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1 N T R O D U e e 1 o

Aquest treball es centra en l'estudi de l'associaci�
nisme economic en el mercat de treball actual i fixa el

nucli d'interes en coneixer les raons i característiques
d'una forma d'associacionisme molt concret: aquell que

procede ix de la compra d'una empresa tradicional en difi

cultats per part deIs seus treballadors.

En el curs d'aquest estudi, pretenem coneixer les

raons i trets que permetin una interpretació de la inter

dependencia entre l'associacionisme de treball i la crisi

economica en el mercat de treball actual per tal de poder

comprendre, aleshores, els canvis de comportament d'uns

treballadors que, fins el moment de la inflexió de l'acti

vitat economica, havien recolzat una estrategia de confron

tació i que, a l'actualitat, han optat per prendre mesures

de corresponsabilitat com a reacció a una situació de mer

cat de treball caracteritzada per un important atur a llarg
termini.

En termes sociologics, aixo voldria dir haver optat

per la teoria de la concentració enfront de la teoria del

conflicte. Mentre que les dues accepten els canvis i les

tensions inherents a la mateixa societat, dinamica per es

sencia, la manera d'enfrontar les seves conseqüencies és

distinta per cadascuna.

L" objectiu d ' aquesta recerca és l' observació imrnediata

d'un fenomen molt concret i recent, de tal manera que perme-
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ti identificar i analitzar els elements considerats

essencials en la dinamica d'aquest tipus d'organit
zacions. Esperem que aquesta analisi permeti detectar

els elements basics que frenen o estimulen aquest ti

pus d'organitzaci6 social per tal que els seus resul

tats puguin servir:

a) d'ajuda per al disseny de mesures de política
economica respecte a aquestes organitzacions.

b) d'elements complementaris per a un estudi

teoric més ampli sobre la dinamica del mercat

de treball en una situaci6 de crisi.

Efectuarem . l'estudi per a l'ambit de Catalunya.

En la realitzaci6 d'aquest treball, una de les di

ficultats principals rau en la seva condici6 de noven�a:
hem escollit la interpretació d'un aspecte d'una fenome

nologia que podria ésser considerada encara en període
de gestaci6. Cal subratllar que, a C�talunya, les prime
res modificacions jurídiques de les unitats productives
com a resposta defensiva a l'actual situació de recessió

economica daten d'entre 1978-1979. Aquesta data,en ésser

molt recent,no permet fruir de la informació suficient per

possibilitzar l'estudi de l'evolució economica-financera

d'una mostra d'aquest univers, suficientment representati
va per permetre, alhora, la disposició d'una base d'anali

si més amplia per proporcionar una major fonamentaci6 a les

perspectives de desenvolupament d'aquestes empreses dins

d'una economia de mercat.

Tanmateix, cal reconeixer que és en aquesta caracte

rística de "novetat" on rauen les raons originaries per es

collir aquesta fenomenologia com a objecte de tesi.

L4aproximació als factors desencadenants , així com



la sistematització de les seves principals conseqüencies,
és feta mitjan�ant les realitzacions d'un inventari de

dades i el treball de campo

En els primers moments d'introducció a ltestudi d'a

questa tendencia de compra d'empreses per part dels treba

lladors, un dels factors que dificulta una rapida visió de

la importancia d'aquesta fenomenologia fou la carencia d'in

formació estadística regulada sobre aquest fenomen.

Aleshores, els primers esfor�os invertits en la rea

lització d'aquest treball foren destinats a configurar

aquell marc de referencia que permetés poder arribar a un

primer nivell de comprensió d'aquesta tendencia.

Aquest marc de referencia s'ha fonamentat en l'orde

nació, preferentment, de la informació procedent de les

diferents institucions públiques i privades que tenen com

petencia, directe o indirecte, en aquesta materia.

Cal res�enyar que, en cap moment, hem pretes propor

cionar una sistematització de tota la informació existent

relacionada amb aquesta materia perque, entre altres raons,

aquest no fou l'interes originari que va estimular la rea

lització d'aquest treball. Va haver de construir-se com a

eina necessaria per tal de poder realitzar la tasca plante
jada.

Tanmateix, s'han observat certs buits estadístics,

qualitativament importants per al coneixement d'aquesta
fenomenologia. Les seves raons s'han de cercar en certes

v,

carencies jurídico-administratives existents en l'ac

tualitat que provoquen la no facultat de registre normalit

zat d'una informació que ha de facilitar la tasca, no sols

de l'estudiós interessat en la comprensió d'aquesta tenden

cia, sin6 també d' aquelles persones que, per motius dife·..;

rents,es troben treballant en ella i per a ella des de les

diferents esferes que configuren la societat.



Aixi mateix, amb l'objectiu d'assolir un major

grau de cornprensió d'aquesta tematica, i en el nivell

actual de coneixements, hem considerat,com a instrurnent

valid, l'emprament del treball de campo Cal reconeixer

que aixo ha estat l'eina principal per tal de poder com

prendre la "redescoberta" d'un cert "corporativisme" eco

nomic entre certs col.lectius de treballadors.

Corporativisme economic com a conseqüencia tant de la

crisi d'estructures industrials tradicional s com de moder

nització d'aquests sistemes que han generat un procés assi

rnetric de transformació com a resultat del desenvolupament

de noves tecniques de producció amb la seva incidencia ne

gativa sobre les estructures fabrils tradicionals i sobre

una tipologia molt concreta de treballadors.

Aleshores, l'objecte del treball empiric és la sis

tematització del procés de reaccions d'aquests col.lectius

de treballadors que, colpits per aquest procés dinamic, han

optat per l'adquisició d'una empresa en dificultats com a

instrument defensiu per a la perllongació dels seus llocs

de treball.

El plantejament de l'estudi empiric, amb les explica
cions corresponents a la metodologia emprada i les seves

limitacions concretes, configura la primera part del capi
tol quart d'aquest treball.

Es tract�, en tot cas, d'una primera fase d'una re

cerca que haura d'ésser desenvolupada per investigacions
posteriors car, encara que, en l'actualitat, la seva im

portancia és quantitativament marginal, ens trobem dins

d'un camp d'estudi i de recerca totalment obert, dinamic

i encara per definir.



CAPITOL PRIMER

...
CREIXEMENT INDUSTRIAL, CRISI ECCNOMICA 1 REACCIONS

DEFENSIVES



1. Transformació dels seixanta i localització de

la població activa

1.1. Introducció

En el curs de tota la decada dels anys seixanta

i de la primera meitat dels anys setanta, Espanya va

gaudir d'un creixement del Producte Interior Brut del

7% de mitjana anual acumulativa i d'unes taxes de pro

ductivitat del 12% anual acumulatiu per al període
1960-1964 i del 7%, per al període 1964-1975 (1) que

va permetre la transformació de l'estructura productiva
del país on el sector industrial fou el motor d'aquest

desenvolupament economic.

Les raons objectives d'aquesta transformació cal

cercar-les en:

Motivacions economiques i polítiques del govern

espanyol:

La política economica emprada, preferentment, per

les autoritats espanyoles des de finals del segle XIX

fins el 1959 va caracteritzar-se pel seu caire forta

ment proteccionista que va ajudar a configurar un crei

xement industrial adre�at al mercat interior. Aquesta

política economica va assolir el seu maxim en el perío
de 1939-1959, pero fou en el curs dels anys cinquanta
quan entra en crisi. Aquest creixement "cap en dintre"

va posar de manifest tot un seguit de problemes dels

quals dos van ésser els més evidents:

a) els desequilibris permanents de la balan�a de paga

ments que generaven problemes de desenvolupament de

la producció per carencia de possibilitats d'impor
tacions.

b) creixement de la inflació com a reflex d'una no ade

quada estructura de costos de producció.
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El que imposava la necessitat de modificar, subs

tancialment, el model de creixement economic emprat

fins aquell momento

Les condicions objectives del mercat internacio

nal i, concretament, d'Europa.

