través d’empreses 
comunitàries. És per això que els organismes públics afavoreixen i potencien, doncs, la 
creació d’aquest tipus de societat, concedint-li ajudes específiques, seguint aquesta filosofia. 

Les cooperatives de treball associat són considerades especialment protegides si, entre 
altres requisits, la retribució dels socis no sobrepassa el 200% de la mitjana de retribució 
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normal del sector d’activitat i el nombre de jornades legals de treballadors per compte d’altri 
amb qualsevol tipus de contracte no indefinit no supera el 20% del total de les jornades 
legals de treball realitzades pels socis. 

Les cooperatives de treball associat que compleixen les condicions per estar considerades 
protegides gaudeixen d’importants beneficis fiscals (explicades en els apartats anteriors 
d’aquests mateix treball). 

Els socis treballadors han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social, i poden triar el règim 
general o bé l’especial d’autònoms, opció recollida en els estatuts i que obliga tots els 
components. 

Els estatuts de la cooperativa poden regular, com a matèria de règim de treball, l’organització 
del treball, les jornades, el descans setmanal, les festes laborals, les vacances, els permisos, 
la classificació professional, els criteris retributius – especialment les bestretes laborals -, la 
mobilitat funcional i geogràfica, les excedències o qualsevol altra causa de suspensió o 
extinció de la relació de treball cooperatiu i, en general, tota altra matèria vinculada 
directament amb els drets i les obligacions derivats de la prestació de treball pels socis 
treballadors. 

Aquesta forma jurídica permet als socis fundadors o a aquells que s’hi incorporen, si tenen 
reconegut el dret a una prestació d’atur, la facultat de sol·licitar l’import íntegre d’aquesta 
prestació per aportar-la a la cooperativa, realitzant l’anomenada capitalització de l’atur, o 
sol·licitud de pagament únic de la prestació. 

S'estableixen una sèrie de programes de subvencions per al foment de l'economia social a 
Catalunya, els quals beneficien a les societats cooperatives i als seus socis treballadors. 

Inconvenients: 

El protagonisme que la llei dóna als socis cooperatius els obliga a exercir els seus drets de 
manera responsable, obligant-los a arribar acords majoritaris en cas de conflictes. Les 
relacions interpersonals adquireixen una importància cabdal en un marc legal en què els 
criteris personals i professionals prenen més valor que l’aportació de capital, per tant s’han 
d’evitar conflictes de relació entre els socis que podrien ser un inconvenient en la gestió 
empresarial. 

El màxim de treballadors no socis no pot superar el 10% del total, tret dels que tinguin un 
contracte de durada determinada. Els assalariats indefinits amb més d’un any d’antiguitat a 
l’empresa poden demanar ser socis. 
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La remuneració salarial dels socis, anomenada bestreta laboral, es paga mensualment a 
compte dels beneficis que es preveu que generarà la cooperativa de treball associat (en la 
pràctica funciona com una nòmina a tots els efectes). En cas de pèrdues, el soci pot estar 
obligat a eixugar-les, retornant part d’aquesta bestreta. Això implica que el sou no és fix, com 
en altres relacions laborals, sinó que varia d’acord amb la marxa de la cooperativa. 

A diferència d’altres formes jurídiques, en la cooperativa de treball associat els excedents 
obtinguts a la fi de l’exercici no són de lliure disposició. Dels excedents comptabilitzats per la 
determinació del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa 
d’exercicis anteriors, i abans de la consideració de l’impost de societats, s’han de destinar, 
almenys, els percentatges següents: 

a) Amb caràcter general, el 30%, al fons de reserva obligatori, i el 10%, al fons 
d’educació i promoció cooperatives. 

b) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços, al fons de 
reserva obligatori. 

c) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l’alienació dels 
elements de l’immobilitzat material o immaterial, segons els termes que determina la 
llei, al fons de reserva obligatori. 

És clar que l’objectiu bàsic d’aquesta mesura és incrementar els fons propis i per tant 
augmentar la solvència econòmica de la cooperativa.” 

 

5.3. Com gestionar una cooperativa diversificada 

5.3.1. Democràcia organitzativa 

El concepte de democràcia organitzativa es pretén apel·lar a tots aquells esforços que, dins 
d’una organització, tracten d’aconseguir l’harmonització dels objectius individuals dels seus 
membres i dels objectius col·lectius. Per arribar a aquest objectiu resulta precís dissenyar un 
conjunt de pràctiques incloses en el que es pot denominar direcció democràtica. 
L’establiment d’una direcció democràtica en les organitzacions es considera essencial, per 
aconseguir una major efectivitat (Jarley 1997) i constitueix un imperatiu per aconseguir 
majors nivells d’innovació i resultats (Manville, Ober 2003), potencia la creació de valor a llarg 
termini i fa compatibles objectius econòmics, socials, ambientals i individuals (Cloke, 
Goldsmith 2002). 



Gestió d’una cooperativa diversificada: la colònia Ecoindustrial Postcapitalista de Ca La Fou Pàg. 33 

 

 

Algunes empreses han implantat amb èxit diferents pràctiques de direcció democràtica com 
la presa de decisions participativa a W.L. Gore, Visa International, la democràcia basada en 
els clients a eBay (Malone 2004), o pràctiques de direcció democràtica mes radicals, com el 
cas de Semco a Brasil (Semler 1989). Per un altre costat, algunes grans corporacions com 
UPS, o United Airlines, la majoria de les accions pertanyen als treballadors. Més enllà 
d’aquestes pràctiques, el cooperativisme pot ser una forma vàlida per a tractar d’implantar un 
sistema de democràcia organitzativa. 

Les cooperatives, tal com hem vist en els apartat anteriors d’aquest treball, difereixen d’una 
empresa propietat dels inversors en el seu propòsit bàsic, l’assignació dels drets de propietat 
i en els processos de presa de decisions; i es troba en sintonia amb una societat més 
participativa i democràtica, liderada pels ciutadans i sustentada per uns principis ètics. 
Alguns d’aquests principis són la igualtat, la capacitat individual de presa de decisions, 
l’absència d’una atmosfera jeràrquica, la participació en beneficis, l’honestedat, la flexibilitat 
d’horaris, les oportunitats professionals dins de l’empresa, les condicions de treball, el 
compromís amb la qualitat, entre d’altres. 

 

5.3.2. Models que desenvolupen la participació organitzativa 

En aquest apartat veurem diferents tipus empresarials existents que es basen en una 
perspectiva integradora de la participació organitzativa. Hi ha diferents autors (Morales 2002) 
que defensen que la participació tendeix més a incrementar la productivitat quan va 
combinada amb: 

1. la participació en beneficis 

2. el treball garantit a llarg termini 

3. uns ventalls salarials relativament ajustats 

4. uns drets laborals garantits 

Per a configurar un model d’aquest estil, s’ha configurat un marc conceptual que combina els 
sistemes d’adopció de decisions a nivell dels agents interns (estils de presa de decisions) 
juntament amb el nivell de control d’aquests mateixos agents però a nivell extern (participació 
dels accionistes) tal i com es pot comprovar en la Taula 3. 

En aquesta taula, el nivell de control dels treballadors oscil·la des de la influència minoritària 
fins al control absolut, el paradigma del qual serien les cooperatives de treball associat o les 
societats laborals sense socis capitalistes. A més a més, es distingeixen igualment en 
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aquesta dimensió el nivell de discriminació en la participació on poden manifestar-se 
maneres amb discriminació (com les cooperatives de treballadors amb treball assalariat que 
no participen en la presa de decisions estratègiques) i sense discriminació (quan tots els 
treballadors estan implicats en la presa de decisions). Els tipus empresarials que s’exposen a 
la taula són els següents: 

• Arquetip d’empresa tipus X, configurada per les estructures jeràrquiques derivades 
dels enunciats de l’escola clàssica i els seus autors emblemàtics (Frederick W. Taylor 
o Henry Fayol). 

• Arquetip d’empresa tipus Y, per analogia amb la teoria Y de Mc Gregor (1970). 

• Arquetip d’empresa tipus Z, per analogia amb la teoria Z de Ouchi (1082). 

• Arquetip d’empresa tipus O, definida com aquella propietat dels treballadors que 
atorga drets en el govern de la institució i en la participació dels excedents juntament 
amb una participació responsable de la gestió i que constitueix una avantatja 
competitiva en determinades condicions dels factors de contingència (origen, cultura, 
grandària, etc.). 

 

 

Sistema de presa de decisions 

JERÀRQUIC CONSULTIU DEMOCRÀTIC 

Autocràtic: resolgui vostè 
mateix el problema servint-se de 
la informació que ja té. 

Menys autocràtic: obtingui dels 
treballadors la informació que 
precisi, després resolgui vostè 
mateix el problema. Els 
treballadors aporten informació 
però no alternatives. 

Consultiu: faci partícips del 
problema als treballadors de 
manera individual, demanant 
suggeriments i possibles 
alternatives. Resolgui vostè 
mateix el problema. 

Més consultiu: faci partícips del 
problema als treballadors com a 
grup, demanant suggeriments i 
possibles alternatives. Resolgui 
vostè mateix el problema. 

Decisió grupal: faci partícips 
del problema als treballadors 
com a grup, demanant 
suggeriments i possibles 
alternatives. Intenti aconseguir 
un consens i mostris disposat a 
acceptar i executar la solució 
dels treballadors. 
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Minoritària dels 
treballadors i 
discriminant 

Tipus X Tipus Y Tipus Y / Tipus Z 

Minoritària dels 
treballadors i no 
discriminant 

Tipus X Tipus Y / Tipus Z Tipus Y / Tipus Z 

Majoritària dels 
treballadors i 
discriminant 

Tipus X Tipus Y / Tipus Z Tipus Y / Tipus Z 

Majoritària dels 
treballadors i no 

Tipus X Tipus Y / Tipus Z 
Tipus O: societats anònimes 
laborals (democràcia 
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discriminant representativa de treballadors) 

Total dels 
treballadors i 
discriminant 

Tipus X Tipus Y / Tipus Z Tipus Y / Tipus Z 

Total dels 
treballadors i no 
discriminant 

Tipus X Tipus Y / Tipus Z 

Tipus O: cooperatives de treball 
associat, societats laborals 
sense accionistes no 
treballadors 

Taula 3: Participació laboral i control societari 

Font: (Morales 2002) 

Després d’aquest anàlisi, podem descriure diferents models que s’ajusten a aquest arquetip 
empresarial (Tipus O), entre els que trobem: 

• El model cooperatiu tradicional: el que entenem com a cooperatives de treball 
associat i les societats laborals. Totes dues han estat descrites en apartats anteriors 
en aquest treball. 

• El model Mondragorià: la experiència de Mondragón Corporació Cooperativa resulta 
emblemàtica, més endavant se’n fa un petit estudi més a fons. 

• El model ESOP nord-americà: el model ESOP (Employee Stock Owenship Plan) es 
tracta d’un model que sorgeix a partir d’un dels mètodes d’adquisició d’accions més 
utilitzades a la Borsa de Nova York. Aquest fenomen es podria englobar com un 
procediment financer d’accés a la propietat capitalista de la seva empresa (Ellerman 
1985). 

• El model de kibbutz Israelià: la legislació israeliana la defineix com una societat 
cooperativa de desenvolupament els membres dels quals viuen en comunitat, 
organitzada segons els principis de propietat col·lectiva dels béns, del treball personal 
(refús del la mà d’obra assalariada), de la igualtat, i de la cooperació en els àmbits de 
la producció, del consum i de la educació. Tot i això, un kibutz es diferencia d’una 
cooperativa clàssica almenys en tres aspectes: major nivell d’activitat col·lectivitzada, 
exercici d’una democràcia més directa i un sistema de remuneració menys 
proporcional i més igualitari (Morales 2000). 

 

5.3.3. L’experiència de Mondragón Corporació Cooperativa 

La Corporació Cooperativa Mondragón (MCC) és un grup de cooperatives i empreses 
originari del País Basc i actualment estès per la resta d'Espanya i pels cinc continents. 
Constitueix el primer grup empresarial del País Basc i el setè d'Espanya, així com el major 
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grup cooperatiu del món. A la fi de 2011 comptava amb 83.869 treballadors. MCC pot ser 
considerada com el líder mundial en treball cooperatiu i representa una experiència única en 
l'ús de mètodes de direcció democràtics i participatius en la gestió. En aquest apartat 
analitzem els elements més importants del model de direcció democràtica de MCC, 
desenvolupat entorn a àrees com la cultura corporativa, l’estructura organitzativa i la 
planificació estratègica. Finalment, extraurem algunes implicacions pràctiques per introduir 
majors nivells de democràcia en les organitzacions, extrets de l'experiència de MCC. 

La cultura organitzativa de MCC constitueix l'element essencial sobre el qual es construeix la 
democràcia. La cultura sobre la base de la democràcia organitzativa es concep com "un 
treballador un vot sigui quina sigui la seva participació al capital". La cultura de *MCC es 
fonamenta en la idea de superar la confrontació entre capital i treball, convertint a les 
persones en posseïdores de l'empresa i sent partícips de la presa de decisions i dels 
beneficis. Així, la cultura corporativa es basa en tres pilars, que constitueixen l’Experiència 
Cooperativa de MCC: els Principis Bàsics, la Missió i els Valors Corporatius, tal com 
s’exposen en la Taula 4. 

 
 

Taula 4: Principis bàsics, missió i valors cooperatius 

Font: (Forcadell 2005) 

La missió tracta d’integrar els objectius bàsics d'una organització que es troba present en 
mercats competitius amb l'ús de mètodes democràtics en la seva organització, la creació 
d'ocupació, la promoció humana i professional dels seus membres i amb el 
desenvolupament del seu entorn social, entre altres aspectes. 
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En quant a l’estructura organitzativa el MCC es basa en un model d’organització federal 
(MCC 1999). No es basa en participacions financeres, sinó en l'acord entre diferents parts 
que deleguen determinats aspectes de la gestió. La Corporació no és la propietària de les 
seves cooperatives afiliades, sinó més aviat el contrari. El poder resideix a la seva base 
social, la qual cosa implica que cada cooperativa és una unitat autònoma, tant legalment com 
en gran mesura funcionalment. A pesar d’aquesta autonomia, el president de MCC reconeix 
que: “El nostre sistema és participatiu, però no anàrquic” (MCC 1999). El disseny de 
l'estructura organitzativa de MCC es basa en el principi de subsidiarietat, de manera que a 
cada nivell jeràrquic corporatiu se li prohibeix exercir tasques que poden ser realitzades a un 
nivell inferior. Les cooperatives cedeixen determinades funcions a les seves agrupacions 
sectorials, aquestes a les divisions a les quals pertanyen i aquestes al seu torn al Consell 
General (Forcadell ). 

En quant a la planificació estratègica democràtica, el punt més important va ser la realització 
del Pla Estratègic Corporatiu (PEC). Totes les cooperatives de MCC van participar en la seva 
formulació, d'acord amb les funcions bàsiques que li són pròpies, en els diferents nivells 
corporatius. 

 

Alguns elements de l'experiència de la MCC poden ser estesos en dos àmbits: 

1. Millora de les pràctiques democràtiques dins de les organitzacions. 

2. Desenvolupament de grups empresarials de petites i mitges empreses sobre la base 
de principis democràtics. 

A continuació, en la Taula 5, es mostren les implicacions que són necessàries per a 
incrementar el nivell de democràcia en les organitzacions. Per a la implementació d’un 
sistema democràtic de direcció en una organització s’ha de fonamentar en tres elements 
claus coherents entre si: cultura corporativa, estructura organitzativa i estratègia. Un sistema 
democràtic ha de ser holístic, ha de comprendre tots els aspectes d'una organització i la seva 
gestió (Forcadell 2005). 
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Cultura Organitzativa Creació d'una cultura democràtica 

Stakeholders 
Democratització de la propietat i del poder 
Relacions amb els stakeholders 
Foment d'un lideratge compartit 

Estructura organitzativa 
Disseny d'una estructura organitzativa orgànica basada en l'associació 
Constitució de grups de treball autogestionats 

Processos de decisió 
Establiment de processos democràtics 
Llibertat d'informació i transparència 

Persones 
Educació i formació 
Selecció de personal 

Procés de democratització 
Autocrítica i dinamisme 
Democratització progressiva i 'democràtica' 

 

Taula 5: Mesures per a implantar la democràcia a les organitzacions 

Font: (Forcadell 2005) 

Cultura organitzativa 

Creació d'una cultura democràtica. Aquest factor constitueix el context en el qual es 
desenvolupa la resta de factors i mesures a implantar. Cap sistema formal de participació 
funciona sense valors compartits de democràcia, confiança, responsabilitat i respecte. El 
sistema de valors que recolza la democràcia inclou aspectes com (Forcadell 2005): 
comunicació lliure i total entre tots els nivells de l'organització; confiança en el consens en 
lloc d'en la coerció; influència basada en competència tècnica i coneixement; una inclinació 
cap a lo humà. Una cultura corporativa forta i un compromís amb la formació es relaciona 
amb la innovació, el dinamisme i el creixement. L'establiment d'una missió basada en els 
valors democràtics és clau, de manera que es desenvolupi una concepció compartida entre 
el conjunt de stakeholders sobre la raó de ser i els objectius de l'organització. 

 

Stakeholders 

Democratització de la propietat i del poder. La direcció democràtica implica l'avanç en 
dues dimensions: 

a) Participació en la propietat i en els resultats. Poden establir-se tres nivells: 1) no 
participació (clàssic); 2) participació en resultats i/o minoritària en la propietat; i 3) 
propietat majoritària de l'empresa. 

b) Participació en la gestió, decisions i govern de l'empresa. Poden establir-se tres 
nivells a través dels quals avançar: 1) autocràcia (empresa tradicional); 2) participació 
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a l'àrea operativa (tasques operatives); i 3) participació que s'estén a l'àrea 
estratègica (òrgans de decisió, consell d'administració). 

 

Relacions amb els stakeholders. Partir d'una relació democràtica amb l'entorn de 
l'empresa constitueix el marc per construir una organització democràtica. Es requereix un 
equilibri entre els diferents stakeholders en la definició dels objectius de l'empresa dels quals 
haurà de rendir comptes davant ells. La creació de xarxes d'associació implica col·laborar 
amb els principals agents socials de l'entorn de l'empresa, ja que la democràcia fa necessari 
el desenvolupament de l'àrea més propera a l'empresa, on exerceix la seva activitat i on 
atreu als seus treballadors. 

 

Foment d'un lideratge compartit. La democràcia es construeix des del personal de planta, 
dissenyant l'empresa sobre la base de grups de treball en els quals es fomenta la rotació en 
el lideratge. Des dels llocs de més responsabilitat en l'organització, en una estructura plana, 
es tracta de desenvolupar un lideratge que afavoreixi la participació, alguna cosa que es 
converteix en imprescindible en la mesura en què es tracti d'un líder triat pels membres de 
l'organització. 

 

Estructura organitzativa 

Disseny d'una estructura organitzativa orgànica basada en l'associació. La implicació 
de cada persona en la gestió resulta essencial per aconseguir els objectius organitzatius, 
atès que es tracta d'un projecte comú dissenyat i engegat amb la participació de tots els 
nivells corporatius. La seva implantació inclou des de la creació de grups de treball 
democràticament organitzats a la base de l'empresa, fins a la presa de decisions 
estratègiques en el conjunt de la corporació. En petites empreses la participació es fa molt 
més fàcil. Però les grans corporacions s’han de basar en l'associació de petites unitats sobre 
el principi de lliure associació i democràcia, de manera que els òrgans comuns representin i 
serveixin a totes les unitats, creant una gran comunitat. 

 

Constitució de grups de treball autogestionats. La interacció cara a cara necessària per 
aconseguir la participació directa democràtica no pot ser mantinguda en alguna cosa major a 
un petit grup. Aquestes són les unitats bàsiques sobre les quals s'ha de construir una 
organització democràtica. Aquests grups han de funcionar com a minúscules empreses que 
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col·laboren amb altres equips i fins i tot amb l'exterior. L'ocupació d'equips autogestionats és 
una pràctica que transcendeix l'àmbit de la democràcia organitzativa però constitueixen un 
element essencial sobre el qual dissenyar l'estructura d'una organització democràtica. 

 

Processos de decisió 

Establiment de processos democràtics. En una organització democràtica, els processos 
han de ser oberts, tant de presa de decisions com a operatius. Aquesta és una forma 
d'incloure a tots en l'evolució de l'organització. 

 

Foment de la llibertat d'informació i transparència. En qualsevol organització i 
especialment una organització democràtica, ha de compartir-se la informació i seguir-se 
l'opinió dels seus membres. La transparència requereix que tota la informació rellevant per 
prendre decisions es trobi disponible per als membres implicats en la presa de la decisió o 
afectats per ella. També resulta clau la difusió d'informació a tots els treballadors de les 
magnituds bàsiques de l'empresa. 

 

Persones 

Educació i formació. Els empleats necessiten rebre formació en aspectes professionals de 
manera que resultin útils en la seva organització, les seves opinions siguin tingudes en 
compte en la presa de decisions i siguin més flexibles per a l'organització. També es 
requereix educació en democràcia, de manera que els treballadors assumeixin valors com el 
respecte de l'opinió dels altres, confiança o participació, tots ells elements vitals en els 
processos democràtics. 

 

Selecció de personal. Les peculiaritats del treball en una organització democràtica fan que 
es precisi ser especialment acurat en el procés de selecció de personal. En el cas concret 
d'una cooperativa, un membre ha d'assumir els drets i obligacions que implica la pertinença, 
en termes de deduccions del salari per a la constitució del capital, participar en la presa de 
decisions, acceptar l'opinió de la majoria, etc. 

 

Procés de democratització 
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Autocrítica i dinamisme. La democràcia és un procés que mai ha de cessar: dins d’una 
organització contínuament es planteja la revisió del sistema, per millorar la pràctica de la 
democràcia, per satisfer les veus de grups que requereixen canvis o per adaptar-se als 
canvis de l'entorn. El sistema democràtic ha d'admetre l'autocrítica i ha d'estar obert a la seva 
contínua evolució. A més, cal canalitzar les crítiques, dialogar i fer sortir a la superfície els 
conflictes per resoldre'ls. Els valors de l'organització i el grau en el qual s'aconsegueixen han 
de trobar-se a disposició tant de membres interns com d'observadors externs per a la crítica i 
el debat. 

 

Democratització progressiva i 'democràtica'. L'evolució cap a una organització 
democràtica ha de ser també democràtica; no pot obligar-se a canviar cap a una organització 
democràtica, tant a organitzacions completes com a treballadors individuals. Els directius 
poden promoure un entorn de participació, però no poden forçar-ho. La transició cap a una 
organització més democràtica requereix de temps. Un pla d'implantació i disseny ha de ser 
formulat i acordat amb el major consens possible entre els membres de l'organització. 

 

Per descomptat, l'aplicació les mesures descrites per a cada organització ha de tenir en 
compte la seva situació particular i el grau de democràcia que es pretengui aconseguir. Entre 
els principals obstacles per aconseguir organitzacions democràtiques es troba l'excessiva 
centralització, burocràcia i autocràcia que caracteritza a moltes grans corporacions, en les 
quals el poder es troba desigualment distribuït entre els diferents stakeholders. El canvi cap a 
organitzacions més democràtiques requereix d'un profund canvi cultural que orienti el procés 
d'implantació del conjunt de mesures que condueixin a l'objectiu desitjat. La progressiva 
presència d'aquest tipus d'organitzacions va a suposar la cada vegada major obsolescència 
de les clàssiques formes d'organització jeràrquica a favor de la col·laboració, democràcia i 
responsabilitat individual, convertint al treball, la gestió i fins i tot la propietat universals i 
generals. 
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6. Estudi de cas: Ca La fou 

6.1. Descripció de Ca La Fou 

6.1.1. Dades 

Ca La Fou (o l'Afou) pren el nom de la casa que van construir el matrimoni Joan Viver i 
Dolors Marçal a finals del segle XIX, quan part de l’heretat del molí de Castellet (documentat 
des del 1513) passa a mans del Joan i la Dolors, que instal·laren una fàbrica de filats i la 
seva pròpia casa. A inicis del segle XX i fins l’any 1955 fou convertida en l’única colònia tèxtil 
de la comarca de l’Anoia, coneguda aleshores com colònia Marçal. Prop de la colònia es 
conserva un molí paperer, que possiblement, és el documentat del 1794 que va substituir el 
fariner i draper destruït per una riuada el 1740. La colònia Marçal va estar en funcionament 
fins l’any 1975, moment en que l’activitat industrial havia anat baixant, fins al tancament total 
de les activitats i des de llavors estava abandonada. L’any 2004 va sofrir un incendi on 
diversos dels edificis i naus que conté van sofrir danys força greus. No va ser fins a l’estiu del 
2011 on la Cooperativa Integral Catalana (CIC) va realitzar un contracte amb dret a compra, 
on una trentena de persones, mitjançant una cooperativa d’habitatge, adquireixen el dret d’ús 
de la colònia a un preu molt per sota de l’actual mercat. 

La propietat de Ca la Fou, tal com es pot veure a la Fig. 2 està situada a l’extrem nord del 
municipi de Cabrera d’Anoia, al sud de la comarca de l’Anoia, entre la carretera C15 i el riu 
Anoia, molt a prop dels municipis de Vallbona d’Anoia i Capellades, envoltat d’un entorn 
natural que forma part de l’espai natural protegit de les Valls de l’Anoia, inclòs al Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN) i que forma part de la Xarxa Natura 2000. 



Gestió d’una cooperativa diversificada: la colònia Ecoindustrial Postcapitalista de Ca La Fou Pàg. 43 

 

 

 
 

Fig. 2: Situació Colònia de Ca La Fou 

Font: Google maps 

 

Cobreix 28.000 m2 de sòl industrial dels quals uns 8.000 m2 estan edificats amb naus, 
habitatges i edificis que antigament eren una petita escola, un menjador comunitari, una 
botiga, oficines i una església, entre altres. A la part superior de la finca es troba l’edifici 
d’habitatges, amb 27 pisos (de 40 m2 i 3 habitacions cadascun) que actualment estan en 
fase de rehabilitació. Dins de la finca, i amb una separació vertical, es troba una turbina que 
genera electricitat, encara propietat de l’antic propietari de la finca. Actualment una de les 
naus principals està destinada a la cuina dels habitants de la colònia, on també si ubicarà 
d’aquí poc el bar, el forn de llenya per a fer pa i la fabrica de cervesa artesana. Podem veure 
una distribució en planta a la Fig. 3. 
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Fig. 3: Distribució de la finca de Ca La Fou 

Font: elaboració pròpia 

 

6.1.2. Filosofia/ideologia 

El projecte de la colònia Ecoindustrial i Postcapitalista de Ca La Fou és molt més que la 
compra d’una simple colònia industrial. S’està creant des de la societat civil un espai 
cooperativista, pacífic i sostenible per al desenvolupament d’alternatives productives, 
tecnològiques i d’habitatges. Un espai autoorganitzat que inclou des de naus industrials per a 
activitat industrial, artesanal i creativa, espais comuns per a la realització de trobades i 
activitats vàries, fins a habitatges dignes. Totes elles accessibles a preus justos notablement 
inferiors als preus de mercat i pensats per a permetre l’autogestió del projecte. 

Des dels seus inicis es vol desenvolupar una xarxa basada en un entramat de cooperatives, 
projectes individuals i habitatges dintre d’un espai col·lectivitzat. Aquest busca facilitar el 
compartir idees, béns i recursos per a fomentar sinèrgies de manera natural. Un lloc per a la 
innovació social, tecnològica i política basada en l’autoresponsabilitat i la cooperació. Un 
projecte on les economies productives estiguin al servei de les persones permetent que les 
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necessitats en matèria d’accés a recursos i eines no siguin obstacles per a la realització dels 
seus potencials creatius. 

Els principis que comparteixen són: 

• Autogestió 

• Assemblearisme 

• Cooperativisme 

• Ecologia i sostenibilitat 

• Permacultura 

 

6.1.3. Organigrama 

Tot el funcionament dins de la colònia és horitzontal i assembleari. L’organització interna i la 
presa de decisions es realitza mitjançant assemblees obertes d’especifitats vàries i reunions 
dels grups de treball (GT). 

L’assemblea general de Ca La Fou en la que poden participar els habitants de la colònia, 
membres de la CIC, col·laboradors voluntaris i interessats en el projecte. Es tracten les 
relacions de Ca La Fou amb altres projectes, amb la comarca, amb els mitjans de 
comunicació, etc. És el lloc de debat per a les qüestions que afecten a totes les participants 
del projecte. 

Les reunions dels GT on es resolen i executen les qüestions pràctiques i tècniques derivades 
de les decisions de les assemblees generals, d’habitants i de les voluntàries. Els GT poden 
fer propostes a les tres assemblees mencionades. 

Els GT que actualment existeixen són: 

 Gestió i disseny: té com a finalitat la realització del disseny social del projecte (el 
procés de col·lectivització de la colònia) i les estratègies per a concretar-ho. Realitza 
eines organitzatives que fan possible les estructures de funcionament, la planificació 
de les tasques que es portaran a terme en els diferents àmbits, les prioritats dintre 
dels treballs per a realitzar i la ubicació física dels projectes que integraran la colònia. 
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 Rehabilitació: assumeix les tasques de reconstrucció dels espais i el seu 
condicionament per als seus múltiples usos. Defineix les necessitats concretes dels 
treballs a emprendre. 

 Projectes: s’encarrega d’elaborar les pautes de viabilitat d’un projecte a la colònia. 
Gestiona les propostes d’ús dels espais i manté la comunicació amb aquells que 
realitzen les propostes. 

 Convivència: treballa per a resoldre les qüestions referents a la convivència a la 
colònia, la distribució dels habitatges, les tasques relacionades al manteniment dels 
espais comuns i al desenvolupament harmònic de la visa a la colònia. 

 Finançament: gestiona els moviments financers del projecte, s’encarrega de generar 
la documentació de les transaccions i garanteix la transparència de la gestió 
econòmica de la colònia. Avalua les necessitats financeres, computa els ingressos, 
egressos i presenta informes. 

 Comunicació-difusió: administra la infraestructura comunicativa de la colònia i manté 
el nexe amb les interessades en el projecte. Elabora el material i les estratègies de 
difusió que permeten donar a conèixer els projecte, manté el lloc web i les xarxes 
socials de la colònia, crea material gràfic, documenta els processos i respon a les 
demandes dels mitjans de comunicació donant a conèixer el projecte en xerrades, 
trobades i espais públics. 

A més a més, han decidit servir-se dels principis de zonificació de la permacultura per situar 
a les persones que participen del projecte en un possible mapa mental de zones 
concèntriques que reflecteixen el grau de la seva implicació. Aquests van de major a menor 
sortint del centre del mapa cap a fora. Així, podem en una sola mirada localitzar on es situa 
cadascú i avaluar com es troba el panorama global del projecte. En la Fig. 4 se situen tant a 
individus com a GT. 
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Fig. 4: Diagrama Permacultural 

Font: elaboració pròpia 

 

Llegenda de les zones: 

ZONA 0: Grup de focalitzadors: persones que participen de la gestió/coordinació del projecte. 
Es reuneixen amb major freqüència i ha d'haver-hi almenys un representant per cada GT. 

ZONA 1: Grup de suport: participen molt activament del projecte. Normalment es reuneixen 
regularment amb els seus GT per decidir i realitzar els treballs. 

ZONA 2: Grup de nodridors: aporten recursos materials, econòmics i humans regularment. 
 
ZONA 3: Grup de col·laboradors esporàdics: Aporten recursos com els quals estan a les 
zones 1 o 2 però esporàdicament. 

ZONA 4: Grup d'interessades: encara que no s'han decidit si participen o com participen del 
projecte es mantenen informades de com aquesta el projecte i poden passar a una zona mes 
interna i implicar-se en el projecte en algun moment. 
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6.2. Pla d’empresa d’una microcerveseria artesana 

6.2.1.1. La idea i la oportunitat de negoci  

La idea  

El sector cerveser és una industria important, tant a nivell autonòmic com a nivell nacional. 
Aquesta mou grans volums de treballadors i consumidors. Les microcerveseries artesanes, 
són un sector petit dins del sector cerveser, que clarament es tracta d’un mercat en expansió 
en els darrers anys. L’oferiment d’un producte artesanal i de qualitat, cuidant el procés de 
fabricació en cert grau manual, ha fet i esta fent, que molts consumidors, cada vegada més 
informats, valorin els aspectes que els ofereix la cervesa artesana i que en molts casos es 
decantin per aquesta opció que no pas per la cervesa industrial. 

És en aquest context que es presenta una oportunitat de negoci, per això es planteja la 
viabilitat d’una microcerveseria dins d’un projecte transformador com és el cas de la colònia 
de Ca La Fou. Realitzarem un pla d’empresa per a conèixer el procés de fabricació, el pla de 
màrqueting adient i l’estudi de viabilitat econòmica d’aquest projecte productiu. 