Finalitzada la reconstrucció de l'economia europea

després de la Segona Guerra Mundial, cada una d'aquestes
economies entra en una fase de prosperitat que va permetre

que, a finals dels anys cinquanta, Europa fes demanda de

ma d'obra.

Aleshores, la crisi del model autartic espanyol (2) i

la recuperaci6 de les economies dels paisos occidental s

permeteren que, a comengaments dels anys seixanta, es trQ
bessin aplegades a 1 'interior d'Espanya les condicions ne

cessaries per fer possible la transformació economica que

es va produir en el curs dels anys seixanta. Les mesures

de política economica decretades pel Govern,l'any 1959,
van anar dirigides a facilitar i estimular aquesta trans

formaci6.

Els factors i característiques d'aquesta transformació

ja són coneguts (,3),

No obstant aixo, sembla oportú de recordar la inci

dencia que aquest desenvolupament economic va tenir sobre

la població activa espanyola. Com escriu Barrutieta, du

rant aquests anys,tota Espanya esdevé un poble en exode (4).

D'aquest moviment migratori, en van sortir beneficia-

des les províncies de Barcelona, Madrid i Biscaia i,
més en concret, aquelles comarques on van instal.lar-s'hi

aquells sectors economics que es trobaven en expansió.

Ara bé, l' estructura productiva que va conf igurar-se
en el curs d'aquest llarg període es va caracteritzar per
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una relaci6 capital/treball on els forts creixements

economics registrats no foren suficients per absorbir

tota la ma d'obra disponible en el país (5) i/a partir
de 1960¡aquesta té possibilitats d'emigrar cap a l'ex

terior, preferentment cap a l'Europa Occidental (6). El

resultat d'aixo fou l'exportació de més d'un milió de

treballadors en el període 1961-1975 per que Espanya po

gués fruir d'una taxa d'atur del 1.61% (7).

1.2. La població activa a Catalunya i la transformació deIs

seixanta

Abans deIs anys seixanta, Catalunya disposava d'una

estructura industrial ja madura; no obstant aixo, aquesta
va experimentar un fort creixement en el curs d'aquesta
decada. Com assenyala el Centre d'Estudis de Planificació

(8), a comengaments de la decada deIs anys seixanta, les

condicions necessaries per permetre l'endegament d'un pr�
cés d'industrialització es trobaven aplegades a Catalunya.

El capital-diner acumulat i centralitzat durant l'e

tapa anterior, i ampliat ben aviat per la intervenció del

capital estranger, va constituir la font de finangació b�
sica i el principal motor de desenvolupament industrial.

L'obertura internacional de l'economia espanyola té

relació amb el subministrament d'imputs i béns d'equipa
ment,que era una altra condici6 material indispensable
per a l'assoliment d'un procés d'industrialització acom

panyat d'innovacions tecnologiques i d'una renovació de

les línies de producci6.

Així mateix, la ma d'obra arribada d'altres indrets

del conjunt espanyol fou un altre deIs factors d'endega
ment d'aquesta forta expansi6 industrial. Com posa de

manifest Recolons, (9) en el període 1951-1975, el "crei
xement excepcional" de la població té, com a variable

positiva, l'aportació del fluxe migratori en l'increment

total de la població de Catalunya (10).
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Aquesta poblaci6 procedent de la resta de l'Estat va

establir-se preferentment en les comarques que integren

la Regi6 Primera (11) de Catalunya, com posa de manifest

la taula 1.

Taula 1. Comarques amb major poblaci6 de Catalunya.Distribuci6,

Superficie, Densitat i Pes demografic.Any 1975

Habitants Superficie Densitat Pes

de fet km. hab/km. demografic

Barcelones 2.459.899 157,32 15.636 43,47

Valles Occ. 555.199 626,26 887 9,81

B.Llobregat 462.648 475,10 974 8,20

Maresme 230.795 397,68 578 4,08

Valles Orient.185.054 818,59 226 3,27

Regi6
Primera 3.893.595 2.479,95 1 .57 ° 68,8

Catalunya 5.663.125 32.049,39 177 100,00

FONT: elaboraci6 propl.a i RECOLONS,LL. "Els habitants" in Cata

lunya: home i territori, Publicacions de la Fundaci6 Bo

fill, nQ.3, Barcelona, 1979,pp.33

Aleshores, del "creixement excepcional" de la pobla
ci6, conjuntament amb la seva concentraci6 preferentment
en la Regió Primera,en resulta que, en 1975, quasibé el

70% de la població que viu a Catalunya és concentrada en

un 8% del territorio

El factor fonamental que explica la concentració de

la població de Catalunya en una zona molt concreta i re

duida del territori es troba en la localització de la nova

ocupació en el curs d'aquest periode de fort creixement e

conomic. Com posa de manifest Flos i Bassols (12),els nous

llocs de treball van crear-se majoritariament en les co

marques que configuren la Regió Primera de Catalunya, tot

permetentque, en 1975, la població activa en la indústria



i la construcció es trobés distribuida segons mostra la

taula 2.

Taula 2. La població activa a la indústria i a la construcció

en la Regió Primera. Distribució i Pes Comarcal.AnYl975

Comarques Actius % s/Catalunya

Barcelones 475.491 40,7
Valles Occidental 147.275 12,6
Baix Llobregat 116.511 10, O

Maresme 54.009 4,6
Valles Oriental 49.444 4,2

Regió Primera 842.730 72,1

Catalunya 1.167.346 100,0

FONT: elaboraci6 propia a partir de FLOS I BASSOLS,A. La localit
zaci6 economica a Catalunya. in BANCO DE BILBAO, L'eco
nomia de Catalunya d'avui i de dema, ed. Banco de Bilbao,
1984,pp.113-117.

El 72% de l'ocupació en el sector indústria i cons

trucció es trobava en la Regi6 Primera, i coincidien amb

la concentració espaial de la poblaci6 a Catalunya.

Com posem de manifest en aquesta taula 2, en compa

raci6 amb la taula 1, el grau de concentració de la po

blació treballadora en els sectors indústria i construcció

és lleugerament més elevat que el registrat per la varia

ble habitants, i arriba a ésser del 72% per un mateix ter

ritori.

Aquestes importants aglomeracions de població es

troben en les comarques on van instal.lar-s'hi els sec

tors motors de creixement que van pemetre la transforma

ció de l'estructura productiva a Catalunya en el curs deIs

anys seixanta. (13)
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Les quatre branques que van generar un major nombre

de llocs de treball i valor afegit foren: metall, cons

trucció, indústries químiques i indústria textil. En 1975,

aquestes activitats generaven el 69% del valor afegit brut

i el 72,5% de l'ocupació a Catalunya (14). Ara béJcom de

mostra l'estudi del Banc Urquijo (15), els sectors tradi

cionals, en general, veuen disminuir la seva participació
en l'ocupació com en el valor afegit brut en relació a al

tres sectors que van experimentar un major dinamisme com

a conseqüencia d'un major creixement de la productivitat
en el curs del període 1965-1975.

Un deIs trets importants d'aquest creixement econo

mic és que es va fonamentar en la petita i mitjana empresa.

Com es manifesta en la taula 3, en 1978, el 97% deIs es

tabliments industrials a Catalunya tenien un nombre infe

rior als 500 treballadors: el 91% corresponia a unitats

productives inferiors a 50 treballadors i el 6,4%, a es

tabliments entre els 50 i els 499 empleats.

Aquesta petita i mitjana empresa donava ocupació
al 80% de la població activa que treballava a la indús

tria, i el 36% corresponenta aquelles unitats inferiors

a 50 treballadors i el 44%, a establiments d'entre 50 i

499 treballadors.

El nombre d'establiments superiors a 500 treballa

dors era de 130, que representaven el 0,35% del total

de les empreses registrades i generaven el 19,59% de l'ocu

pació industrial.

Per tant, ens trobem davant d'un teixit productiu
on la petita i mitjana unitat de producció són les prin
cipals generadores de treball.

Les causes, apuntades en l'estudi de Garriga Nogués,
(16) d'aquest predomini tan absolut de la petita i mit

jana unitat de producció són fonamentalment dues:



- el caracter familiar amb el qual s'han generat una

bona part de les empreses i

la peculiaritat d'un procés d'industrialitzaci6 orien

tat, fonamentalment, cap al mercat espanyol.

TAULA 3. Classificaci6 de les empreses industrial s per dimen

sions. Total sector industrial a Catalunya.

NQ.treballadors Establiments Ocupació Ocupació pe
establiment

1 - 9

10-19

20-49

25.746 81 .624

4.474 59.918

3.817 117.345

34.037 258.887

91 ,10 36,15

1 .21 5 84.831

1 . 18 O 232.161

2.395 316.992

3, 1 7

13,39

30,74

total petites
empreses 7 ,61

% s/total
(PE)

50-99

100-499

69,82

196,75

total mitjanes
empreses 132,36

% s/total

(ME) 6,41 44,26

més de 500 130 140.317 1.079.36

% s/total

(GE) 0,35 19,59

no consta 802

Total 37.364 716.196 1 9 , 1 7

FONT: INE, Censo Industrial de España, 1978, extret de Catalun
i la Comunitat Económica Europea, ed. Generalitat de Ca

talunya.Barcelona,1982,pp.379 i 380



1.3. Crisi i Mercat de treba11.-

Després d'un període 11arg de fort creixement indus

trial, l'economia entra en un període de transformacions

qua1itatives importants en un marc de creixement cada ve

gada més moderat (17)

La crisi economica que es manifesta en totes les mag

nituts basiques de la indústria manufacturera a partir de

1977-1978 (18) no és el motor exc1usiu del canvi, pero si

que n'és el principal acce1erador.

D'aquesta inf1exió de l'activitat economica, a110 qUE

cal subrat11ar en aquest estudi és el seu efecte negatiu E

el mercat de treba11. Per primera vegada, el sector indus

trial deixa d'ésser motor de creixement economic i comen�2

a registrar una perdua de l'ocupació en termes abso1uts. A

questa perdua afecta, amb major o menor intensitat, tots

e1s sectors manufacturers que configuren el teixit produc
tiu de Cata1unya (19), i es ref1ecteix en la taxa d'atur

que passa d'un 4,2% en 1976 (20) a un 19% en 1983 (21).

Aquesta crescuda de l'atur a Cata1unya s'ha concen

trat en un increment anual del 38% en el període 1976-1977

ha assolit un maxim de creixement del 52% en el període
següent i s'ha estabi1itzat entorn del 25% en el següent

període. En el darrer període, com posa de manifest la

tau1a 4, perd impu1s.

Tau1a 4.Increment anual de l'atur registrat a Cata1unya
percentua1ment

Períodes
1976-1977

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1980-1981

1981-1982

1982-1983

Increment de l'atur
38%

52%

28%

22%

24,1%

25,31%

20,5%
FONT: e1aboració propla a partir de les dades del BUTLLETI

D'OCUPACIO,diversos anys, Departament de Treba11, GÉ
nera1itat de Cata1unya.



Aquest atur afecta¡d'una manera especial, tres de

les quatre branques que, en el curs deIs anys seixanta,

van proporcionar més llocs de treball.

Taula 5. Atur registrat per sectors d'activitat economica.1982

Activitats Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona CataLuny.

Alimentació 7.107 739 574 780 9.200

Textil 30.238 1 .756 244 414 32.652

Cal�at,conf 6.037 153 309 518 7.017

Fusta,suro mob. 6.851 688 359 694 8.592

Paper i AA.GG. 9.967 174 200 177 8.518

Químiques 10.222 178 106 326 10.832

Ind.Metal. 47.366 1 .467 583 3.754 53.170

Altres ind.fabrils 5.043 272 280 848 6.443

Construcció 46.286 3.464 2.819 7.695 60.264

FONT: elaboració propla. Butlletí d'Ocupació.Desembre 1982, De

partament de Treball.

En 1982, les tres branques d'activitat economica

amb major incidencia en l'estructura de l'ocupació gene

raven el 74,25% de l'atur industrial distrubuit de la se

güent manera: el 16,6% és d'atur textil; el 27% d'atur de

la indústria del metall i el 30,6% d'atur de construcció.

Un segon tret d'aquest atur és la seva concentració.

en la Regió Primera, que forma la borsa d'atur més im

portant de Catalunya.



Taula 6 Evoluci6 de les taxes d'atur a les ccma.rques que confi-

guren la Regi6 Primera de Catalunya

1979 1980 1981 1982 1983

Barcelones 7,2 9,4 12,0 15,0 18,0

Valles Occidental 18,4 20,8 22,9 29,0 32,0

Baix Llobregat 16,0 18,7 22,1 24,0 29,1

Maresme 9,7 11,4 14,8 15,0 16,2
Valles Oriental 17,4 12,3 15,4 19,0 23,0

Catalunya 8,8 10,7 13,0 16,1 19,0

FONT: elaboraci6 propia a partir de les dades del Butlletí d'Ocu

paci6,diversos anys. Departament de Treball, Generalitat de

Catalunya.

En el subapartat12, hem posat de manifest la forta

concentraci6 industrial a Catalunya. Aleshores, la crisi

actual afecta, de manera especial, aquestes comarques ones

van instal.lar els sectors que, en l'actualitat, es trobe

en crisi. Aquestes comarques frueixen d'unes taxes d'atur

de dos dígits que arriba a ésser del 32% en el Valles Oc

cidental i del 29% en el Baix Llobregat.

Ara bé, allo important és remarcar que aquestes ta

xes d'atur no s6n conjunturals sin6 que persisteixen des

de fa un seguit d'anys. Per tant, no ens trobem davant

d'un atur que podria ésser definit de curt termini sin6 més

aviat tot el contrario L'atur actual es caracteritza per

ésser un atur de llarga durada (22).

Aquest atur de llarga durada port� conseqüencies

per a la persona que s'hi troba en risc, car no disposa
d'unes perspectives a curt termini d'una nova ocupaci6 en e

mercat tradicional de treball. Es aleshores quan, en aquest
darrers anys, han ressorgit o han pres més importancia tot



un conjunt de mesures i d'organitzacions que havien en

trat dins d'una certa marginalitat com a resposta a

aquesta manca de perspectives.



2. Certs comportaments de la Societat per enfrontar la crisi.

La modificació i la relentització del comportament de

les variants economiques, reflex del canvis estructurals en

el comportament del mercat i de la tecnologia,que alteren e

marc de referencia de les empreses ja actives des d' abans

de la consolidació d'aquestsmnvis en el teixit productiu,
fa que, en epoques de creixement economic fort, hi hagi una

tendencia cap a la concentració de l'activitat productiva

per tal d'engrandir les diménsions de les unitats de pro

ducció i que, en períodes de crisi i d'increment de la in

certesa i risc, l'empresari entri, si es pot, en una dina

mica d' expulsió de má d' obra i de descentralització de cer

tes parts del seu procés de producció cap a la petita em

presa depenent o cap a Brees del mercat negreo

Aleshores, amb la crisi actual, el tema de l'organit
zació del treball torna a ésser un tema de gestió de l'eco

nomia i de la societat per sortir de la crisi (23).