 

Anàlisis DAFO del projecte empresarial  

Anàlisis intern  

La ubicació de la microcerveseria dins de la colònia de Ca La Fou i la integració que té en el 
projecte que implica, fa que hi hagi un accés a l’espai amb unes avantatges econòmiques 
respecte als lloguers industrials que es poden trobar al mercat actual. El fet que estigui 
emmarcat en un projecte d’aquest tipus el beneficia, també, a l’hora de donar un toc no 
només econòmic sinó més social i l’estratègia de màrqueting que va associada. La implicació 
per part dels integrants del projecte, al ser també els propis treballadors, realitza un plus de 
motivació extra que es reverteix en el propi projecte productiu. 

En quan a l’equip utilitzat per a la producció de la cervesa artesana, al tractar-se d’un equip 
autoproduït en la mesura que és possible, fa que els costos d’aquest es redueixin molt, fent 
possible engegar el projecte amb una inversió inicial assumible i de baix cost. La 
infraestructura no és molt gran i la producció tampoc ho serà. 

Val a dir que, encara que la motivació i les ganes en l’aprenentatge de la producció de 
cervesa artesana existeix en gran mesura dins de l’equip de treball, cal considerar que 
l’experiència en aquest àmbit és pràcticament nul·la i que encara hi ha un llarg recorregut en 
aquesta línia d’aprenentatge. 
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Econòmicament cal citar que es compta amb el finançament per poder afrontar les inversions 
previstes i suportar la carga econòmica de tenir en funcionament l’empresa durant l’etapa 
inicial fins a la finalització del primer any. 

De l’anàlisi interna de la societat promotora del projecte, s’extreuen una sèrie de debilitats i 
fortaleses davant les múltiples oportunitats i amenaces del mercat que es pot veure a la 
Taula 6. El seu anàlisis determinarà les línies estratègiques a seguir.  

 

Fortaleses 

Lloguer de l’espai industrial a preu social 

Equip de producció autoproduït en gran mesura, baixa inversió inicial 

Projecte productiu emmarcat en un projecte més gran, més capacitat d’enfrontament a imprevistos 

Costos  fixes  petits.  Al  tenir  poca  infraestructura,  s’obtenen  uns  costos  fixes molt petits, sobretot 
en una etapa inicial 

Estructura empresarial i de gestió de petites dimensions 

Treballadors són propietaris de l’empresa, més implicació i motivació personal extra 

Debilitats 

Poca experiència en l’elaboració del producte i insuficient formació del personal especialitzat 

Capacitat financera durant el primer any 

Producte artesà subjecte a variabilitat de temperatures 
 

Taula 6: Fortaleses i Debilitats 

Font: elaboració pròpia 

 

 

Anàlisis extern 

Per a fer un anàlisi extern de les possibilitats que existeixen, analitzarem el mercat potencial 
en que es troba en nostre producte. El projecte de Ca La Fou, forma part de la Cooperativa 
Integral Catalana, projecte que practica l’autogestió econòmica i política, ajuntant tots els 
elements bàsics com són producció, consum, finançament i moneda pròpia. Formar part d’un 
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projecte d’aquesta envergadura li obra tot un mercat als projectes afins a la pròpia 
cooperativa integral catalana, amics i familiars. També cal tenir en compte que existeix tota 
una xarxa d’ecoxarxes a nivell català, un altre mercat força ampli per a poder distribuir el 
producte. 

Finalment, una vegada ampliada la fàbrica i homologats tots els seus equips es podrà 
ampliar la quota de mercat a cerveseries especialitzades en cerveses artesanes i 
d’importació i, a més gran escala, als bars convencionals. 

De cara a la competència, ens trobem amb més de 20 cerveseries artesanes solsament a 
nivell català. Tot i que el mercat de la cervesa artesana està en plena expansió i que és un 
producte que està agafant molta força, existeixen vaires microcerveseries que realitzen 
diferents estils de cervesa que cal tenir en consideració.  

No cal obviar el moment socioeconòmic en que es troba la societat actual, la crisis sistèmica 
que ja fa uns anys que es present en el panorama mundial. Per això cal tenir en compte que 
la cervesa artesana és un producte de qualitat però no assumible per a tothom, així que cal 
tenir en consideració el públic al que va dirigit i en nivell econòmic necessari dels propis 
consumidors. També val a dir que aquest context de crisi afecta a molta part de la població, 
on poc a poc va canviant els seus costums de consum, tot reduint-lo i tenint molt present 
l’aspecte econòmic. 

D’aquest anàlisi en podem extreure unes oportunitats i unes amenaces, observables a la 
Taula 7,  que ens serviran juntament amb les fortaleses i debilitats de l’anàlisi intern, per 
extreure una estratègia i un objectius a assolir de cara a l’empresa plantejada. 
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Oportunitats 

Producte artesà i més saludable, millor valoració en el mercat 

Existència d’una gran quantitat d’ecoxarxes vinculades al projecte de Ca La Fou 

Cervesa artesana, producte que està agafant una quota de mercat considerable 

Ca La Fou forma part de la CIC, projecte que té àmplia influència 

Amenaces 

Existència de més de 20 cerveseries en l’àmbit català 

Context de crisi, disminució del consum en general 
 

Taula 7: Oportunitats i Amenaces 

Font: elaboració pròpia 

 

Conclusió del DAFO  

El  quadre resum DAFO de la Taula 8, s’ha de tenir present en el moment d’anàlisi 
d’alternatives i en el moment de prendre qualsevol decisió estratègica per l’empresa i 
sobretot en la definició del marketing mix.   

 

Debilitats Amenaces 

Poca experiència en l’elaboració del producte 

insuficient formació del personal especialitzat 

Producte subjecte a variabilitat de temperatures 

Existència de més de 20 cerveseries 

Disminució del consum en general 

Fortaleses Oportunitats 

Lloguer de l’espai industrial a preu social 

Baixa inversió inicial en l’equip 

Recolzament d’un projecte mes ampli 

Costos  fixes  petits 

Estructura empresarial i de gestió de petites 
dimensions 

Treballadors són propietaris de l’empresa 

Producte artesà i més saludable 

Existència d’una gran quantitat d’ecoxarxes 

Expansió cervesa artesana 

Ca La Fou forma part de la CIC 

 

Taula 8: Anàlisi DAFO 

Font: elaboració pròpia 
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Estratègia i objectius  

S’han  d’explotar  i/o  crear  fortaleses  per  aprofitar  les  oportunitats  del  mercat.  Al mateix 
temps, s’han de reforçar i/o eliminar les debilitats per evitar les amenaces.   

 L’estratègia que es seguirà serà l’estratègia diferenciada. Aquesta es basarà en fer èmfasi 
en la diferenciació principal del producte: és tracta d’un producte artesà. Es farà especial 
atenció en les característiques del producte en qüestió, és un producte natural, amb unes 
especificacions nutritives concretes, és molt més sà i nutritiu que les cerveses industrials que 
es venen avui en dia, no conté productes afegits per a la conservació i en quant a sabor té 
una gran diferenciació respecte als productes de la mateixa família. 

 Els objectius són:   

‐ Crear un producte de qualitat 

‐ Guanyar quota de mercat dins de les ecoxarxes i els moviments socials 

‐ Ampliar i homologar l’equip de producció, a mesura que les finances de l’empresa ho 
permetin.  

  

Missió/visió 

Ca La Fou vol oferir productes alimentaris de qualitat que s’adaptin a l’estil de vida actual, 
promovent un tipus de consum responsable i al mateix temps que ajudin a mantenir una 
bona salut. S’intentarà fer èmfasis en la recuperació de la producció artesana. 

  

6.2.1.2. Aspectes jurídics i fiscals 

Elecció de la forma jurídica 

La forma jurídica escollida és una societat cooperativa. Una cooperativa és un bona eina per 
a crear col·lectivament una economia basada en les persones, i no en el capital. Té la 
finalitat de satisfer les necessitats dels qui la composen i posa en la pràctica els valors 
cooperatius del respecte mutu, la solidaritat, la responsabilitat i el treball col·lectiu, entre 
d’altres. 

L’impuls cooperativista prové del desig de realització personal i de les idees pròpies 
conjuntament amb els altres mitjançant l’autoorganització del treball i de l’activitat. 
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L’autogestió dels ritmes i els temps, de les necessitats personals, de la presa de decisions i 
l’autoregulació de les relacions internes fan que la cooperativa possibiliti l’aprenentatge i el 
creixement personal i col·lectiu. 

La cooperativa no té com a finalitat el lucre de l’empresa capitalista, sinó la dignitat i la 
satisfacció dels qui la constitueixen, així com la sostenibilitat econòmica, social i 
mediambiental del projecte. 

 

Tràmits administratius generals i específics  

En el present apartat tan sols es vol fer una enumeració ordenada dels tràmits administratius 
que s’han de seguir per legalitzar l’empresa. A Catalunya existeix un procediment que 
simplifica i redueix la durada dels tràmits de constitució de l’empresa cooperativa que s’han 
de fer davant del Registre de Cooperatives de Catalunya. Els tràmits resumits són els 
següents: 

1. Sol·licitud de certificació negativa de denominació social: Es tracta del primer pas en 
la constitució formal de la cooperativa. La certificació se sol·licita al Registre Central 
de Cooperatives de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball 
Autònom, una vegada els promotors han escollit la denominació social –nom de 
l’empresa–, a la qual afegiran les paraules “Societat Cooperativa Catalana Limitada” 
(SCCL). 

2. Redacció dels estatuts: El segon pas en la constitució d’una cooperativa és la 
redacció dels estatuts socials. Existeixen diferents models a disposició segons el 
tipus de cooperativa que es vulgui constituir. 

3. Celebració de l'Assemblea Constitutiva: és la reunió de tots els socis i les sòcies de la 
cooperativa que decideixen formalment crear una cooperativa i fan constar en acta 
els acords, que han d’estar signats per totes les persones que assisteixen a 
l'esmentada Assemblea Constitutiva. Hi ha un contingut mínim dels acords de l’acta 
de constitució. 

4. Escriptura pública de constitució: Tots els socis i les sòcies constituents han de 
signar l’escriptura pública de constitució davant de notari. Aquesta ha de contenir: 
l’acta de l’Assemblea Constitutiva, la relació nominal dels socis, els estatuts socials, 
la manifestació de la voluntat de constitució, la manifestació de la subscripció i 
desembossament de les aportacions socials, les aportacions socials subscrites per 
cada soci, la certificació vigent de denominació social de cooperativa, emesa per la 
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persona encarregada del Registre Central de Cooperatives de Catalunya, entre 
d’altres. 

5. Sol·licitud del CIF: Una vegada el notari lliura una còpia simple de l’escriptura de 
constitució de la societat, el pas següent  és dirigir-se a l’Agència Tributària  per tal 
d’obtenir el codi d’identificació fiscal (CIF. Inicialment, l’Agència Tributària ens lliurarà 
un CIF provisional fins que la societat estigui inscrita en el Registre de Cooperatives. 

6. Liquidació de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: És 
un impost de naturalesa directa que grava, entre d’altres, les operacions de 
constitució de les societats, però les cooperatives protegides (és a dir les que 
s’ajusten a la Llei de cooperatives i per tant, en el moment de la constitució són totes) 
n’estan exemptes. Tot i estar-ne exemptes, cal sol·licitar a l’oficina liquidadora del 
Departament d’Economia i Finances  l’exempció de  l’impost de transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats. 

7. Inscripció al Registre de cooperatives: Una vegada efectuats els passos anteriors, 
s’haurà de sol·licitar la inscripció de la cooperativa a la Delegació Territorial del 
Registre de Cooperatives corresponent al seu domicili social. 

8. Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques: Per operar en el mercat i per iniciar 
l’activitat empresarial, cal donar-se d’alta en aquest impost. La declaració d’alta es 
presenta a Hisenda o a l’ajuntament del municipi on es portarà a terme l’activitat 
principal. Cal tenir en compte que n’estan exemptes les cooperatives que tinguin un 
volum d’operacions inferiors a 1 milió d’euros anuals. 

9. Alta a la Seguretat Social: Es tracta d’un acte administratiu pel qual la Tresoreria 
General de la Seguretat Social assigna a l’empresari un número (Codi de Compte de 
Cotització) que identifica i controla les seves obligacions davant el sistema de la 
Seguretat Social. 

A l’annex II es pot veure amb més detall tots aquests tràmits, especificant els passos a seguir 
a l’hora de constituir una cooperativa. 

 

Entorn legal del sector 

Com a indústria cervesera existeix una legislació específica d’obligat compliment, en aquest 
apartat es pretén fer un resum dels principals aspectes legals que afecten al sector, i per 
tant, que s’han de tenir en compte a l’hora de definir els productes i planificar l’empresa. 

 Normativa aplicable a la cervesa en quant a producte.  
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La cervesa es troba regulada mitjançant el Real Decret 53/1995, de 20 de gener de del 
Ministeri de la Presidència, pel qual s’aprova la Reglamentació Tecnico-sanitària per a 
l’elaboració, circulació i comerç de la cervesa i del malt líquid (BOE num. 34, de 9 de febrer 
de 1995). 

L’objecte d’aquesta norma es definir que s’entén per cervesa a efectes legals i xifrar les 
seves normes d’elaboració, circulació i comerç i, en general, la seva ordenació jurídica. 
Obliga a totes aquelles persones naturals o jurídiques que dediquen la seva activitat 
professional a l’obtenció de cervesa, així com als importadors i comerciants de la mateixa. 

Informe: es declaren les diferents definicions de cervesa i els ingredients utilitzats. Es limita 
l’ús de certes matèries i s’estableixen pautes de correcta producció. 

 Normativa sobre impostos especials que graven la cervesa. 

La subjecció de la cervesa a la llei 38/1992, de 20 de desembre, d’Impostos Especials (BOE 
num. 312, de 29 de desembre de 1992), respon a l’harmonització d’aquests impostos a 
escala comunitària, configurant-ne com a impostos indirectes que recauen sobre el consum 
de determinats béns, gabant la seva fabricació o la seva importació. La repercussió 
obligatòria de l’impost produeix l’efecte de que el gravamen sigui suportat pel consumidor, a 
més a més del que fa l’IVA en la seva condició d’impost general (el tipus del 16% per a la 
cervesa). 

El real decret 1165/1995, de 7 de juliol, estableix les condicions detallades de l’aplicació de la 
Llei en forma de Reglament (BOE num. 179, de 28 de juliol de 1995), essent modificat pel 
Real Decret 112/1998, de 30 de gener (BOE num. 27, de 31 de gener de 1998), Real Decret 
1965/1999, de 23 de desembre (BOE num. 312, de 30 de desembre de 1999) i pel Real 
Decret 1739/2003, de 19 de desembre (BOE num. 11, de 13 de gener de 2004). 

Informe: indica els diferents impostos de la cervesa en funció de la graduació alcohòlica. A 
més alcohol, major impost. 

 Normativa referent als envasos de cervesa 

Els envasos de cervesa es troben subjectes a les següents normes: 

Contingut efectiu: Real Decret 1801/2008, de 3 de novembre (BOE num. 266/2008). 

Característiques de les botelles com a recipients mesura: Real Decret 703/1988, d’1 de juliol 
(BOE num. 172/1988). 
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En tant que es converteixen en residu: Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus 
d’envasos (BOE num. 99/1997) i el seu reglament, Real Decret 782/1998, de 30 d’abril (BOE 
num. 104/1998). 

Informe: a partir del 2011 entra en vigor un pla d’ECOVIDRIO, on les fàbriques estan 
obligades a informar del seu % de reciclatge. 

 Normativa mediambiental (IPPC) 

La indústria cervesera es troba subjecte al compliment de la llei 16/2002, d’1 de juliol, de 
prevenció i control integrats de la contaminació (BOE num. 157, de 2 de juliol de 2002), que 
articula un procediment per a la concessió de les autoritzacions ambientals integrades per a 
les instal·lacions industrials subjectes a ella, on hauran de constar els límits màxims 
d’emissió autoritzats en funció de les millores tècniques disponibles en cada cas. Com a 
referència respecte a les millores tècniques disponibles per sectors, s’han elaborat a l’IPTS 
(Instituto de Perspectivas Tecnológicas) de Sevilla uns documents anomenats BREF (Best 
avaliable techniques reference document). 

A escala comunitària, l’Associació de Cervesers a Europa, ha consensuat una guia per a 
l’aplicació de millores tècniques que s’han facilitat a l’IPTS, com part del document BREF que 
esta elaborant per a tota la indústria agroalimentària europea. 

Informe: es detallen en diferents guies les correctes maneres de producció per al respecte 
del medi ambient. Com a principal, no poden abocar-se aigües residuals sense ser tractades 
prèviament, si es superen uns paràmetres màxims. 

 Normativa relativa a seguretat i higiene 

El reglament UE num. 178/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 
2002, que es directament aplicable sense necessitat de transposició a la nostra normativa 
nacional, estableix els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, crea 
l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i fixa procediments relatius a la seguretat 
alimentària (Diari Oficial de les Comunitats Europees L 31, d’1 de febrer de 2002). 

Aquest Reglament es basa sobre dos pilars de extraordinària importància: l’anàlisi de riscs i 
la traçabilitat. 

És d’aplicació, a més a més, des de l’1 de gener del 2006, el Reglament UE num. 852/2004, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes 
alimentaris. 
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Informe: s’informa de com fer un pla APPCC (Anàlisi de Perills i de Control de Punts Crítics). 
S’informa de la obligació del correcte etiquetat amb codi de barres per a conèixer la 
traçabilitat del producte. 

 

Obligacions comptables més importants  

El capítol VI de la Llei de cooperatives de Catalunya en els articles 70, 71 i 72 fa referència 
als llibres obligatoris i a la comptabilitat de la cooperativa. 

Els llibres comptables que ha de realitzar una cooperativa són els mateixos que realitza 
qualsevol empresa mercantil, només amb algunes particularitats que corresponen als fons 
propis i als fons obligatoris de les cooperatives. En aquest apartat citarem només aquells que 
serveixin a les cooperatives per a complir totes les exigències establertes en les diferents 
lleis d’acord amb els llibres que han d’emplenar. Aquests són: 

 Llibre Registre de socis. El Registre dels socis i les seves aportacions socials 

Es tracta d’un llibre de gran importància per a la societat cooperativa. Cal tenir en compte 
que quan ens referim a la societat cooperativa sempre marquem el caràcter de societat de 
persones; així, doncs, tots els aspectes que afecten a la persona, pel seu caràcter de sòcia, 
s’han de recollir de forma clara. En conseqüència s’han de dur a terme algunes orientacions: 

 Es tracta d’un llibre necessari per al funcionament correcte de les relacions de 
la societat amb els seus socis. 

 Permet saber qui és soci, la classe de soci i la situació societària en la qual es 
troba. 

 Mitjançant aquest llibre es coneixen les aportacions al capital (obligatori – 
voluntari) i les reserves voluntàries repartibles de cada soci/sòcia, així com el 
seu saldo. Caldrà especificar si les aportacions són amb dret a 
reemborsament en cas de baixa o bé si el reemborsament pot ser rebutjat 
incondicionalment pel Consell Rector. 

 

 

 

 Llibre d’Informes d’interventors de comptes 
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Els interventors de comptes tenen la funció de comprovar en tot moment la documentació de 
la cooperativa. Han de presentar a l’assemblea un informe sobre els comptes anuals de la 
cooperativa i altres documents comptables que hi hagin de ser sotmesos. 

Com indica la llei de cooperatives en l’article 51, la “Intervenció de Comptes està facultada 
per comprovar en tot moment la documentació de la cooperativa, més enllà de l’estricta 
comprovació dels comptes anuals i els documents comptables que s’han de sotmetre 
preceptivament a l’assemblea”. 

 Llibres d’Actes d’Assemblea General i del Consell Rector 

Es tracta dels llibres que recullen les actes de les reunions del Consell Rector i de 
l’assemblea general en els quals ha de quedar perfectament especificats els diferents acords 
que adopta la cooperativa. 

Dins d’aquest apartat és convenient indicar que les actes són un dels documents 
fonamentals de la cooperativa quant a la vida societària. Podríem dir que una de les funcions 
més importants de qui exerceix la presidència d’una cooperativa és cuidar que en l’acta 
aparegui perfectament reflectit l’acord que ha adoptat l’òrgan corresponent, essent clars en el 
llenguatge utilitzat perquè es produeixi una interpretació correcta de tot allò acordat. 

A part dels llibres obligatoris que exigeix la llei, existeixen dos fons obligatoris pel fer de 
constituir-se com a cooperativa. Aquests són: 

 Fons d’educació i promoció de cooperatives 

El fons d’educació i promoció de cooperatives és un fons que es destina, per decisió de 
l’assemblea, a alguna de les finalitats següents: 

 Formació dels socis o de les persones que treballin a l’empresa 

 Promoció de les relacions intercooperatives i difusió del cooperativisme 

 Atenció a objectius d’incidència social (educatiu, cultural, esportiu, sanitari...) i 
de lluita contra l’exclusió social 

 El pagament de les quotes de la Federació a què es pertany 

Aquest fons es nodreix de diferents circumstàncies; la més freqüent i la més important des 
del punt de vista econòmic, és la d’aplicació d’excedents. 

 Fons de reserva obligatori 
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El fons de reserva obligatori constitueix un fons que es destina a la consolidació, al 
desenvolupament i a la garantia de la societat cooperativa. És un component dels fons 
propis. Habitualment es nodreix dels excedents positius de la cooperativa, encara que també 
es comptabilitzen al FRO (fons de reserva obligatori) les quotes d’ingrés o les periòdiques, 
així com les deduccions que s’hi apliquen, si escau, en el moment de la baixa. 

 

Obligacions fiscals més importants 

Donat que la legislació tributària està sotmesa a canvis que es van produint al llarg del 
temps, cal 

ser molt curosos amb les normes fiscals en vigor en cada moment. La norma que regula la 
fiscalitat de les cooperatives és la Llei 20/1990 de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les 
cooperatives (BOE núm. 304, del 20 de desembre de 1990). A més, s’han de considerar les 
lleis i els decrets que regulen específicament cada un dels impostos que afecten l’empresa. 

Les societats cooperatives fiscalment protegides es classifiquen en l’esmentada llei en 
cooperatives protegides i cooperatives especialment protegides. En el nostre cas, es tracta 
d’una cooperativa de treball associat, per tant forma part de les cooperatives especialment 
protegides. Així doncs, els beneficis reconeguts per aquest tipus de cooperatives són: 

1. En l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats: 
exempció respecte als actes, contractes i operacions següents: 

a. Els actes de constitució, ampliació de capital, fusió i escissió. 

b. La constitució i cancel·lació de préstecs, fins i tot els representats per 
obligacions. 

c. Les adquisicions de béns i drets que s’integren en el Fons d’Educació i 
Promoció Cooperativa per al compliment dels seus fins. 

d. Operacions d’adquisició de béns i drets destinats directament al compliment 
de les seves finalitats socials i estatutàries. 

 

2. En l’Impost sobre Societats: a la base imposable, positiva o negativa, corresponent 
als resultats cooperatius, s’aplicarà el tipus del 20% amb una bonificació del 50% de 
la quota íntegra de l’impost. A la base imposable, positiva o negativa, corresponent 
als resultats extracooperatius, s’aplicarà el tipus general. Així mateix, en l’Impost 
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sobre Societats gaudiran de llibertat d’amortització dels elements d’actiu fix nou 
amortitzable, adquirits en el termini de tres anys a partir de la data d’inscripció en el 
Registre de Cooperatives. La quantitat  fiscalment  deduïble –en concepte de  llibertat 
 d’amortització una vegada practicada l’amortització normal en cada exercici–, en cap 
cas inferior al mínim fixat, no podrà superar l’import del saldo del compte de resultats 
cooperatius. S’hi disminuirà l’import de les aplicacions obligatòries al Fons de 
Reserva Obligatòria i, en el seu cas, les quantitats que s’abonin al personal assalariat 
dels excedents nets disponibles. La llibertat d’amortització és compatible amb la 
deducció per inversions previstes en les lleis fiscals reguladores de l’Impost sobre 
Societats. A més, les cooperatives de treball associat fiscalment protegides que 
integren, almenys, un 50% de socis minusvàlids i que acreditin que, en moment de 
constituir-se la cooperativa, aquests socis es trobaven en situació de desocupació, 
gaudiran d’una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’Impost sobre Societats 
durant els cinc primers anys d’activitat social, mentre es mantingui el percentatge de 
socis. 

3. Impost sobre Activitats Econòmiques: bonificació del 95% de la quota i, en el seu cas, 
dels recàrrecs, sense perjudici d’altres beneficis fiscals que els puguin correspondre 
d’acord amb les normes generals d’aquest impost. 

4. Impost sobre Béns Immobles: bonificació del 95% de la quota i, en el seu cas, dels 
recàrrecs, només sobre béns de naturalesa rústica de les cooperatives agràries i/o 
les cooperatives d’explotació comunitària de la terra. 

A continuació s’ha cregut convenient realitzar la Taula 9 on es visualitzen tots els beneficis 
fiscals reconeguts per a les cooperatives especialment protegides. 
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Impostos Tipus d’operació Especialment protegides 

ITP i AJD Constitució, ampliació de   capital, 
fusió i escissió 

Exempció 

 Constitució i cancel·lació de 
préstecs 

Exempció 

 Adquisició de béns i drets Exempció 

Per a fins socials i per al FEPC 

Impost sobre societats Procediment particular per 
determinar-ne la base imposable 

Si 

 Resultats cooperatius Tipus de gravamen: 20%, amb   
bonificació del 50% 

 Resultats extracooperatius Tipus de gravamen: General   amb 
bonificació del 50% 

Impost sobre activitats 
econòmiques 

 Bonificació del 95% 

Impost sobre béns immobles Bonificació del 95% en 
cooperatives agràries i 
d’explotació comunitària de la terra 

 

 

Taula 9: Beneficis fiscals per a les cooperatives especialment protegides 

Font: Ara_coop 
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6.2.1.3. Pla d’operacions  

Antecedents del pla d’operacions  

Sistema APPCC  

El control de qualitat en la indústria alimentària és molt important sobretot pel que fa al 
control microbiològic, per aquest cas es seguirà un procediment sistemàtic APPCC (Anàlisi 
de Perills i Punts de Control Crítics).  

Adaptant-se als criteris internacionals  i de la unió europea, des de l’any 1996, està vigent a 
Espanya el Real Decret 2207/1995, referent a les normes d’higiene relatives a productes 
alimentaris. Aquesta normativa obliga a les empreses del sector alimentari a garantir la 
higiene dels aliments en base al sistema APPCC.  

El sistema APPCC pot integrar-se fàcilment en el sistema de gestió de qualitat de l’empresa 
s’aplica a tots els aspectes relacionats amb la seguretat alimentaria, tot i que no cobreix 
necessàriament tots els aspectes més amplis de la gestió de qualitat.  

Els principis bàsics de tot control APPCC són els 7 punts següents:  

‐ Principi 1. Identificació dels riscos i les mesures de control. 

‐ Principi 2. Determinar els Punts Crítics de Control (PCC).  

‐ Principi 3. Establir límits crítics o criteris de control.  

‐ Principi 4. Establir un sistema de vigilància.  

‐ Principi 5. Establir mesures correctores. 

‐ Principi 6. Establir els processos de verificació.  

‐ Principi 7. Establir un sistema de registres.  

  

Tots  els  procediments  APPCC  i  els  corresponents  registres  estaran  documentats per 
facilitat el seu control i supervisió.   

El  control  de  qualitat  de  la  matèria  prima  és  bàsicament  un  control  visual,  i 
puntualment  es  faran  controls microbiològics  en  laboratoris  externs.  Sempre  que sigui 
possible es treballarà amb qualitat concertada.   



Gestió d’una cooperativa diversificada: la colònia Ecoindustrial Postcapitalista de Ca La Fou Pàg. 63 

 

 

 

Aplicació del sistema APPCC  

Es  tracta  d’una  de  les  etapes  claus  en  la  implantació  d’un  sistema  APPCC.  A 
continuació hi ha un anàlisis dels processos principals. 

Tots els anàlisis i controls corresponents dels aliments, envasos i matèries primeres seran 
externalitzats a l’empresa COBAC S.A., Laboratori Autoritzat pel Departament de  Sanitat  de 
 la  Generalitat  de  Catalunya,  per  la  realització  d’anàlisis microbiològiques.  

Veure a continuació la Taula 10 resum d’aplicació del sistema APPCC: 
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Taula 10: Resum d’aplicació del sistema APPCC 

Font: elaboració pròpia 
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Sistema de traçabilitat  

El sistema de  traçabilitat ha de ser capaç de poder  identificar una partida concreta de 
fabricació amb un número de lot. A partir d’aquest número l’empresa serà capaç de trobar i 
segui el rastre a través de totes les etapes de producció, transformació i distribució d’un 
aliments o d’una substància destinada a ser incorporada a un. A més, es també es 
registraran tots els paràmetres que es considerin oportuns. 

S’instaurarà un senzill però eficaç sistema de traçabilitat basat amb números de lot que 
identifiquin un producte de manera inequívoca, tal com podem veure a la Fig. 5.  

  
Fig. 5: Codi d’identificació EAN 

Font: http://www.higienealimentaria.com 

  

En el cas de matèries primes, s’indicaran els atributs necessaris per tal d’identificar: el 
proveïdor, la data d’entrada, la quantitat entrada i les propietats que es considerin rellevants 
per a cada producte.  

En el cas de productes finals, s’indicaran els paràmetres crítics del procés productiu (temps,  
temperatures, etc..), els lots de les matèries primes consumides, la data i hora de producció, 
a quins clients se’ls hi ha subministrat, la quantitat subministrada i altres paràmetres que es 
considerin importants.  

Totes aquestes dades es recopilaran en una base de dades per tal de poder accedir 
ràpidament a la informació i poder creuar dades amb altres departaments com les ventes i 
amb les dades dels clients i proveïdors per tal de poder posar-se en contacte amb ells en el 
cas de que fos necessari.  

Amb una freqüència mensual es faran proves per comprovar el correcte funcionament del 
sistema de traçabilitat. 
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Control de l’aigua potable  

La utilització d’aigua potable, tal com defineix la legislació actual, és obligatori per a tots el 
usos en  les  indústries alimentàries. Els criteris de qualitat de l’aigua potable estan definits 
pel Real Decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua 
de consum humà.  

Tots els anàlisis d’aigua seran externalitzats a l’empresa COBAC S.A., Laboratori Autoritzat 
pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, per la realització d’anàlisis 
microbiològiques.  

Únicament es permet l’ús d’aigua no potable de forma excepcional per a la producció de 
vapor, l’extinció d’incendis o la refrigeració. Les canonades d’aigua no potable es tenen que 
diferenciar clarament de les d’aigua potable.  

Segons el Real Decret 1138/1990, les indústries alimentàries estan obligades a realitzar 
anàlisis microbiològics i fisico-químics de l’aigua potable que utilitzen.  

La periodicitat dels anàlisis microbiològics serà variable en funció de l’origen de l’aigua, 
segons la Taula 11: 

 

Origen de l’aigua potable 
Periodicitat anàlisi 
microbiològic 

Periodicitat anàlisi fisicoquímic 

Xarxa Pública Anual Anual 

Aigua de Pou Mensual Anual 

Aigües superficials Setmanal Anual 
 

Taula 11: Periodicitat dels anàlisi de l’aigua potable 

Font: elaboració pròpia i real decret 1138/1990 

 

En un principi tota l’aigua potable utilitzada serà aigua sanitària de la xarxa pública i es faran 
els controls corresponents segons la normativa vigent. De  totes maneres, no es descarten 
altres formes d’abastament, com la recollida de les aigües pluvials, ja que el consum i estalvi 
d’aigua serà un dels punts més importants de possibles millores. 

Tots els procediments de control d’aigua potable i els corresponents registres estaran 
documentats per facilitat el seu control i supervisió.  
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Programa de neteja i desinfecció  

Un dels aspectes importants de la seguretat alimentària és la neteja i desinfecció dels 
elements, de l’obrador, cambres de conservació, màquines i utensilis que intervenen en tot el 
procés de fabricació.  

El programa de neteja es redactarà per escrit i contemplarà de manera detallada:  

 Tipus i dosis dels productes utilitzats.  

 Mètode i freqüència amb el què es realitzen les operacions.  

 Personal que s’ha d’encarregar de les activitats (propi o contractat).  

La responsabilitat recaurà sobre una o vàries persones. Aquesta estarà informada i formada 
per realitzar correctament tal tasca i de la importància de la mateixa.   

La neteja s’ha de realitzar sense demora per tal d’evitar que les restes s’assequin i 
s’adhereixin a les superfícies i evitar d’aquesta manera la proliferació microbiana.  