2.1. Comportament deis empresaris davant la crisi.

El comportament de l'empresari ha estat diverso Tanma

teixJ formantpart de l'objectiu d'aquest estudi, cal men

cionar-ne l'estrategia de disminuir costos de producció
a curt termini i com més senzillament millor. Per tal

d'assolir aquesta estrategia, aquestes són dues vies pos

sibles:

1 .
- Via de deocentralització de l'activitat economica de

l'empresa i de conversió deis costos directes en costos

indirectes, preferentment d'aquells que donaven menys

marge de beneficis.

2.- El pas a l'economia silimergida per poder evitar certes

obligacions de pagament, sobretot amb els ens públics.



La desGentralització de l'activitat economica dóna

un nou significat al paper que juga la petita i mitjana

empresa en l'interior de qualsevol teixit productiu. Per

a ZAPPELLA, la petita i mitjana empresa, en aquesta cojun
tura de crisi, fa un paper de suport fisiologic a un cert

creixement economic i, alhora, ho fa en aquest període
d'estancament economic prolongat del sistema d'empresa,on
la recerca de més marge de flexibilitat del sistema produ�
tiu es recondueix vers unes fórmules d'organització sota

la descentralització de les empreses fins aLl.á on sigui possl
ble tecnologicament (24).

En el marc d'un comportament empresarial, aquesta
des centralització productiva s 'ha d' entendre com un assaig
de l'empresa tradicional per a poder recuperar les seves

taxes d'excedent o, com a mínim, evitar els maxims d'obli

gacions de pagament per així continuar mantenint-se en el

teixit productiu.

La modificació de les pautes de consum, l' ob soLo s-cenc.í.a

de l'aparell productiu i el sorgiment de nous paisos fa

bricants &ls mateixos productes "madurs" a millors preus ,fan

que 1 'empresa manufacturera es trcr� en una situació de fe

blesa que,a nivell microeconomic, es concreta en no poder
fer front a les seves estructures de costos: salaris,Segure
tat Social, despeses financeres, preus deIs imputs,etc. Ale�
hores, la primera reacció es dóna quan els empresaris comen

cen a deslCentralitzar la producció, a transformar els costos.

directes en costos indirectes i així a deixar de pagar a

l'Estat. A partir d'aquest darrer mecanisme defensiu, l'em

presa passa a formar part d'allo que hom coneix per a econo

mia subterr án
í

a o suJ::mergida (25).

La polemica envers el factor fonamental de l'expan
sió actual de l'economia subterrania és oberta. Sen se pre

tendre ésser exhaustius, direm que la causa fonamental d'a

questa polemica és, per a MOLTO �6), per exemple, la crisi



economica actual i per a d'altres,com ara GOMEZ

PEREZAGUA (27 ) , la causa és constituida de factors

diversos: sobretot les restriccions legal s (laborals) ,

raons de caracter fiscal, cost relatiu deIs factors,

principalment del factor treball i condicions econo

miques i socials derivades de la situaci6 de crisi

persistent en la qual la Societat és submergida. TRI

GO i VAZQUEZ consideren el desacord de la Societat en

dur a terme les seves obligacions amb l'Estat com a

ra6 d'ésser de l 'expansi6 de l 'economia suhnergida .A

quests consideren que "la pressi6 de l'entorn no pro

duiria, allladament, l' economia :Lrregular i no cal, per

tal, posar aquest factor en el primer lloc en la je

rarquitzaci6 de factors motivadors de l'economia irre

gular car si no hi haguessin uns costos directes (im

postos, cotitzacions per estalviar) el fet de desenvo

lupar una activitat irregular només comportaria desa

vantatges" (28).

Aquesta practica defensiva per part de l'empre

sari, concretament en el cas de Sabadell, ha estat es

tudiada per CASALS i VIDAL, que posen de manifest que

"la crisi, i les seves conseqli�ncies de tancament d'err

presa i de disminuci6 de beneficis ha obligat a moltes

empreses a la reestructuraci6 de la seva activitat i

una de les formes que ha sorgit com a més favorable a

l 'empresar i és r' economia subterr án í.a , és a dir, una

empresa de tamany mitja, per exemple, amb xarxes ade

quades de comercialitzaci6 en el mercat nacional i es

tranger, amb instal.lacions productives centralitzades

amb capacitat de producci6 suficient per"a �endre els

seus mercats i amb carregues salarials altes, entra

en crisi. Aquesta empresa, aleshores, pot optar per

tancar o bé per reorganitzar la seva activitat. Una

de les formes més comode s consisteix en tancar la fa

brica i manten ir l'estructura de comercialitzaci6.



Les rná qu í.ne s s 'entreguen com a indemnitzaci6 a al

guns obrers i aquests¡en els seus domicilis, en t�l
lers inadequats o en qualsevol local¡continuen la

producci6 de manera descentralitzada. L'antic em-

presari esdevé, així, l'únic client deIs nous empr�

saris autonoms. Comercialitza la seva producci6 i la

controla a través de les seves demandes. Pero, en can

vi, no ha de fer la gesti6 de la fabrica. Quan hi han

demandes, encarrega treball; quan no n'hi ha,l'antic
obrer és el que deixa l'activitat. Desapareixen, així,

les carregues socials, tot i que es manté, en canvi,

la percepci6 de beneficis. S'ha trencat la unitat fa

bril, pero la producci6 encara segueix essent con

trolada. Aquest somer exemple és típic de l'economia

subterrania d'un sector: el textil ...

Si generalitzem, podem dir que aquests tipus d'activi

tats s' inscriuenen el marc d'una tendencia clara del

capitalisme actual: la descentralitzaci6 ...

Aquest fenomen -el treball a domicili- té una especial

repercussi6 en les zones o ciutats industrials de llar

ga tradici6 i¡particularment,en aquelles on predomina

l'ocupaci6 en mitjanes i petites empreses i en els sec

tors manufacturers com és el cas de Sabadell" (29).

Aquestes serien algunes de les mesures defensives

per part de l'empresari per assajar continuar dins

l'estructura productiva. Tematica que no és objecte
d' estudi pero s 'ha de tenir present per les conseqüe�
cies que té sobre el redescobriment de f6rmules d'or

ganitzaci6 del treball que en l'etapa de creixement

economic havien entrat en una via de marginalitat perc
que, com a resultat de la crisi,estan prenentprotago
nisme.



2.2.Comportament deIs treballadors davant la crisi.

Aquest atur massiu i persistent, sobretot en el

sector d'indústria, conseqüencia de l'atonía economi

ca com a resposta a la debilitat inversora,té com a

conseqüencia el fet que la persona que cor

re el risc de trobar-s' hi no pot disposar d 'unes pers

pectives a curt termini d'una nova ocupaci6 en el mer

cat tradicional de treball.

Com a resposta a aquesta manca de perspectives,
en aquests últims anys, han aparegut tota una serie

de modalitats de treball. D'entre les sortides exis

tents pels treballadors esmentem les següents:
-treball autonom i mercat negre

-conversi6 deIs treballadors en empresaris de la pro-

pia empresa: Cooperatives de Treball Associat i So

cietats Anonimes Laborals.

2.2 .1 .El treball autonom i el merca t negre.