El procés de neteja i desinfecció constarà de les següents fases:  

 Fase  de  neteja: El procés de neteja té que eliminar les restes d’aliments mitjançant 
l’ús de  detergents, els quals eliminen grassa i brutícia, però no tenen activitat 
bactericida. Posteriorment, es té que realitzar un esclarit amb aigua abundant. 
Generalment, al principi d’aquesta fase, s’han de desmuntar alguns equips per 
facilitar la seva neteja.  

 Fase de desinfecció: A continuació es procedeix a la desinfecció, utilitzant algun 
agent desinfectant autoritzat, per inactivar els microorganismes que persisteixen de la 
fase anterior.  

 Fase d’esclarits: L’operació ha d’acabar amb un esclarit complet que elimini qualsevol 
resta de desinfectant. També es tenen que assecar les superfícies amb un drap net o 
amb paper d’un sol ús.  

 En tot el procés de neteja i desinfecció s’utilitzarà aigua calenta sanitària.  

 

 

Procés de fabricació 
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S’han utilitzat diferents diagrames per a simplificar el procés de fabricació del producte en 
qüestió. A continuació es fa una breu explicació de cada procés, per a entrar una mica en 
situació. Més endavant arriben els diagrames, tant de procés com de flux, per a visualitzar 
d’una manera molt més esquemàtica tota la cadena de producció. 

Podem dividir el procés de fabricació de la cervesa artesana en 9 petits blocs, cadascun amb 
les seves particularitats. Aquests són: 

1. Maceració: Es tracta de convertir el midó present al malt, que no és assimilable pels 
llevats, en sucres fermentables. La natura ha dotat el cereal d’enzims que ens 
faciliten molt la feina, trencant les llargues cadenes de midó en petits trossos 
anomenats maltosa (fermentable) i dextrines (no és fermentable però aporta dolçor i 
caràcter de malt a la cervesa). 

2. Recirculació: Passat el temps de maceració s’obté un líquid amb altes 
concentracions de sucre i de tacte enganxós, el most. Amb la recirculació el que es 
pretén és netejar el most fins que surti pràcticament cristal·lí. 

3. Aspersió: Per rescatar el most entre el gra s’afegeix aigua entre 75 i 80ºC al 
macerador. Com a regla general s’escalfa tanta aigua com cervesa es vulgui 
elaborar. Abocant una mica al macerador fins un parell de mil·límetres per sobre del 
gra, s’obre l’aixeta del macerador i s’hi fa entrar per dalt tanta aigua com most en surti 
per l’aixeta, mantenint sempre aquest parell de mil·límetres. Evidentment abans 
d’obrir l’aixeta s’ha de col·locar a sota l’olla de cocció. 

4. Cocció: El most es bull bàsicament per tres raons: per esterilitzar-lo, per corregir la 
densitat i per afegir-hi les adicions de llúpol. També és el moment de posar-hi altres 
espècies, sucre candi, mel, etc. si la recepta ho requereix. Ha de bullir lo més 
vigorosament possible durant, com a mínim, una hora. Just abans de començar a 
bullir apareix una capa d’espuma que cobreix el most, es tracta de proteïna que ha 
estat arrossegada cap a dalt per les bombolles, hi ha qui la treu amb un colador, per 
evitar terbolesa, i hi ha qui la deixa, diuen que és aliment per als llevats. Quan 
arrenca el bull s’afegeix la primera addició de llúpol, que donarà l’amargor final a la 
cervesa. Vint minuts abans del final de la cocció s’afegeix la segona addició de llúpol, 
que aportarà el sabor a llúpol, en aquest moment és recomanable afegir una pastilla 
“Irish Moss” un alga que actua sobre la proteïna evitant que la cervesa sigui 
excessivament tèrbola. I, finalment, acabada la cocció i amb el foc apagat, s’afegeix 
la tercera addició de llúpol, responsable de l’aroma, i que s’haurà de deixar reposar 
uns vint minuts abans de refredar el most. 



Pàg. 72  Memòria 

 

5. Refrigeració del most: A partir d’aquest punt tot el material que entri en contacte 
amb la cervesa ha d’estar desinfectat. Per tal de poder sembrar els llevats és 
imprescindible refredar el most fins a una temperatura òptima, que normalment serà 
entre 18 i 20 ºC. Aquest procés ha de ser el més ràpid possible per tal d’evitar 
contaminacions bacterianes o de llevats salvatges. 

6. Sembra de llevats: S’ha de preparar una mescla de llevats i cervesa, per abocar al 
fermentador, tot oxigenant-la per a donar-li aliment al llevat.  

7. Fermentació: Durant les primeres 12 hores el llevat es reproduirà fins haver consumit 
tot l’oxigen disponible en el most, a partir d’aquest moment comença la fermentació 
alcohòlica. El llevat de fermentació alta actua de forma òptima entre els 18 i 22ºC. 

8. Fermentació secundària: No és pròpiament una fermentació, però la cervesa madura 
i elimina compostos que li donarien sabors no desitjats. Per transvasar la cervesa del 
fermentador al secundari s’ha d’evitar l’entrada d’oxigen i deixar la major part de llevat 
al fermentador. El secundari ha de tenir tapa hermètica i trampa d’aire per evitar 
l’entrada d’oxigen però deixar sortir gasos. 

9. Embotellat: Dins l’ampolla la cervesa fermenta produint el gas i desenvoluparà els 
seus gustos plenament. Per tal de que fermenti necessita més sucre, la manera més 
senzilla d’aportar-li és en forma de Dextrosa (maltosa provinent del blat de moro) o 
extracte sec de malt.  

 

Diagrama de procés. Temps i temperatures 

El diagrama de procés general per l’elaboració de cervesa artesana, corresponent a la Fig. 6, 
indicant temps i temperatura dels processos més importants.  

En tot el procés és molt important les temperatures a les quals està exposat el producte en 
cada subprocés. Tal com s’ha indicat en el diagrama, aquestes temperatures s’ha de 
respectar al màxim, sinó es pot posar en perill la qualitat del producte, fins i tot, arribant a 
haver de repetir el procés al complet. 

Els temps de duració de cada procés també són bastant ajustats, podent reduint-ne en 
segons quin subprocés si es realitza una inversió de major capital. En aquest cas, s’ha 
considerat que una vegada engegada la microcerveseria, els primers beneficis sempre 
aniran revertits en la millora de l’equip per a aconseguir una millor eficiència i comoditat per 
part dels treballadors. 
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Fig. 6: Diagrama de procés 

Font: elaboració pròpia 
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Diagrama de flux i capacitat  

La Fig. 7 descriu en diagrama de flux i capacitat. Aquests fluxos indiquen la capacitat 
productiva necessària de cada màquina per assolir la producció desitjada de l’empresa, on 
es pot observar que la capacitat productiva de l’empresa serà, inicialment, de 510 unitats 
(ampolles de 33cl) per lot de producció. Cada lot de producció representa una tirada de 
cervesa artesana d’uns 170 litres. Per començar s’ha considerat que la periodicitat serà 
realitzar un lot de producció a la setmana, tenint perspectives d’augmentar aquesta 
producció poc a poc i a mesura que els primers beneficis s’inverteixin en la pròpia fàbrica. 

Cada lot de producció té una durada de dos mesos en total, on un cert percentatge no 
requereix la presència de personal especialitzat. S’ha dividit el lot en diferents fases, les 
quals són les següents: 

 La primera, aglomera els processos des de la maceració fins a la primera 
fermentació. Aquest conjunt de processos s’ha de realitzar de cop i no es poden 
fraccionar en el temps i té una durada total de 10 hores aproximadament. Aquí hi ha 
un requeriment elevat de dedicació de personal especialitzat, on ha d’haver com a 
mínim, un parell de persones constant en tot el procés. 

 La segona, que inclouria les dues fermentacions, la sembra de llevats i el 
transvasament, el requeriment de personal és molt menor, realitzant una fenia més 
d’observació i control del producte en elaboració. Aquesta fase és un cul d’ampolla, 
on la quantitat de fermentadors que es tinguin podrà augmentar la capacitat de 
producció. 

 La tercera comportaria l’embotellament, on primerament es realitzaria manualment, 
amb un requeriment de dues persones com a mínim en un temps total de 6 hores. En 
aquest procés, és fàcilment millorable amb una maquinària especialitzada, però on la 
inversió és molt elevada. 

 La quarta i última fase, la fermentació en botella, amb una duració d’uns 30 dies i on 
la implicació de personal és molt baixa. 
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Fig. 7: Diagrama de flux (balanç de matèria i energia) 

Font: elaboració pròpia 
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Distribució en planta 

Es poden observar els plànols de distribució en planta a l’annex III d’aquest mateix treball. 

La planta constarà d’un petit rebedor d’una superfície de 6,5 m2 que servirà com a sala 
d’espera per a les visites. Estarà adaptada amb un parell de butaques i una petita taules amb 
premsa actual per a l’espera dels visitants. 

Existirà una petita oficina per a rebre els proveïdors, clients i tots els skateholders que pugin 
venir a visitar la planta. S’efectuaran els diferents albarans, factures i papers de comptabilitat 
que siguin necessaris per al funcionament de la cooperativa. Estarà proveïda d’un ordinador 
per a efectuar tota aquesta feina. 

La sala de cocció i maceració, es on es realitzaran aquests processos amb una superfície de 
16,5 m2. Aquí podrem trobar l’olla per escalfa l’aigua, les barrils per la maceració i l’aspersió i 
les olles per a la cocció. 

Seguidament trobarem les dues sales on es realitzaran la primera i la segona fermentació. 
Estaran separades per la diferència de temperatures que han de tenir els dos processos. Hi 
podrem trobar els fermentadors d’acer inoxidable corresponents. Tindran una superfície de 
7,6 m2 cadascuna. 

Després trobem la sala d’embotellament, d’uns 8,7 m2. En aquesta sala és on realitzaran les 
funcions de neteja de les ampolles i el corresponent emplenat amb la cervesa artesana. 
Estarà dotada de piques i escorredors d’ampolles així com de taules d’acer inoxidable per a 
la correcta manipulació del producte. 

També es contarà amb una sala de 9m2 que s’utilitzarà com a  magatzem de les diferents 
matèries primes i com a de control on és realitzaran els anàlisis necessaris per al control de 
qualitat dels productes. 

 

Necessitats materials  

Màquines, eines i equips 
Una vegada tenim clar el procés productiu que es vol implantar es procedeix a redactar el llistat de màquines, 

eines, equips. Per aquesta realització s’ha dividit la maquinària segons les cinc fases descrites en l’apartat anterior. 

Així podem trobar en les següents taules, Taula 12, Taula 13, Taula 14. 

: 
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FASE 1: 

Descripció Característiques Quantitat Preu unitari (€) 

Olla d’acer inoxidable amb aixeta d’acer 
inoxidable incorporada 

 1 700 

Barrils de cervesa aïllats tèrmicament i 
amb aixeta d’acer inoxidable incorporada 

 4 150 

Filtres de coure  4 20 

Barrils de cervesa adaptats i amb aixeta 
d’acer inoxidable incorporada 

 4 150 

Contracorrent  1 300 

Termòmetre de vareta líquida Rang -10 /110 ºC 2 4,67 

Fregalls d’acer inoxidable  4 2,30 

Bàscula de precisió Precisió 0,1 gr 1 34,02 

Bàscula  1 40,55 
 

Taula 12: Principals característiques màquines, eines i equips FASE 1 

Font: elaboració pròpia 

 

FASE 2: 

Descripció Característiques Quantitat Preu unitari (€) 

Fermentador d’acer inoxidable 200 l 3 208 

Cilindre test per densímetre  1 3,02 

Densímetre de precisió Precisió 1000 - 1100 1 10,63 

Termòmetre adhesiu Rang 0/30 ºC 1 4,43 

Tub transparent no tòxic 12 x 16 m, 1m 1 1,65 

Tub “U” de plàstic per a sifonar  1 1,75 
 

Taula 13: Principals característiques màquines, eines i equips FASE 2 

Font: elaboració pròpia 
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FASE 3: 

Descripció Característiques Quantitat Preu unitari (€) 

Fermentador d’acer inoxidable 200 l 3 208 

Tub transparent no tòxic 12 x 16 m, 1m 2 1,65 

Tub amb vàlvula per a emplenar 
ampolles 

 1 3,8 

Xapadora a columna Boca Ø26 1 26,01 

Neteja ampolles Double Blast 1 22,06 
 

Taula 14: Principals característiques màquines, eines i equips FASE 3 

Font: elaboració pròpia 

 

Tots aquests preus han estat extrets de les bases de dades de Ca l’Arenys i 2d2dspuma, 
totes elles consultables a les respectives pàgines webs d’aquests proveïdors. 

 

Imatges d’algunes de les principals màquines, eines i equips  

 

  
Fig. 8: Fermentador d’acer inoxidable  

Font: Ca l’Arenys 

   
Fig. 9: Xapadora de columna 

Font: Ca l’Arenys 
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Fig. 11: Tanc d’aigua, amb macerador i cocció inclòs 

Font: Ca l’Arenys   

   

Costos de matèria prima  

Les matèries primes, auxiliar i envasos principals són factors a tenir molt en compte tant per 
la seva idoneïtat pel producte a fabricar com pel propi sistema productiu.  

 Per altra banda, de la mateixa manera que s’ha  fet amb les necessitats materials 
immobilitzats, s’ha inclòs el cost unitari que s’utilitzarà més endavant al pla de finançament. 
Tot això ho podem visualitza a la Taula 15:  

 

Recurs Quantitat Característiques Preu (€) 

Malta pale 25 kg Color EBC: 7 – 10 29 

Malta crystal 25 kg Color EBC: 140 – 170 36,2 

Llúpol galena 500 gr Alfa-àcids %: 13 – 14 16,91 

Llúpol Citra 100 gr Alfa-àcids %: 14,5 8,2 

Llevat sec 11,5 gr Safale s-04 2,7 

Irish Moss 10 unitats Musgo de Irlanda 3,15 

Dextrosa 1 kg Sucre Brewing (dextrosa monohidrato) 2,36 

Ampolles 1 unitat 33 cl 0,13 

Xapes 100 unitats 26 mm 2,9 
 

Taula 15: Principals costos matèries primeres 

Font: Ca l’Arenys i 2d2despuma 

 

Fig. 10: Densímetre 

Font: Ca l’Arenys 
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Principals proveïdors amb els que es treballarà  

Malta, llúpols, llevats i dextrosa: 

 Ca L’Arenys Passatge del riu, 12 – 08269 Valls de Torroella (Barcelona) 

 2d2dspuma c/ Manigua, 8 – 08027 Barcelona 

Ampolles 

 Apiglas c/ Perpendicular Besos II, nau 2 – 08105 Sant Fost de Campsentelles 
(Barcelona) 

Xapes: 

 2d2dspuma c/ Manigua, 8 – 08027 Barcelona 

 

6.2.1.4. Pla de marketing  

Anàlisi del mercat i de l’entorn  

Anàlisi de la producció 

La cervesa s’ha convertit en un símbol cultural de la societat, posicionant el seu consum a 
l’alça. Això, conjuntament amb una evolució tecnològica i el desenvolupament d’activitats 
estratègiques de màrqueting, permet l’augment de la rendibilitat del producte. 

Producció de cervesa a Espanya (1995 - 2010)
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Gràfic 4: Producció de cervesa a Espanya (1995 – 2010) 

Font: FAOSTAT 
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Segons el Gràfic 4, Espanya, per ser el tercer país amb major producció després de Gran 
Bretanya i Alemanya, té valors de producció elevats que han anat ascendint gradualment de 
forma positiva a mesura que passen els anys. Cal a dir, que de la mateixa manera que la 
societat canvia a mesura que la tecnologia i la innovació millora, els equips emprats per a la 
producció de cervesa han anat millorant amb el fi de rendibilitzar la producció. Així, veiem 
com d’una producció estabilitzada durant els anys 1994-1997 que va patir una forta 
davallada durant el 1998, s’ha transformat en un be de producció importantíssima d’evolució 
explosiva. Els factors que podrien haver motivat l’actual recuperació de la producció de 
cervesa són la consolidació d’una cultura cervesera entre els espanyols i l’estabilitat en el 
tractament fiscal.  

 

Anàlisi de la demanda 

Tal com es pot apreciar en Gràfic 5 i Gràfic 6, el volum de despesa de cervesa i el consum 
per càpita en els últims set anys ha seguit una distribució molt semblant. A nivell català, va 
haver una petita davallada l’any 2005 però ràpidament es va recuperar i ha anat augmentant 
fins a l’any 2011. Només es tenen les dades fins al juny del 2012 on el volum de despesa en 
cervesa acumulat des de principis d’any agafa un valor de 53.028,17 kg i el consum per 
càpita corresponent és de 7,56 kg. 