La modalitat més emprada pel treballador aturat

que vol treballar és aquella que ve determinada per

la conversi6 d'aquest treballador en treballador au

tonom i per la seva entrada en el mercat negreo

En el curs del anys 60, a Espanya esdevingué
una disminuci6 progressiva d'activitat en l'area del

treball autonom i, així, una tendencia, per part de

la ma d'obra)a integrar-se a la producci6 organitza
da. A partir del 1975 i amb els increments progressiu.
de la taxa d'atur, el treball independent recuperava

un espai cada vegada més din�mic i important, no nomé

pels llocs que aquests tipus de treball comportava, si
n6 també pal, nou valor económ í,c que generava i afegia ¿

l'economia nacional, tot i que, la majoria de les ve

gades¡aquest valor no fou quantificat en els comptes
nacionals a causa del control limitatiu que pesava



sobre aquesta modalitat de treball per part de l'Es

tato

En efecte, durant l'any 1980, l'ocupació va

descendir a 550.000 llocs de treball aproximadament¡
el 1981 a quasibé 330.000; el 1982, l'any que fou

més favorable quan a materia d'ocupació a l'Estat Es

panyol des de que fou iniciada la crisi, fou regi�
trat un descens de 64.000 persones ocupades¡ i l'any

1983, la caiguda de l'ocupació total ha estat supe

rior, en 25.800 llocs actius, al descens registrat
el 1982.

Tanmateix, el nombre de perdues de llocs de tre

ball del 1983 en l'empresa privada duplica als

105.000 llocs perduts durant el 1982. Les dades de

l'Institut Nacional d'Estadística reflecteixen el fet

que la lleugera disminució en l'augment de l'atur

total -de 246.000 persones aturades al 1982 s'ha pas

sat a 198.000 a 1983- ha estat fruit no tant de l'in

crement de l'ocupació assalariada sinó més aviat de

l'increment net de 71.900 treballadors autonoms o em

presaris sense assalariats.

El fort creixement del nombre de treballadors

autonoms, anomenats, estadísticament i oficial,em
presaris sense treballadors i treballadors indepen
dents, és conseqüencia de dos fets, els quals són,
alhora, conseqüencia de la crisi economica d'aquests
últims anys:

A) deEcensde l'oferta de treball: empresaris que ha�
rien tingut en un temps de prosperitat, en epoca
de crisi economica desprenen d'ells (hom ha regi�
trat 27.800 treballadors menys al 1983,quedant-ne
335.700)

B) Fonamentalment,perdua de llocs de treball assala

riat en el sector de treball privat.
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En 1983, el nombre de treballadors autonoms a_l'Es�

tat Espanyol fou de 2.066.700 persones i hi hagué
un increment, respecte a l'any anterior, de 25.000

persones en la branca de comer� i hosteleria, de

13.000 en la de transport i comunicacions, de 16.000

en altres serveis, de 9.000 en la branca de meca

nica de precisi6, de 7.000 en la d'agricultura i pesc,

de 10.000 en la de consum i finalment un increment de

5.000 persones en la branca de finances, assegurances

i lloguers (30).

Hom ha fet estudis empírics sobre la natura i el

significat del treball autonom,concretament del treba
a domicilio Aquests estudis han estat portats a cap

en determinades zones on aquest estil organitzatiu
s'ha fet evident. Així,el Ministeri d'Economia i Hi
senda feu un estudi,"La economía oculta en una zona

de la provincia de Alicante", (31) amb la col.labo

raci6 de la Confederaci6 Espanyola d'organitzacions

empresarials (CEOE), la Uni6 General de Treballa

dors (UGT) i Comissions Obreres(CC.OOl en base a una

enquesta. Dels diversos resultats obtinguts,l'estudi
en relaci6 a la natura del treball a domicili, con

sidera que: "de cada 100 treballadors a domicili, 14

tenen una relaci6 laboral proxima a la d'un trebal

lador fix, 51 treballen regularmentper a una o di

verses empreses, 35 -treballen en demandes que sor

geixen aleatoriament.

La major part d'aquest Gltim grup (35%)trebal
len per empresaris irregulars i clandestins, mentre

que el grup majoritari (el 51%) corresponen a trebal
ladors que, sense una relaci6 laboral estrictament

definida, treballen habitualment per a empreses "re

gulars" .



......

Resumint,podem dir que la proporció del tre

ball a domicili, proporció considerada oculta, oscil_

la entre un mínim del 40% i un maxim del 80%. El

mínim s'obté si considerem ocult només el treball

realitzat per empreses i organitzacions irregular s

i el maxim si considerem també com a ocult el tre

ball que no sigui donat d'alta en la Seguretat So-

cial i les condicions de contractació deis quals
no s

' ajustin a convenis" (32).

Aquesta transformaci6 del treballador en em

presari independent és constatada també per CASALS

i VIDAL pel cas concret de Sabadell, on la descentra

lització economica ha estat factor de canvi en la

situació jurídica del treballador ( 3] .

Les fortes taxes d'atur i la manca de perspec

tives per trobar ocupació en el mercat laboral tra

dicional són els motors principals per que el tre

bailador accepti de crear el seu propi lloc de tre

ball i unes condicions laborals no subjectes a con

trol.

Aquestes f6rmules d'organització industrial

fonamentades en el treball autonom i en el mercat

negre sorgeixen des de la base, d'entre els actius

a l'atur, i són fomentades pels empresaris com a

mesures d�ensives de resposta, a curt termini, a

la incertesa de l'economia industrialitzada avui

augmentada.

Com diu SANDRA DEL BOCA, aquestes fórmules res

ponen a la inseguretat economica i són una mesura

de protecció i defensa (34).
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2.2.2. Conversió dels treballadors en empresaris
de la seva propia empresa : Societats Cooperati
ves de Treball Associat i Societats Anonimes La

borals.

Una altra de les reaccions dels treballadors

enfront de la possibilitat de trobar-se a l�atur

és la de convertir-se en "salvadors de la seva pro
pia empresall• Es a dir, aquell col.lectiu de tre

balladors d�una unitat de producció concreta que,

en el moment en que l�empresari comunica la seva

intenci6 de tancar a causa de les dificultats que

esta atravessant el negoci, decideixen de posar-se
al front i gestionar el funcionament de l�empresa
amb l�únic objectiu de perllongar al maxim les pos

sibilitats de fruir d�un lloc de treball. Es la

conversi6 de l�empresa tradicional en Societat Coo

perativa de Treball Associat o Societat Anonima

Laboral.

Com assenyala Larrafiaga, "la fenomenologia

cooperativa i inclús artificis similars com ara

les societats anonimes laborals s6n producte d'una

nova consciencia social o de situacions irremeia

bles. Es el lfmit de 1�exasperaci6, quan la crisi

garrota la classe empresarial, quan allo impossible
entorna l�empresa, hom acud a la "complicitat" dels

treballadors. Es iniciativa dels atacats per la ve

na social, irregular i dispersa, o dels que, a man

ca d�una solució millor, acudeixen a fórmules de

salvació" 05)

A Catalunya, l'element explicatiu fonamental

de l�envigoriment de l�associacionisme economic ac

tual és la crisi economica.
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ARuestes empreses no sorgeixen a causa de les

necessitats de les persones de manifestar la "seva

actitud existencial envers certs valors basics d'i

gualtat i responsabilitat, valors expressables en

comunitat, en tasques de convivencia natural, en la

dimensió humana" (36) sinó tot al contrari, són

fruit de la "complicitat" dels treballadors en el

teixit productiu.

Aquest associacionisme economic té el mateix

significat que la conversió dels treballadors en

empresaris autonoms: és un assaig de creació i man

teniment d'una ocupació realitzat pel propi tre

ballador que té possibilitats de trobar-se a l'a

tur.