Tot i la crisi econòmica que existeix al nostre país actualment, es pot comprovar que la 
demanda en aquest tipus de producte no minva, més aviat ha anat creixent de manera 
progressiva. 

Volum de despesa en cervesa a Catalunya (2004 - 2011)
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Gràfic 5: Volum de despesa en Cervesa a Catalunya (2004 – 2011) 

Font: MARM 
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Consum per càpita de cervesa a Catalunya (2004 - 2011)
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Gràfic 6: Consum per càpita a Catalunya (2004 – 2011) 

Font: MARM 

 

Anàlisi dels preus percebuts pel productor i el consumidor 

S’ha calculat el marge comercial, tal i com es pot apreciat al Gràfic 7 mitjançant el preu per 
litre de cervesa a les cases i el preu de la civada. Tenint en compte que es necessiten 2 kg 
357 g de civada per fer un litre de cervesa. 

 
Gràfic 7: Marge comercial de la cervesa per litre 

Font: MARM 
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El marge comercial ha anat variant cada any dos o tres cèntims d’euro. El preu de l’ordi fins 
el 2006 s’ha mantingut a uns 13 €, però a partir del 2007 el seu preu ha augmentat fins 17 €, 
tenint la pujada màxima el 2008 a 24 € (va haver-hi una pujada de tots els preus dels 
cereals) i en conseqüència el preu de la cervesa va pujar i el marge comercial no es va veure 
afectat. Finalment al 2009 el preu de l’ordi ha tornat a 17 € i el preu de la cervesa ha tingut el 
preu més baix d’aquests últims anys, i per això el marge comercial a patit una davallada. 

 

Clients i consumidors finals 

En un principi el públic objectiu són tots els socis de la CIC, tant la gent integrant dels 
projectes que en formen part com les centrals de compres que tenen distribuïdes per a tot el 
territori català. En aquest públic també s’inclouen totes les ecoxarxes de consum que 
existeixen, ja sigui utilitzant el intercanvi, la moneda social o la moneda en curs actual. 

En un segon lloc, es té previst arribar a tots aquells centres que tenen un vinculació amb els 
moviments socials, ja sigui casals de barri, centres autogestionats, associacions de tot tipus, 
etc. 

Ja més a tercer pla, es planteja ampliar la quota de mercat i poder servir als bars 
convencionals i/o altres establiments del sector. 

 

Estudi de la competència  
La principal competència que trobem en el nostre producte, és la gran quantitat de cerveses artesanes que 

existeixen a nivell català. En la  

Taula 16 s’exposen les 31 microcerveseries diferents registrades a Catalunya: 
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Cervesa Localitat 

Ales Agullons Barcelona 

Almogàvers Barcelona 

Art Barcelona 

Atletica Girona 

Ausesken Barcelona 

Bevirra Barcelona 

Blancaneus Tarragona 

Bleder Barcelona 

CCM Barcelona 

Cerverus Barcelona 

Cotoya Girona 

Edbeer Barcelona 

Espiga Barcelona 

Estraperlo Tarragona 

Fort Barcelona 

Glops Barcelona 

La Vella Caravana Lleida 

La Zionita Barcelona 

Les Clandestines Tarragona 

Liquereta Barcelona 

Maquis Barcelona 

Marina Girona 

Maüser Barcelona 

Moska Girona 

Ninkasi Lleida 

Popaire Girona 

Rafòls Surià Barcelona 

Reptilian Tarragona 

Rosita Tarragona 

Sants Barcelona 

Steve’s beer Mediona 
 

Taula 16: Microcerveseries artesanes 

Font: Cerveza Artesanal en Catalunya 
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En segon pla, arriben les produccions de cervesa industrial on, a Espanya, es troben 
concentrades en 7 grans companyies cerveseres. Aquestes són: 

 Mahou-San Miguel, S.A.  

 Heineken España, S.A.  

 Damm, S.A.  

 Compañía cervecera de Canarias, S.A.  

 Hijos de Rivera, S.A.  

 La Zaragozana, S.A.  

 Cervezas Moritz, S.A. 

Cadascuna d’aquestes companyies tenen distribuïdes una o vàries grans fàbriques per tot 
l’estat i són productores de diferents tipus de cerveses, com podem veure a la Taula 17:  
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Companyia Cervesa Localitat 

Mahou-San Miguel, S.A. 

 

Mahou 

San Miguel 

Alhambra 

Adlerbrau 

Mezquita 

Reina 

Surena 

Madrid 

Lleida 

Madrid 

Granada 

Cordoba 

Tenerife 

Cordoba 

Heineken Espana, S.A. 

 

Amstel 

Buckler 

Cruzcampo 

El Alcazar 

Heineken 

Legado de Yuste 

Madrid 

Holanda 

Sevilla 

Jaen 

Holanda 

Sevilla 

Damm, S.A. 

 

Damm 

Estrella de Levante 

Estrella del Sur 

Keler 18 

Skol 

Victoria 

Barcelona 

Murcia 

Sevilla 

San Sebastian 

Santander 

Malaga 

Compania cervecera de 

Canaria, S.A. 

Dorada 

La Tropical 

Tenerife 

Las Palmas de Gran Canaria 

Hijos de la 

Rivera, S.A. 

Estrella Galicia 

HR 

River 

A Corunya 

La Zaragozana, S.A. 

 

Ambar 

1900 

Marlene 

Export 

Sputnik 

Zaragoza 

 

Moritz, S.A. Moritz Barcelona 
 

Taula 17: Companyies de cervesa industrial i les seves marques 

Font: Cerveceros de España 
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Marketing mix  

Política de producte i proposta de posicionament 

El producte que és vol oferir és una cervesa artesana, tipus ordinary bitter descendent de 
IPA (Indian Pale Ale) de la família de les Ale’s . Té una aroma a llúpol no massa accentuat 
amb un sabor d’amargor mitjà alt. És un producte natural, artesà i amb millors qualitats 
organolèptiques. A continuació podem observar a la Taula 18 diferents atributs del producte: 

 

Atributs Cervesa artesana 

Denominació 
La Fou, la cervesa artesana de la 
CIC 

Contingut 33 cl 

Temperatura de conservació 15 ºC 

Envàs Ampolla de vidre 

Nivell de qualitat Mitjana – alta 

Preu Mitjà - baix 
 

Taula 18: Atributs del producte 

Font: elaboració pròpia 

 

La proposta de posicionament del producte de la cervesa artesana serà un producte de 
qualitat intrínseca elevada amb preu mig o mig – baix.  

La idea és oferir un producte de qualitat produït amb matèries primes de qualitat i amb el 
procés d’elaboració artesanal, però intentar ajustar al màxim els costos d’inversió per a poder 
oferir un preu el màxim competent amb les altres cerveses artesanes que ofereix el mercat. 

 

Política de preus 

En tot moment es té en compte la fase del cicle de vida en què es troba la cooperativa, en el 
cas d’introducció o penetració en el mercat, i en el context de crisi econòmica i contenció de 
costos per part de les famílies.  
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 No sembla que hi hagi cap més alternativa que utilitzar una política de preus de penetració, 
amb marges comercials baixos on la contenció en els costos serà un factor clau per l’èxit del 
projecte. 

 Al ja existir productes molt similars al mercat i molt consolidats en el sector de la cervesa 
artesana, el preu es determinarà ajustant al màxim els costos d’inversió inicials, juntament 
amb els costos de manteniment.  

Per tant, la línia estratègica de preus en general serà la de reducció de marges en tot el 
procés de fabricació. 

 

Política de distribució  

L’estratègia de distribució és la de cobrir l’àmbit geogràfic proper dins l’àmbit regional de 
Catalunya que conté la CIC. Aquesta cooperativa té un ventall de projectes cooperatius que 
la integren, a més a més de varies centrals de compres d’aquesta. La estratègia primera és 
abastir tots aquests punts de venda. 

A més a més, la CIC està molt vinculada a una gran xarxa d’ecoxarxes i mercats d’intercanvi 
a nivell català, on també s’abastirà amb la distribució del nostre producte. 

 

Política de promoció 

La promoció i la publicitat constitueix un conjunt de tècniques de comunicació per aproximar 
el nostre producte al consumidor i convèncer a aquest de què necessiten aquesta necessitat 
o servei.  

Es pretén que el missatge arribi a un gran número de persones/empreses, per això 
utilitzarem els medis de comunicació de masses. 

L’estratègia de comunicació es basarà en mitjans tan escrits (fulletons, anuncis de premsa, 
revistes) com interactius o virtuals, on utilitzarem molt les eines 2.0 i sobretot les xarxes 
socials tant Twitter, Facebook, n-1 per donar-nos a conèixer i oferir els nostres serveis. 
També interactuarem molt amb la nostre pàgina web de la Colònia de Ca La fou. Dins de la 
CIC existeix un extens mailing on podem trobar gran nombre de persones particulars, 
projectes de la mateixa línia ideològica i centrals de compres que seran de gran ajuda a 
l’hora de fer difusió. 
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A nivell més local, la difusió del negoci es farà a traves de l’edició de fulletons de propaganda 
que es repartiran pel poble i al voltant. Aquesta difusió es complementarà amb l’aparició en la 
periodicitat que es pugui, en premsa escrita a traves d’articles en setmanaris de difusió 
gratuïta. També s’assistirà amb periodicitat a les fires i mercats locals i de les poblacions més 
pròximes. 

Una altra estratègia que es portarà a terme serà visitar, prèviament havent acordat una cita, 
diferents centres socials autogestionats, associacions, casals de barri, on explicarem i 
oferirem el nostre producte. 

 

6.2.1.5. Pla de recursos humans 

L’organització funcional que presentem tracta d’estructura de la manera més adequada els 
recursos humans i integrar aquests amb tots els recursos materials i financers amb el fi 
d’aplicar eficaçment les estratègies elaborades i els medis disponibles, i aconseguir els 
objectius proposats.  
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Organigrama 

 

 
 

Fig. 12: Organigrama intern de la microcerveseria 

Font: elaboració pròpia 

 

Com a definició de la Fig. 12. L’estructura de l’empresa és una societat cooperativa. Aquesta 
està formada per l’assemblea general que és el màxim òrgan de la cooperativa. És l’espai on 
es prenen les decisions i els seus acord són obligatoris. En aquest cas cada soci té un vot. El 
consell rector és l’òrgan de representació i govern de la cooperativa, que és elegit per 
l’assemblea general. Aquest estableix les directrius generals d’actuació d’acord amb la 
política fixada per l’assemblea. En el nostre cas, on la cooperativa està formada només per 
tres socis, tots ells són consell rector i assemblea. En general, en una cooperativa petita el 
consell rector és més una figura legal que real. 

Per a prendre acords encertats i, fins i tot, per a mantenir un bon clima de confiança entre els 
socis i sòcies, és molt important que la informació de la cooperativa circuli de forma fluïda. A 
més a més, l’organigrama més democràtic del món o el sistema d’informació més complet no 
serveixen de gaire si no es genera un bon clima de grup o si predominen les actituds 
obstruccionistes, individualistes o autoritàries. Conviure junts moltes hores sempre és difícil: 
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per tant cadascú ha d’aportar generositat i confiança en els altres, ser responsable en la 
feina i tenir predisposició per participar i millorar. Per això, des de la cooperativa i els seus 
integrants es posarà gran èmfasi en aquests dos aspectes. 

 

Anàlisis i descripció dels llocs de treball 

Com a segon nivell, després de l’assemblea general i el consell rector, trobem organitzada 
l’empresa en quatre departaments: el de finances, el de producció, de logística i de 
màrqueting i relacions públiques. A continuació definim quines responsabilitats té o tenen, les 
persones que formaran part d’aquests departaments. 

 Departament de finances: L’objectiu és portar la comptabilitat i el control econòmic – 
financer de l’empresa. Ha de ser capaç de desenvolupar i analitzar la comptabilitat 
analítica i control de costos. També es requereix que tingui coneixements de 
fiscalitat. Aquesta figura també s’encarregarà de controlar las part informàtica i de 
tecnologies de la informació. Per tant, també hauria de tenir coneixements informàtics 
al nivell d’analista de sistemes. 

 Departament de producció: la seva funció principal és la de planificar i controlar la 
producció el manteniment. Ha de complir amb les especificacions de qualitat dels 
productes mantenint els costos controlats. Per tant, ha de tenir coneixements 
d’enginyeria, de gestió i planificació de la producció. S’encarregarà de trobar el 
processos i maquinària més adequada, d’assegurar la qualitat i vetllar per la 
seguretat alimentària i laboral. També hi haurà la figura del responsable de la 
realització de les receptes cerveseres, anomenat comunament el mestre cerveser, 
per tant, haurà de tenir coneixements sobre el tema i tenir una actitud en pro de la 
investigació i el desenvolupament de noves receptes. A més a més, el departament 
ha de contar amb dos operaris no especialitzats a l’hora de la producció de cervesa. 

 Departament de logística: el seu objectiu serà dissenyar i controlar tot allò referent a 
les comandes i a la distribució dels productes. Haurà de tractar amb proveïdors per 
tal d’aconseguir la millor matèria prima als millors preus i pactar les especificacions 
de qualitat que han de complir. També és important la tasca de control i avaluació de 
proveïdors, en funció d’uns paràmetres predefinits, tals com el temps de lliurament, el 
compliments de les especificacions. D’aquesta manera s’aconseguirà la millora del 
nostres proveïdors. Per tant, és requereix d’una persona coneixedora del sector i 
amb bones habilitats negociadores. 

 Departament de màrqueting i relacions públiques: la seva funció principal és la de 
dissenyar una bona estratègia de màrqueting, definir els paràmetres del màrqueting 
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mix, dissenyar les accions proporcionals i obrir marcat. Ha de ser una persona amb 
formació sobre màrqueting i amb dots comercials i de negociació. També serà 
l’encarregat de buscar nous clients i serà la persona de contacte de cara a l’exterior. 

 

Tots aquests departaments podran ésser coberts per els tres socis que conformen la 
cooperativa. Cadascun serà responsable d’un departament menys en el de producció, on s’hi 
veuran implicats els tres. El responsable d’aquest departament (el mestre cerveser) serà el 
mateix que el responsable de finances. 

 

6.2.1.6. Estudi d’impacte ambiental  

Anàlisi de l’impacte ambiental produït per la microcerveseria artesana 

En aquest apartat s’analitzen els principals efectes ambientals dins del procés d’elaboració 
de la cervesa artesana, així com les operacions realment responsables de l’impacte 
ambiental produït pel conjunt. 

Abans d’entrar a comentar en els pròxims apartats els aspectes ambientals individualment i 
els seus nivells típics de consum o emissió, es mostra una visió global dels aspectes front a 
les seves etapes i/o operacions productives on habitualment poden trobar-se impactes 
ambientals associats. 

En la Fig. 13 es mostra un balanç d’entrades i sortides global que resumeix en termes 
generals els valors de consum i emissions que es poden registrar amb més freqüència en les 
instal·lacions cerveseres espanyoles per al procés d’elaboració d’un hectolitre de cervesa 
envasada. 
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Fig. 13: Balanç general de la fabricació d’1hl de cervesa 

Font: Cervezeros de España 

 

A continuació apareix la Taula 19 resum on es vincula cadascun dels aspectes identificats 
amb les operacions unitàries que esta més involucrades en la generació d’impactes 
ambientals que es poden considerar importants. 
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Aspecte ambiental Operació 
Tipus d’aspecte / Paràmetre 
contaminant 

Consum de materials 

Envasat (neteja d’envasos) Productes químics 

Neteja d’equips Productes químics 

Envasat envasos 

Consum d’aigua 

Neteja dels equips Elevat consum d’aigua 

Envasat (neteja d’envasos) Elevat consum d’aigua 

Aspersió Elevat consum d’aigua 

Refredament del most Elevat consum d’aigua 

Consum d’energia tèrmica 
Maceració Elevat consum de calor 

Cocció Elevat consum de calor 

Consum d’energia elèctrica Fermentació Elevat consum d’electricitat 

Generació d’aigües residuals 

Envasat (neteja d’envasos) DBO, DQO, Tª 

Neteja d’equips DBO, DQO, Tª 

Refredament del most Cabal, Tª 

Generació de residus 

Aspersió Clasca de malt 

Fermentació Llevat 

Envasat Envasos 

Emissions atmosfèriques 

Recepció i emmagatzemat de 
materials 

Pols de malt 

Cocció CO2 

Olors Cocció Emissió d’olors 
 

Taula 19: Resum aspectes ambientals significatius i operacions on es produeixen 

Font: elaboració pròpia 
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Els principals efectes mediambientals de la producció de cervesa artesana són: 

Consum d’aigua 

La producció de cervesa artesana, i de cervesa industrial també, consumeix grans volums 
d’aigua, ja que, a més a més de ser la matèria prima majoritària de la cervesa, s’utilitza en 
les operacions de neteja dels equips i de les instal·lacions, en els circuits de refrigeració i en 
les operacions d’envasat. 

La major despesa d’aigua es sol produir en les operacions de neteja dels equips i 
instal·lacions. A la línia d’envasar existeix un punt elevat de consum d’aigua, 
l’acondicionament dels envasos reutilitzables. En l’operació de refredament del most abans 
d’introduir-lo en els fermentadors, es sol consumir tanta aigua com most produït en la 
instal·lació. Tot i això, les condicions favorables de l’aigua de refredament a la sortida del 
contracorrent, unit amb la important guany de temperatura que experimenta l’aigua del 
refredament, la fa idònia per a ser recuperada i reutilitzada en altres parts del procés 
productiu. 

 

Consum d’energia 

Els consums energètics relacionats amb el procés d’elaboració de la cervesa artesana, es 
produeixen en forma de calor, aigua calenta i electricitat. 

La repercussió de l’energia en els costos totals de fabricació en les industries del sector, es 
situa com a promig entre al 4% i el 5%. Aquest consum es reparteix generalment en 75% 
d’energia tèrmica i 25% d’energia elèctrica, on la principal finalitat és la producció de fred. El 
nivell d’energia tèrmica consumida es situa entre 20,0 – 52,3 kWh/hl. Respecte a la energia 
elèctrica, els nivells de consum es situen en el rang de 8,4 – 14,4 kWh/hl (AINIA 1998). 

La preparació del most és la fase en la que es produeix major consum d’energia tèrmica (del 
40 al 50% del total), mentrestant en la refrigeració, principalment l’etapa de fermentació el 
consum és entre el 30 i el 40% de l’energia elèctrica (AINIA 1998). 

 

Vessament d’aigües residuals 

En la fabricació de cervesa artesana es produeix un gran volum d’aigües residuals, 
especialment en les operacions de neteja i envasat. El vessament d’aigües residuals pot 
representar el 65 – (0% del total de l’aigua consumida. El volum total de l’aigua residual 
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vessada en els centres productius pot arribar a 7,2 hl/hl, aquesta dada està relacionada 
directament amb el nivell de consum d’aigua i amb l’eficiència de la gestió que la fabrica fa 
d’aquest recurs. 

La característica més destacable de les aigües residuals de la producció de cervesa 
artesana és la seva elevada càrrega orgànica i la seva alta biodegradabilitat, amb un alt 
contingut en nitrogen, el que afavoreix les seves possibilitats de depuració mitjançant 
mètodes biològics. Una altra característica és que la major porció de sòlids es troba en 
dissolució, encara que també contenen sòlids en suspensió i vessaments puntuals de neteja 
i buidats de la neteja de ampolles amb ph fortament alcalins. 

 

Residus sòlids 

La major part dels residus generats en les cerveseries són de caràcter orgànic (clasca de 
malt, llevats) que poden ser considerats com a subproductes ja que poden ser aprofitats per 
a la utilització agrícola com adob orgànic. El subproducte més important és la clasca de malt 
que acostuma a ser apreciat pels ramaders de les zones pròximes que l’utilitzen com a 
aliment per animals. El segon subporducte en volum de generació són els llevats. Aquesta es 
reutilitza per aprofitar al màxim la seva activitat fermentativa, però la major part s’utilitza com 
un subproducte aprofitable en altres indústries. Les sortides del llevat també passen per la 
possibilitat de ser utilitzat com a aliment per a la ramaderia, inclús poden servir de matèria 
prima en la indústria alimentària, cosmètica i farmacèutica. 

També es generen quantitats elevades de residus assimilables a urbans, procedents 
principalment d’envasos (cartró, plàstics) derivats de les operacions de recepció de matèria 
prima i envasat. 

A la Taula 20 que tenim a continuació es donen uns valors de referència en la generació de 
residus. 
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Grup Residu Operació on es genera Quantitat aproximada generada 

Residus orgànics 

Clasca de malt Aspersió 
20 kg/Hl cervesa (amb un 80% 
d’humitat) 

Llevat Fermentacions 
0,64 kg/hl cervesa (amb un 97% 
d’humitat) 

Residus 
assimilables a 
urbans 

Brossa en general Papereres 0,09 – 0,55 kg/Hl cervesa 

Restes de paper i cartró 
Envasat, neteja de les 
instal·lacions i recepció 
matèries primes 

0,03 – 0,18 kg/Hl de cervesa 

Plàstics 
Envasat, neteja de les 
instal·lacions i recepció 
matèries primes 

0,04 – 0,11 kg/Hl cervesa 

Vidre Envasat 0,5 – 0,9 kg/Hl cervesa 

Residus perillosos 

Envasos utilitzats Neteja i manteniment 0,00021 – 0,005 kg/Hl cervesa 

Dissolvents Manteniment 0,00001 – 0,0003 kg/Hl cervesa 

Resta Neteja, manteniment 0,0025 – 0,00116 kg/Hl cervesa 
 

Taula 20: Característiques d’alguns residus líquids generats a la indústria cervesera 

Font: Cerveceros de España 

 

Emissions a l’atmosfera 

Les emissions a l’atmosfera que es poden produir en aquest tipus d’activitat són: 

 Gasos de combustió (CO2, NOx, SOx, partícules), de les quals depenen el tipus de 
combustible utilitzat (fuel, gas natural...). 

 Partícules en les operacions de recepció i transport del malt. 

 Vapors d’aigua i compostos volàtils durant la cocció. 

 CO2 i compostos volàtils durant la fermentació de la cervesa. 
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El focus d’emissió a l’atmosfera de gasos de combustió més important es troba a la sala de 
calderes. En aquesta es cremen els combustibles que serveixen com a font d’energia 
primària per la generació de vapor d’aigua, aigua calenta i/o aigua sobrecalentada, actuant 
com a fluids vectors de calor que es distribueixen entre els diferents consumidors d’energia 
tèrmica. 

El principal focus d’emissió de partícules a l’atmosfera és la recepció i el transport del malt, 
en forma de pols de malt. Tot i això, s’intenta que els sistemes i metodologies de descàrrega 
i transport de la matèria prima minimitzen en gran mesura l’emissió atmosfèrica del pols. 

Per últim, s’ha de mencionar el cas de l’emissió de CO2 de la fermentació. La recuperació del 
CO2 de fermentació del most s’ha mostrat en els últims anys com una opció rentable en les 
plantes cerveseres. Per una part s’aprofita una substància indispensable per a la cervesa i es 
millora la situació ambiental en quant a l’emissió de gasos. 

 

Olors 

L’olor característic de les cerveseries es genera en la fase de cocció i fermentació. També es 
poden generar olors puntuals degut als emmagatzematges inadequats dels residus sòlids 
(clasca de malt, llevats). 

El vapor d’aigua d’aquests bafs arrosseguen una sèrie de substàncies volàtils que poden 
provocar problemes d’olors en l’ambient. Tot i això, en l’actualitat aquest problema està 
bastant controlat pels moderns sistemes de recuperació de bafs de cocció, dels que 
s’aprofita el seu contingut energètic a la vegada que la seva condensació evita que els 
compostos causants de l’olor siguin emesos a l’atmosfera. 

 

Soroll 

Poden presentar-se problemes per el soroll que es produeix en algunes operacions, en 
funció de la llunyania a espais on la gent i fa vida. Aquests es produeixen principalment en 
alguns equips com els de generació de fred. 

L’impacte ambiental de l’emissió de soroll hauria de ser avaluat mitjançant un estudi específic 
de les diferents fonts d’emissió.  
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Per a obtenir una visió més quantitativa de l’efecte produït per a cada operació, aquestes 
s’han classificat, en la Taula 21, segons l’impacte ambiental produït: elevat (1), significatiu (2) 
i no significatiu (NS). 

 

Operació bàsica Efecte Ordre 

Recepció i emmagatzematge de la 
matèria prima 

Pols 1 

Maceració 
Consum d’energia 

Consum d’aigua 

1 

1 

Aspersió 

Residus sòlids 

Vessament (lixiviat de la clasca de malt) 

Consum d’aigua 

1 

2 

1 

Cocció 

Consum d’energia 

Emissió a l’atmosfera de vapor d’aigua 

Olors 

1 

1 

NS 

Refredament del most 
Consum d’aigua 

Vessament 

2 

NS 

Fermentació 
Consum d’energia 

Emissió de CO2 

1 

1 

Transvasament 
Residus sòlids (llevats) 

Vessament (lixiviats) 

1 

2 

Fermentació secundària 

Consum d’energia 

Vessament de lixiviats 

Residus de llevats 

1 

1 

2 

Envasat 
Consum d’aigua 

Residus sòlids i residus dels envasos 

2 

2 
 

Taula 21: Impacte ambiental de cada operació 

Font: elaboració pròpia 
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Millores tècniques disponibles per al tractament i control de la contaminació 

En aquest punt es fa referència a: 

 La millora de la gestió dels residus 

 Elements de depuració 

Com que la contaminació ambiental produïda per les microcerveseries a final de línia està 
originada fonamentalment per les aigües residuals, els residus sòlids i les emissions en 
l’atmosfera; essent provocada per olors o sorolls de caràcter més puntual, a continuació es 
descriuen les tècniques disponibles per al control i tractament d’aquestes. 

 

Emissions atmosfèriques 

Els problemes ambientals derivats de les emissions atmosfèriques poden ser importants en 
les microcerveseries, centrant-se en els següents aspectes: 

 Emissió de partícules durant la descàrrega i transport del malt 

 Gasos de combustió en les calderes (depenent del tipus de combustible utilitzat) 

 Emissió de baf d’aigua i compostos volàtils durant la cocció del most. 

 Emissió de CO2 durant les fermentacions 

L’emissió de pols i partícules durant les etapes de recepció i transport del malt, es poden 
mesurar mitjançant la instal·lació de sistemes tancats de recepció juntament amb sistemes 
d’aspiració i retenció de partícules (ciclons i filtres de mànegues). 

Per evitar fugues, els sistemes de refrigeració haurien de comptar amb sistemes de detenció 
de fugues. 

 

Residus sòlids 

La major part dels residus sòlids són de caràcter orgànic, suposant la clasca de malt de 
l’ordre del 80% del volum del malt, mentre que el llevat produït durant la fermentació es 
quatre vegades superior a l’introduït inicialment. Ambdós residus han de ser considerats com 
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subproductes ja que tenen valor com a matèria prima per a altres activitats (alimentació 
animal, indústria farmacèutica, alimentació humana...). 

Tot i això, el valor del subproducte depèn en gran mesura característiques com el seu grau 
d’humitat o la frescor, pel que les empreses han de disposar d’instal·lacions que assegurin 
un emmagatzematge adequat. 

La deshidratació dels residus orgànics (clasca de malt, llevats) es una de les millors 
alternatives per condicionar aquests subproductes, reduir el seu impacte i facilitar el seu 
aprofitament. Els residus de naturalesa orgànica, tenen també molta importància per la qual 
cosa s’ha de gestionar adequadament. 

 

Aigües residuals 

A pesar de les precaucions i mesures preventives que es prenen en les instal·lacions 
cerveseres per evitar la producció d’efluents, és inevitable per pròpia naturalesa d’alguns 
processos, la generació d’aigües residuals que han de ser tractades abans del seu 
vessament final al medi receptor. Alguns paràmetres (especialment DBO, DQO, SS, pH) 
solen presentar valors per sobre dels permesos en la normativa, per la qual cosa és 
necessari que les microcerveseries disposin d’algun sistema de depuració de les seves 
aigües residuals, de manera que s’asseguri un adequat nivell de protecció del medi ambient. 

En aquest cas, s’ha intentat buscar mètodes de depuració d’aigües residuals naturals, ja 
siguin com aiguamolls o algun sistema semblant. Existeixen gran nombre de tècniques, 
mitjançant piscines d’un cert volum on s’introdueixen diferents tipologies autòctones de flora 
que van absorbint els diferents components perjudicials pel medi ambient. Per optar a 
aquesta solució s’haurà de fer un estudi exhaustiu del nombre de piscines necessàries 
segons el volum d’aigua residual generat. 
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6.2.1.7. Pla econòmic i financer 

Inversió inicial 

El càlcul de la inversió inicial és un dels punts més importants, ja que s’està calculant un dels 
recursos bàsics de qualsevol negoci. En aquest cas s’han tingut en compte els costos dels 
actius següents, tal i com es poden veure a la Taula 22: 

‐ Immobilitzat material: fa referència als bens materials que formaran part de 
l’empresa. Tota la informació corresponent a la maquinària necessària per a la 
producció de la cervesa artesana es pot veure a les taules 12, 13 i 14 del mateix 
document. 

‐ Despeses d’establiment: fa referència a les despeses que hi poden haver a l’hora de 
constituir la cooperativa com pot ser el registre a l’administració. 

‐ Actiu circulant: s’ha previst un capital de 2.500 euros inicials per a fer front a les 
primeres comandes de matèries primes. 

 

INVERSIONS PREU TIPUS IVA TOTAL 

IMMOBILITZAT MATERIAL 

Maquinària 5.000 21% 1.050 6.050 

Equips informàtics 600 21% 126 726 

Instal·lacions 13.000 21% 2.730 15.730 

Elements de transport 6.000 21% 1.260 7.260 

Eines i utillatges 1.000 21% 210 1.210 

Mobiliari 1.000 21% 210 1.210 

DESPESES D'ESTABLIMENT         

Despeses de constitució 600 21% 126 726 

ACTIU CIRCULANT         

Primeres matèries 2.500 21% 525 3.025 

TOTAL INVERSIONS 29.700   6.237 35.937 
 

Taula 22: Inversió inicial 

Font: elaboració pròpia 
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De cara al finançament i tal com es pot veure en la Taula 23 es compta amb els 3.000 euros 
inicials de constitució de la cooperativa i una aportació de 3.000 euros extra per part dels 
socis. Clarament hi ha una petita manca de diners per assumir els 35.937 euros que 
requereix la inversió, per això s’ha optat per a demanar un préstec de 30.000 euros. 

 

FINANÇAMENT   

Recursos propis 3.000 

Préstecs 30.000 

Aportacions socis 3.000 

TOTAL FINANÇAMENT 36.000 
 

Taula 23: Estructura del finançament 

Font: elaboració pròpia 

S’ha demanat un crèdit a 10 anys, les condicions d’aquest són: 

• Interès anual primer any: 5% 

• Interès anual la resta d’anys: 6% 

• Quota primer any: 318 euros 

• Quota resta d’anys: 332 euros (cal tenir en compte que existeix un interès variable 
que dependrà de l’EURIBOR, que es revisarà una vegada a l’any i que per tant, farà 
variar aquesta quota). 

El pla d’amortització d’aquest préstec es pot visualitzar a la Taula 24: 
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 Capital pendent Capital mortitzat Interessos 

Any 1 27628 2372 1446 

Any 2 25240 4760 1593 

Any 3 22705 7295 1445 

Any 4 20014 9986 1289 

Any 5 17157 12843 1123 

Any 6 14123 15877 947 

Any 7 10903 19097 760 

Any 8 7483 22516 561 

Any 9 3853 26146 350 

Any 10 0 30000 126 
 

Taula 24: Pla d’amortització del préstec a 10 anys 

Font: elaboració pròpia 

 

Càlcul del punt mort o punt d’equilibri 

Una manera de resoldre o disminuir la incertesa en l’estimació de les possibles ventes és 
calcular les ventes necessàries per obtenir un resultat o benefici nul. 

Per tant, es calcula el punt mort o d’equilibri, que es defineix segons la següent equació: 

 

Conceptualment, el punt d’equilibri es dóna quan els costos totals són iguals a les despeses 
totals. 
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Fig. 14: Càlcul del punt d’equilibri 

Font: Elaboració pròpia 

 

En la Fig. 14 es representen els costos totals (la línia verda) i els ingressos totals (línia 
vermella). Evidentment, els números representats són aproximacions i estimacions però 
dóna una imatge clara de les unitats mínimes que s’han de vendre per tal de que l’empresa 
sigui rentable. Ingressos despeses 

Segons la figura 14 el punt d’equilibri es troba al voltant de 36000 unitats de cerveses 
artesanes. Aquesta producció ja es comença a produir dins del primer any. Quant 
s’adquireixin uns ingressos de 58.404 euros, serà el moment en que es començaran a 
obtenir guanys (els ingressos seran superiors a les despeses). 