Es tracta d'un atur de llarga durada, que no

té perspectives de canvi a curt termini. Llavors,

enfront d'aquesta incertesa, el treballador pren

un comportament actiu per a la creació o el mante

niment del seu propi lloc de treball al cost perso

nal que sigui necessario Es una actitud defensiva

presa per aquest treballador des del moment que

compren que la situació economica actual és d'una

gravetat suficient per no veure resolt, a curt ter

mini, el seu problema de manca de treball.

Historicament, la fórmula jurídica emprada
pels treballadors per a la creació del seu propi
lloc de treball fou la que corresponia a la fór

mula jurídica de Societat Cooperativa de Treball

Associat. No obstant aixo, a partir de 1978-1979

també comenga a ésser emprada la fórmula de Socie

tat Anonima Laboral.



2.3. Els joves i l'organització industrial del

treball.

A aquestes respostes a l'atur cal afegir una

al tr a, sens dubte

pero¡d'un caracter qualitativament diferent. Ens

estem referint al fet que per a un cert col.lectiu

de persones, molt redult encara avui a Catalunya,
el treball és quelcom més que el procediment que

els homes tenen per adquirir recursos per á la se

va sustentació.

Com assenyala LUDEVID (37) se sol partir de

la base que, a tot Europa esdevé un canvi d'ac

titud en els joves pel que fa al treball respec

te a 1 'actitud mantinguda en generacions anteriors.

El treball, hom constata, no és ja¡ per a molts

joves, el valor central de la seva vida. Aixo no

vol dir que els joves rebutgin el treball com a tal,
o que no vulguin treballar. Els joves, en general,
volen treballar. El que passa és que el treball,
en el millor dels casos, esdevé una faceta més en

la vida dels joves, i no ha d'ésser necessariament

la més important. En els casos pitjors, en canvi,
el treball constitueix pels joves només un mitja
d'accés als b én s materials (38).

Rom diu, també, que es menystenen els "valors

productius"de la generació precedent ( que xifren

l'exit en diplomes, promocions i remuneracions eco

nomiques) a favor "dels valors reproductius" que

els joves d'avui han fet seus (basats en

les relacions interpersonals,el creixement perso

nal, la qualitat de vida). Per aquests darrers, la

principal remuneració del treball és, sovint, el

mateix treball/és a dir, al lo que el treball ofereix:



el terme de significació de relació amb els

companys i l' autodesenvolupament 09 ) .

D'una manera semblant, altres recercadors

han parlat del pas dels "valors materialistes"

de la generació anterior, basats en l'ordre, l'e�
tabilitat economica i la seguretat, als "valors

post-materialistes", �asats en l'autoexpressió,
la participaci6 i la preocupació per l'entorn ec�

logic i per la humanització de la societat (40).

Diversos estudis constaten, així mateix, que

els joves europeus actuals tendeixen a acceptar,

no tantcom la generació precedent, el incentius

economics del treball (especialment de quan es

tracta d'una feina dura), el treball manual, l'a�
toritat establerta a l'empresa, l'enquadrament a

grans organitzacions i, fins i tot, l'obsessió per

la carrera professional. En canvi,tendeixen a va

lorar, més que els seus predecessors,les possibi
litats que el treball ofereix en termes de respo�

sabilitat, de creativitat i autorealització, de

participació i de relació humana (41).

Actualment, aquestes actituds poden ésser

reduides en nombr�pero la seva presencia és clara

i tendeix a ésser creixent. En qualsevol cas,hom
ha considerat convenient tenir-la en compte.

Aquests canvis d'actitud per part dels joves
envers de l'organització industrial del treball

es concreta en un comportament, dins un conjunt
for�a heterogeni de projectes d'empresa que ass�
gen de portar a la practica els principis origina
ris del cooperativisme:

-Propietat col.lectiva
-Gestió democratica
-Treball creatiu per a tots els que formen el
grupo
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L'objectiu consisteix en cercar l'es-

tabliment de relacions de producci6 no fonamenta

des en el benefici; contrariament, en el desenvo

lupament de les capacitats i necessltats de cadas

cG. Cal també fer desapar�ixer les jerarquies i les

relacions rígides entre l'activitat concreta i la

qualificaci6. (42)

A Catalunya també es constata aquesta mateixa

fenomenología. Tot fent una repassada a la infor�
maci6 estadística sobre registre de cooperatives

(43), podem constatar que de les cooperatives de

treball associat en actiu i constituldes aban s de

1976, solament una societat cooperativa de treball

associat pot considerar-se com a cooperativa emer

gent (44): la Cooperativa Promotora de Nitjans A�
diovisuals constituida en 1971 i especialitzada en

l'ensenyament cinematografic a les escoles (45)'

Inversament, la informaci6 estadística pro

cedent de la creaci6 de cooperatives de treball

associat després de 1976 reflecteix com les coo

peratives classificades dins el sector terciari

avangat ja signifiquen el 48,5% del total de les

cooperatives que hi actuen.

Així mateix, d'una mostra aleatoria de 105

cooperatives de treball associat W6), constitui
des entre 1980 - 1983, dedicades a totes les bran

ques economiques, van haver-hi 19 cooperatives que

es constitulren per tal de dur a terme les següents
activitats:

activitats nQ. de SCTA

2

2

7

8

educaci6

sanitat

assistencia social i serveis
a la col.lectivitat

serveis recreatius i culturals



Aleshores, aquesta dinamica cooperativa

es troba en aquests nous sectors, els quals

han justificat l'interes per aquest apartat.

Aquestes cooperatives es troben d'una manera

més detallada,fonamentalment,en els sectors de ser

veis, pero, concretament:

1. infraestructura de l'oci:

1.1. cases de vacances o centres de comunicacions

i reunions

2. els treballs d'informaci6 i publicaci6
2.1. fotografia i treball grafic, video, i cine

2.2. diaris i altres publicacions periodiques
3. els projectes de coordinaci6 i organitzacions

3.1. despatxos d'assessorament, associaci6 de

projectes, centres d'estudis.

4. els treballs d'ajut social

4.1. tasques relacionades amb l'infant, com per

exemple la de guarderies

4.2. escoles

4.3. grups medics

4.4. projectes sociopedagogics d'ajut social

5. cultura

5.1. art, esport,ciencia (teatre,circ, música,
dansa ... )

Activitats que requereixen una certa qualifi
caci6 de la ma d'obra, pero, en canvi, en el mo

ment de comen�ar la carencia del factor capital no

desempenyora un paper de fre pe r a 11 o roan I tzació.

d'aquests joves professionals que han optat per

crear-se el seu propi lloc de treball en organit
zacions industrials alternatives.

Simultaniament a aquest moviment d'empresa
industrial alternativa, es consta:ta., també, un

intent de creaci6 del seu propi lloc de treball



entre els joves en l'atur sense una formació es

pecialitzada.

Actualment, la majoría d'aquest darrer col.

lectiu de joves treballadors, si troben feina,

aquesta, sovint, és esporadica i pertany a l'eco

nomia au.lmerq.ída,

Aleshores, per assajar evitar aquest fenomen

i, al mateix temps, ser instrument de lluita contra

l'atur juvenil, s'han creat associacions entre grups

de joves(la primera va ésser constituIda en 1981 a

Monteada i Reixac) amb l'objectiu que els propis

joves assagessin crear-se el seu propi lloc de tre

ball, després d'un període de comunicació i recer

ca. Per, en una segona etapa, sorgir de l'interior

d'aquestes plataformes grups reduIts de joves per

tal de crear la seva propia empresa sota la fórmula

jurídica de cooperativa o sota qualsevulla altra

fórmula jurídica (47).