 

Previsió de tresoreria 

En el sector en el qual ens trobem, és habitual realitzar els cobraments a 30 dies. En aquest 
cas, els dos primers mesos no es cobra per que s’està realitzant el producte (que te una 
durada de producció de aproximadament dos mesos) i s’afegeix el mes de cobrament a 30 
dies. Els pagaments també s’han estipulat a 30 dies. Cal tenir en compte que existeixen 
2500 euros inicials per a les matèries primeres, per això en la previsió de tresoreria del 
primer any els pagaments no es comptabilitzen fins al mes de maig i encara resten 250 euros 
d’existències finals per a matèries primeres. 
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De cara al IVA, l’empresa fa de mero recaudador i s’ha realitzat un càlcul trimestral de la 
liquidació de l’IVA corresponent, tenint en compte el IVA suportat, el repercutit i el trimestral. 

S’intentarà negociar amb els clients per tal de reduir el termini de cobrament i/o negociar amb 
els proveïdors per tal d’ampliar el termini de pagament. 

A la Taula 25 podem trobar les dades corresponents a la previsió de tresoreria del 1r any: 

 

    Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

TOTAL 

COBRAMENTS               

100% 30 dies 0 0 0 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 51.840 

21% IVA cobrat 0 0 0 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 10.886 

TOTAL COBRAMENTS 0 0 0 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970 62.726 

                  

PAGAMENTS               

100% Proveïdors 30 dies 0 0 0 0 750 750 750 750 750 750 750 750 6.000 

  Lloguers 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 

  Manteniment i reparacions 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 

  Serveis exteriors 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 

  Transports 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400 

 Assegurances 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 

  Subministraments 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.800 

  Despeses financeres 575 124 123 123 122 121 120 119 118 118 117 116 1.896 

  Despeses de personal               

  Sous personal 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 

  SS. empresa 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9.600 

  Préstec 193 194 195 196 196 197 198 199 200 201 201 202 2.372 

  IVA pagat 179 179 179 179 336 336 336 336 336 336 336 336 3.402 

  Altres pagaments 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 

                  

TOTAL PAGAMENTS 5.197 4.147 4.147 4.147 5.054 5.054 5.054 5.054 5.054 5.054 5.054 5.054 58.070 

                  

DIFERÈNCIA C-P -5.197 -4.147 -4.147 2.823 1.915 1.915 1.915 1.915 1.915 1.915 1.915 1.915 4.656 

                  

  IVA REPERCUTIT    1.210   3.629   3.629     

  IVA SUPORTAT    6.773   1.008   1.008     

  IVA TRIMESTRAL    -5.563   2.621   2.621     

  TOTAL LIQ. IVA    -5.563   -2.942   -321     

SALDO ACUMULAT -5.197 -9.343 -
13.490 

-
10.667 

-8.752 -6.836 -4.921 -3.006 -1.090 825 2.741 4.656 4.656 

Taula 25: Previsió de tresoreria del 1r any 

Font: elaboració pròpia 
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Balanç situació previsional 

A la previsió del balanç que es detalla a continuació es recull la quantificació estructurada de 
l’efecte econòmic i financer de totes les hipòtesis considerades al llarg d’aquest pla 
d’empresa. 

Cal remarcar que els resultats són els de l’exercici actual, i que els resultats dels exercicis 
anteriors van a reserves. 

En les existències es començarà l’exercici amb un saldo inicial de 2500 euros que poc a poc 
s’anirà reduint fins a eliminar. La producció serà del tipus Just in time per a poder treballar 
sota comanda, d’aquesta manera no es tindran despeses per l’estoc.  

En la Taula 26 es poden observar totes les dades referents al balanç previsional, des de 
l’any inicial fins al tercer any. 
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CONCEPTE INICIAL % ANY 1 % ANY 2 % ANY 3 % 

ACTIU                 

IMMOBILITZAT MATERIAL 26.600 73,89% 23.184 63,69% 19.768 45,06% 16.352 32,69% 
Maquinària 5.000 13,89% 5.000 13,74% 5.000 11,40% 5.000 10,00% 

Equips informàtics 600 1,67% 600 1,65% 600 1,37% 600 1,20% 

Instal·lacions 13.000 36,11% 13.000 35,71% 13.000 29,63% 13.000 25,99% 

Elements de transport 6.000 16,67% 6.000 16,48% 6.000 13,68% 6.000 11,99% 

Eines i utillatge 1.000 2,78% 1.000 2,75% 1.000 2,28% 1.000 2,00% 

Mobiliari 1.000 2,78% 1.000 2,75% 1.000 2,28% 1.000 2,00% 

Amortització Acumulada 0 0,00% -3.416 -9,38% -6.832 -15,57% -10.248 -20,49% 

DESPESES 
D'ESTABLIMENT 

600 1,67% 480 1,32% 360 0,82% 240 0,48% 

TOTAL ACTIU FIX 27.200 75,56% 23.664 65,01% 20.128 45,88% 16.592 33,17% 
              

Existències 2.500 6,94% 250 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 

Clients 0 0,00% 6.970 19,15% 6.970 15,89% 6.970 13,93% 

IVA suportat 6.237 17,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Disposable 0 0,00% 4.656 12,79% 16.762 38,21% 26.946 53,87% 

Tresoreria 63 0,18% 863 2,37% 12 0,03% -486 -0,97% 

TOTAL ACTIU CIRCULANT 8.800 24,44% 12.739 34,99% 23.744 54,12% 33.430 66,83% 
              

TOTAL ACTIU 36.000 100,00% 36.403 100,00% 43.872 100,00% 50.022 100,00% 

              

PASSIU             

Recursos Propis 3.000 8,33% 3.000 8,24% 3.000 6,84% 3.000 6,00% 

Resultat exercici 0 0,00% -2.960 -8,13% 7.472 17,03% 6.622 13,24% 

Resultat exercicis anteriors 0 0,00% 0 0,00% -2.960 -6,75% 4.512 9,02% 

Préstecs a Llarg Termini 27.628 76,74% 25.240 69,34% 22.705 51,75% 20.014 40,01% 

Provisions 0 0,00% 1.728 4,75% 3.802 8,67% 5.875 11,75% 

TOTAL PASSIU FIX 30.628 85,08% 27.008 74,19% 34.018 77,54% 40.022 80,01% 
              

Deutes a curt Termini 2.372 6,59% 2.388 6,56% 2.535 5,78% 2.691 5,38% 

Proveïdors 0 0,00% 908 2,49% 908 2,07% 908 1,81% 

Aportacions socis 3.000 8,33% 3.000 8,24% 3.000 6,84% 3.000 6,00% 

IVA a pagar 0 0,00% 2.300 6,32% 2.611 5,95% 2.600 5,20% 

SS creditora 0 0,00% 800 2,20% 800 1,82% 800 1,60% 

              

TOTAL PASSIU CIRCULANT 5.372 14,92% 9.395 25,81% 9.853 22,46% 9.999 19,99% 
              

TOTAL PASSIU 36.000 100,00% 36.403 100,00% 43.872 100,00% 50.022 100,00% 

Taula 26: Balanç previsional 

Font: elaboració pròpia 

Avaluació d’inversions 
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Per a fer una avaluació de les inversions realitzades a l’empresa s’han utilitzat el valor actual 
net i la taxa interna de rendibilitat. 

El valor actual net és un mètode per analitzar la viabilitat de les inversions. 

L’ interès representa el cost d’oportunitat. S’han representat diferents escenaris per tenir una 
idea més global. En principi, per valors positius del VAN la inversió és viable. 

Per calcular els VAN’s de la Taula 27 s’ha utilitzat la següent expressió: 

 

On: 

Co: inversió inicial (29.700€ en aquest cas) 

n: vida útil de la inversió (s’ha calculat a 5 anys) 

FMt: flux monetari del període t (benefici net + amortitzacions + provisions) 

i: cost d’oportunitat 

 

Càlcul del VAN a cinc anys 

Interès VAN 

0% 13902 

3% 9645 

5% 7124 

10% 1736 

15% -2603 
 

Taula 27: Avaluació del VAN segons l’interès 

Font: elaboració pròpia 

 

A cinc anys vista la inversió és rentable fins a un 10% d’interès.  

El TIR és el valor del cost d’oportunitat que fa que el VAN sigui igual a zero. Entre dos 
inversions s’escolliria la que tingués el TIR més alt. 
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L’equació per a calcular-lo és la següent: 

 

S’ha fet un càlcul iteratiu fins a trobar que: TIR = 11,88% 

Per tant, segons el TIR, el projecte és una bona inversió. 

 

6.3. Gestió conjunta dels diferents projectes productius de Ca 
La Fou 

Ca La Fou, tal i com hem definit en apartats anteriors és una cooperativa que forma part de 
la CIC, que en si mateixa és una cooperativa. Però dins de Ca La Fou existeixen diferents 
projectes productius, que a mesura que van creixent, es va veure la necessitat de gestionar-
los d’una manera eficient i per això es va creure convenient realitzar una direcció 
democràtica. L’establiment d’una direcció democràtica en les organitzacions es considera 
essencial, per aconseguir una major efectivitat i constitueix un imperatiu per aconseguir 
majors nivells d’innovació i resultats, potencia la creació de valor a llarg termini i fa 
compatibles objectius econòmics, socials, ambientals i individuals (veure Com gestionar una 
cooperativa diversificada d’aquest mateix document). 

Actualment, els projectes productius reals i en planificació que trobem a Ca La Fou són: 

‐ Microcerveseria artesana 

‐ Taller mecànic d’automòbils 

‐ Taller de fabricació de sabons artesans 

‐ Taller de serigrafia 

‐ Buc d’assaig 

‐ Hacklab (laboratori de software lliure) 

Tots ells no estan constituïts com a cooperatives. Hi ha associacions, col·lectius, 
cooperatives i projectes individuals, però tots s’emmarquen dins de la cooperativa de Ca La 
Fou. La cooperativa no es basa en participacions financeres, sinó en l'acord entre diferents 
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parts que deleguen determinats aspectes de la gestió. Ca La Fou no és la propietària de les 
seves cooperatives afiliades, sinó més aviat el contrari. El poder resideix a la seva base 
social, la qual cosa implica que cada cooperativa és una unitat autònoma, tant legalment com 
en gran mesura funcionalment. Així doncs les decisions vas de baix cap a dalt, les decisions 
que repercuteixen a cada projecte productiu són preses internament pels seus integrants i 
quan es tracta de decisions més a nivell estratègic que afecten a tota la colònia aquestes es 
pugen a l’assemblea general. És aquí on un portaveu de cada projecte productiu assisteix en 
representació del seu col·lectiu o cooperativa i aquest serà també el responsable de 
traspassar aquestes decisions al seu col·lectiu.  

L’Organigrama organitzatiu que se’n podria extreure seria aquest Fig. 15: 

 

 
Fig. 15: Organigrama dels projectes productius de Ca La Fou 

Font: elaboració pròpia 

 

Els punts a treballar que s’han establert i que es consideren com a prioritaris són els 
següents (veure Com gestionar una cooperativa diversificada d’aquest mateix document): 

‐ Cultura Organitzativa, es vol crear una cultura democràtica basada en el respecte, 
l’auto-responsabilitat, l’auto-disciplina, la honestedat i la transparència, la tolerància i 
la paciència, el flux fluid de les informacions, pensar en col·lectiu, compartir la visió 
del projecte, el diàleg, l’actitud positiva i l’escolta activa. Es farà gran èmfasi en 
aquests aspectes per al bon funcionament intern de la colònia. 

‐ Stakeholders, cada projecte productiu té total autonomia per a mantenir una relació 
concreta amb els seus respectius stakeholders, però si que s’incentiva que hi hagi 
una bona relació, que se’ls tingui en compte a l’hora de la presa de decisions per a 
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fer-los més partícips en la realització del servei. Es potenciarà una relació estreta i de 
confiança amb tots ells. 

‐ Estructura organitzativa, es basa en la constitució de grups autogestionats. Tal i com 
hem indicat abans, cada projecte té total autonomia tant a nivell de presa de 
decisions com a nivell econòmic. La idea és crear l'associació de petites unitats sobre 
el principi de lliure associació i democràcia, de manera que els òrgans comuns 
representin i serveixin a totes les unitats, creant una gran comunitat. 

‐ Processos de decisió, seran totalment assemblearis, tant a nivell de Ca La Fou, com 
a nivell dels grups autònoms. Hi hauran diferents assemblees internes per als 
processos de decisió que afectin a un o uns projectes productius en concret, i les 
decisions de caràcter més generals es pujaran a l’assemblea general. És fomentarà 
un clima de màxima transparència en la informació referent a aquestes decisions. 

‐ Persones, els integrants de la colònia de Ca La Fou hauran d’assumir els valors 
exposats anteriorment i els hauran de fomentar. També es realitzaran tallers d’auto-
formació, tant en els aspectes tècnics que impliquin al projecte productiu com els 
referents a assemblearisme i convivència d’una cultura democràtica. 

‐ Procés de democratització, la colònia de Ca La Fou estarà en continu replanteig, 
donant espai a l’autocrítica i al debat intern considerant-ho un procés dinàmic i que 
sempre està en transformació. També estarà obert a crítiques exteriors, analitzant-les 
i canalitzant-les cap a una construcció d’una gran comunitat. 
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Conclusions 

‐ La cooperativa com a forma de gestió empresarial, té en compte a les persones per 
sobre del capital. Té una direcció més igualitària entre tots els socis i l’enfoc és cap a 
un món de gestió col·lectiva. 

‐ La gestió col·lectiva té certs inconvenients, com la dificultat en la presa de decisions i 
el temps de realització d’aquestes. Tot i això, la democràcia organitzativa tendeix cap 
a una cooperació i unió entre les persones, saber comprendre i escoltar la gent que 
ens envolta i lluitar contra l’individualisme; on s’ha pogut comprovar que té resultats 
molt bons de caire més socials i emocionals i no només econòmics. 

‐ La instauració de models parcials de participació pot ser un camí, però mai una fi: 
s’ha de visualitzar un imaginari social integral, on participar implica aportar 
creativament al propòsit del projecte i participar en les incerteses i amenaces de 
l’entorn a tots els nivells, és a dir, compartir fins per a compartir riscos. 

‐ La cervesa artesana és una beguda natural i saludable excel·lent, que alimenta i té 
bones propietats. El seu procés d'elaboració ha de ser molt acurat i s'han de cuidar 
molts detalls per obtenir un producte de qualitat. 

‐ El fet de realitzar una compra col·lectiva d’un espai afavoreix la possibilitat 
d’aconseguir el preu del sòl industrial més econòmic. Per això la colònia de Ca La 
Fou pot proporcionar un preu social de 1€ el m2 de sòl industrial. 

‐ Al formar part de la CIC, una cooperativa de més gran envergadura i molt més 
consolidada fa que pugui tenir un recolzament davant de situacions inesperades, 
afegint que existeix una gran quota de mercat per a poder distribuir el producte. 

‐ Calculant el VAN i el TIR corresponent s’extreu que l’empresa és rentable a 5 anys 
amb un interès fins al 10%. 
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Agraïments 

Aquesta tesina s’ha anat construint poc a poc amb el suport de molts companys de viatge, en 
una aventura que va començar ara fa tres anys que ningú sap fins on s’estendrà. 

Els meus agraïments... 

Al Lucas i al Ramón pel seu suport intel·lectual i humà que m’heu donat des del primer dia, i 
per l’últim esforç de revisió a contrarellotge. Gràcies per aportar-me llum en els moments de 
major ofuscació. 

Al Bernardo, per posar-hi il·lusió, creure-hi des del primer moment i per l’ajuda i suport en 
temes més econòmics. I pels gots de licoret d’herbes amb bona companyia. 

Al Dídac de Ca La Fou, per les seves xerrades ideològiques al començament i a tots aquells i 
aquelles persones de Ca La Fou que d’alguna manera o altra van voler aportar el seu granet 
d’arena sigui per la raó que sigui. 

Al meu pare i l’Angela, per cuidar-me i ajudar-me en els últims moments. Gràcies per 
escoltar-me i per donar-me suport en els moments més decisius en la vida d’algú. 

Al Roc!! Per les freses d’ajuda com “pots comptar-hi majeta!” però que mai es van arribar a 
materialitzar. Sé que sempre et tinc quan realment ho necessito. 

A certs professors, que heu aconseguit que valgui la pena fer una hora de tren per assistir a 
una classe. 

Als companys i companyes de classe, dels quals he aprés més que de molts professors. 

Als Piellos per la seva comprensió i espai, sense que en fossin massa conscients. 

I en especial al pallasset, per les teves festetes :)  

 

Moltes gràcies. 
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