Darrerament,ha comengat a ser la propla Ad

ministració, preferentment els poders local s i au

t.onóm
í

c s , qui estan ajudant a aquestes iniciatives

amb certs mitjans, fonamentalment financers i edu

catius mitjangant els denominats Plans d'Ocupació
J uven í.L s (48).

Per tant, les raons dels joves per organitzar-se
són tan personals (de rebuig d'unes relacions de

producció tradicionals) com objectives (de recerca

d'un primer lloc de treball) .A Catalunya, fonamen

talment aquesta segona és la que esta desempenyorant
un paper més important¡no obstant,no s'exclouen

l'una a l'altra, sinó que s'autoalenen, i són en

estreta relació.



De tota aquesta realitat,manca deduir-ne una

evidencia empírica (49). En aquest apartat sols

s'ha pretes constatar la seva existencia com una

al tr a resposta de la societa t civil front a una certa

realitat economica social.
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CAP 1 T O L 11

APROXIMACIO A L'ASSOCIACIONISME ECONOMIC D'ABANS

DE LA CRISI ACTUAL



Doctrina Cooperativa

1.1.. Introducció: Definició i principis cooperatius

segons l'Alian�a Cooperativa Internacional

L'accés al poder de la burgesia mitjan�ant la

revolució economica, social i política va permetre
la formació de la classe treballadora arran de l'ac

tivitat industrial d'aquesta burgesia.

En un principi, eren només col.lectius de tre

balladors que, després, assoliren les formes i valors

d'una classe social en adquirrr,a la vegada, conscien

cia de classe.

A Anglaterra, el país de la revolució industrial,

no va comen�ar a existir una classe treballadora com

a entitat social, amb una certa consciencia de la se

va situació i aspiracions, més o menys organitzada
en relació a aquestes aspiracions,fins el primer quart
del segle XIX.

L'acceptació de la disciplina fabril i, per tant,

la perdua de llibertat que havia predominat sempre

en els oficis i l'agricultura feia el treball a la fa

brica invariable i constant al llarg de l'any. Així

mateix, les condicions de treball, en general fonamBn

tades en llarges jornades de treball i sous baixos,
fa que aquest col.lectiu de treballadors vagin agafant
consciencia de classe i comencin a organitzar-se com

a moviment. Aquesta presa de consciencia es reflecteix

en les organitzacions de les quals es va dotar: sindi

cats, federacions, associacions internacionals de tre

balladors i ... societats cooperatives ( 1).

La primera organització cooperativa arran de la

revolució industrial data del 1844 a Rochdale per part
d'uri grup de teixidors que van decidir crear una coo-



perativa de consum per assajar allargar el seu

poder adquisi tiu (2).

El factor que dóna importancia historica a a

questa experiencia és que aquests pioners de Rochda-

le van ésser capa�os de trobar la síntesi reglamentaria
i establir els principis i regles per respectar per

l'associacioni�me cooperatiu' (3). Principis i Regles

que van ésser la base de constitució de l'Alian�a Coo

perativa Internacional (A.C.I.) i que, en l'actualitat

encara són vigents (4).

Aquestes entitats cooperatives fan la seva apari

ció després d'un procés de creació d'un movimcnt de tre

balladors que col.lectivament tenen necessitat d'enfron

tar unes necessitats urgents molt concretes. Aquests

treballadors van constatar que:

a) la possessió de capital no representava pas

l'única riquesa¡

b) només amb la col.laboració mútua podien millo

rar les condicions de vida sen se necessitat de

disposar de mitjans financers¡

c) essent subjectes passius d'un context hostil

per a ells, podien,esdevenir participants actius

en la creació d'unes perspectives noves.

Les necessitats d'ordre quotidia cornduiren, per

tant, als pioners del cooperativisme a crear un estil

d'associació que s�havia de fomentar amb la col.labora

ció mútua i igualitaria.

En funció d'aquest plantejament, la cooperació
s'ha d'entendre com a "Lliure associació de persones

que té la finalitat de resoldre necessitats comunes



d'ordre economic o serveis, un caracter de gestió i de

participació democratica d'acord amb les bases doctri

nals del cooperativisme" ( 5).

Principis cooperat�us segons el Congrés de l'AC1 de 1937

La declaració de principis del Congrés de l'AC1 a

París el 1937 fou fruit dels estudis comen�ats a Viena el

196,6 i del nomenament d'una comí s s í.ó •

En el dictamen d'aquesta comissió, hom llegeix: "El

Comite ha cregut que calia discernir sobre la importancia

d'aquests principis per tal de decidir el caracter veri

tablement cooperatiu d'una determinada societat o organit
zació. 1 suggereix que les entitats han d'acceptar i prac
ticar els quatre primers principis, és a dir:

1- Adhesió lluire("porta oberta").

11- Control democratic(un home, un vot).

111- Distribució d'excedents als socis segons l'ús

que hagin fet dels serveis de l'entitat coopera

tiva.

1V- 1nteres limitat al capital.

Segons l'opinió de la comissió, els altres princi
pis són:

V- Neutralitat política i religiosa.
V1- Venda al comptat.
V11- Desenvolupament de l'educació cooperativa.

Aquests tres darrers punts, si bé formen part del

sistema de Rochadle i són aplicats amb exit als moviments



cooperatius de molts paisos, no signifiquen pas condició

indispensable per ésser membre de l'ACI (6).

Aquesta fou la conclusió de la Comissió, aprovada el

1937 pel Congrés de l'ACI que es celebr! a Parfs.

El Congrés de Viena de 1966

El document aprovat a Viena del 4 al 8 de setembre

de 1966 pel XXIII Congrés de l'ACI consta de tres parts:

una introducció, un examen dels Principis Cooperatius i

unes "recomanacions i conclusions" que, entre altres co

ses, diuen:

1- L'adhesió a una societat cooperativa ha d'ésser vo

lunt!ria i oberta a totes les persones que puguin fer ús

dels seus serveis i que acceptin les responsabilitats in

herents a l'afiliació¡ no hi ha d'haver restriccions ar

tificials ni discriminacions socials, polftiques o religio-

ses.

2- Les cooperatives són organitzacions democr!tiques.
Les seves operacions han d'ésser administrades per perso

nes elegides o designades mitjan9ant un procés acordat

pels soéis responsable5davant seu . Els socis de les coo

peratives prim!ries han de gaudir dels mateixos drets de

vot(un soci, un vot) i de participació en les decisions

que afecten les organitzacions. En cooperatives no prima
ries, l'administració s'ha de guiar sobre bases democr!ti

ques segons un metode adequat.

3- El capital accionari, en el cas de rebre interes,
no ha d'ésser sobre un taxa estrictament limitada.

4- Els excedents o estalvis produits per les opera

cions d'una cooperativa, si és que hi són, pertanyen als

socis i han d'ésser distribuits'de manera que s'eviti

que un soci obtingui guanys en detriment dels altres. La

distribució decidida pels socis pot consistir en:

a) destinar aquests estalvis o excedents a l'expansió
de les operacions de la Cooperativa, o bé



b) destinar-los a serveis comuns, o bé també

c) distribuir-los entre els socis en proporció
a les operacions realitzades amb la societat.

5- Totes les cooperatives s'han de preocupar de

l'educació en principis i tecniques cooperatives tant

economiques com democratiques deIs seus socis, empleats,

dirigents i públic en general.

6- Les cooperatives, per tal de servir millor els

interessos deIs seus socis i de les seves comunitats,
han de col .laborar··, per tots els mitj ans f amb c.' al tres

cooperatives als nivells local, nacional i internacio

nal" (7).



1.2. Doctrina cooperativa

A continuació, farem un brevíssim esbós del plant�
jament filofic en el qual s'ha recolzat historicament

la tradició cooperativa des del socialisme utopic fins

a la inspiració personalista.

1.2.1.Precedents: el socialisme utopic

La consciªncia de la classe treballadora va venir

no tant d'una col.lectiva comprovació de les condicions

dels obrers: que virtualment no tenien temps ni mitjans

materials, com de moviments ideologics que van aparªixer,
en primer lloc, entre la burgesia, capa9 només ella de

poder fer aquestes reflexions.

Aixo explicaria que els pioners de Rochdale, en el

seu inici, recolsessin la seva experiªncia en les prª

diques dels pensadors socials irnmediatament anteriors

i contemporanis i, en concret, entre aquells que van

configurar el socialisme utopic.

Foren homes com:

-Saint-Simó (1760-1825), predicador d'un estat fort

i planificador, i

-Fourier (1772-1837), que defensava el lliure asso

ciacionisme com a mªtode perla l'edificació de cons

truccions racionals, és a dir, els anomenats "fa

lansteris", destinats a les feines agrícoles i ar
resanals (8).

-Owen (1771-1858), considerat per certs historiadors

el pare del cooperativisme anglªs. Aquest proposava

la construcció de "pobles de cooperació" on la pr�
pietat hauria d'ésser comuna. Aquests "pobles" du

rien a terme els seus intercanvis i valorarien les



mercaderies en funció del treball incorporat(9).
Cadascun d'aquests pobles seria una comunitat de

500 a 1000 persones (10) .

-King(1786-l865) pensava en el sector de consum com

a motor de qualsevol inici de projecte cooperatiu.

Així, l'agost de 1828, escrivia a la revista The

Cooperator: "Les classes obreres tenen un important
motiu per obrir tendes per la seva propia iniciati

va. La quantitat de diner que les classes treballa

dores gasten anualment és molt gran i es pot valo

rar en uns quants milions. El benefici que podria
obtenir-se d�aquesta suma seria suficient, en ell

mateix, per establir fabriques. No cal tant, doncs,

el poder com coneixer al lo que impedeix als treballa

dors de comen9ar ... , comercialitzar i treballar per

ells mateixos, així com coneixer els beneficis que

aixo els podria reportar i, com a conseqüencia, la

independencia" (11) .

El Dr. King fou deixeble d'Owen i l'antecedent irnme

diat deIs pioners de Rochdale.

-Buchez(1796-l865). Fou el precursor de les coopera

tives de producció. Les seves propostes d'organitza
ció cooperativa, publicades el desembre de 1831 en

el Journal des Sciences Morales et ;lioli tiques, són

aquestes: "Un nombre determinat d'obrers, tots de

la mateixa professió, .s'han de reunir en una socie

tat particular( ... ) i s'han d'associar entre ells

per un contracte, les disposicions principals del

qual haurien d'ésser les següents:

1ª- Els associats s�han de constituir en empresa

ris i, d'entre ells, un o dos hauran d'éss��

elegits com a representants, els quals hauran

d'obtenir la firma social.

2ª- Cadascun d'ells continuara cobrant un salari

segons els usos adoptats en la professió, és

a dir, per jornalo tasca, i segons l'habili-



tat individual.

3ª- Una quantitat equivalent a la que els empresaris
intermediaris descompten de cada jornada s'hau

ria de reservar. A final s d'any, aquesta quanti

tat, el benefici net,s'hauria de repartir de la

següent manera:

- el 20% es destinaria a la formació i a l'aug
ment del capital social i

- la quantitat restant, és a dir, el 80% s'uti

litzaria per a socorraments o es distribuiria

entre els associats a escot de llur treball.

4ª- El capital social aniria augmentant, per tant,

cada any en una cinquena part deIs beneficis i

seria inalienable; pertanyeria a l'associaci6,

que hauria d'éss�r,dechrada indissoluble, no

perque els individus no se'n puguin donar de

baixa sinó perque aquesta societat hauria es

devingut perpetua amb una administració conti

nuada de membres nous. Així) el capital no per

tanyeria a ningú i no restaria, en absolut, sub

jecte a cap llei d'herencia. La fundació i l'aug
ment del capital social, inalienable i indis

soluble)és potser allo més important de l'asso

ciació: és el fet pel qual aquesta mena de socie

tat2 crea un avenir millor per a les classes 0-

breres. Si s'organitzés diferent, l;associació

arribaria a ésser semblant a qualsevol companyia
de comerg: útil només pels fundadors i perjudi
cial, en canvi, per a tothom que no n'hagués for

mat part des del primer momento Acabaria per és

ser,en mans deIs primers"un mitja d'explotaci6.

5ª- L'associaci6 no podria fer treballar, pel seu

propi compte,obrers estranys durant més d'un

any. Un cop passat aquest temps, l'associació
hauria d'admetre el nombre de treballadors nous

que haurien esdevingut necessaris per a l' �ug

ment de les seves operacions." (12)
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A continuaci� Buchez fa una descripció dels fac

tors instrumentals necessaris per a la constitució

d'una associació de treball:

"La realització del sistema d'associació que tractem

ha trobat només un obstacle: la manca de credit.

Efectivament, per tal de comen�ar, cal:

- primeres materies,
- alguns grans instruments,

un local, l'ús delqual se li pugui concedir, i
- algunes anticipacions pecuniaries per tal de pagar

els jornals i la verificació del pagament del tre

ball realitzat." (13)

Un dels altres pensadors fou Blanc(1811-1882). En

el seu llibre L'Organització del treball defensa

la idea del "taller social com a associació obrera

sobre una base democratica, un esperit de solidari

tat fraternal i la distribució equitativa dels bene

ficis entre els treballadors un cop atesos els deu

res socials. Aquests deures són, principalment, l'a

mortització del capital, l'atenció a les obres so

cials, la solidaritat amb els altres tallers i la

formació d' un fons irrepartible de reserves" (14).

Com a culminació de la solidaritat dins els tallers,

es dóna la solidaritat en la indústria i entre to

tes les indústries(15).

Blanc, juntament amb Lassalle, fou un pensador con

temporani i participa en la primera experiencia del

cooperativisme modern: La Societat dels Equitatius
Pione�B: de Rochdale, que va néixer el 1844 en a

questa localitat d'Anglaterra per iniciativa d'un

grup de treballadors de la indústria textil.

Es en aquests moments quan es comen�a a posar en

practica el moviment cooperatiu.



1.2.2. El pensament cooperatiu posterior a l'experien
cia de Rochdale

Un deIs trets del moviment cooperatiu és el seu caire

practic, que fou ja obtingut a partir del comportament
deIs Pioners de Rochdale. Aquests pioners, per tal d'i

niciar llur experiencia, escolliren el projecte més via

ble que hi havia en aquells moments: la cooperativa de

consumo Nogensmenys, aquest caracter practic s�ha d'in

terpretar com a tactica de comportament realista amb l'ob

jectiu, a llarg termini, de la construcció d'una socie

tat integral.

Des d'aquella epoca tan primerenca, la practica

cooperativa no ha deixat d'ésser un instrument per tal

d'enfrontar problemes presents a cada momento El curs de

la historia ha ofert la fórmula cooperativa com a respos

ta pragmatica a les dificultats socio-economiques sorgi
des. I encara avui, aquesta fórmula cooperativa continua

essent una resposta als problemes contemporanis.

Tanmateix, si a finals del segle XIX les cooperati
ves podien donar una resposta irnmediata a certes preocupa

cions urgents deIs treballadors, no podien respondre, en

canvi, a les aspiracions a mig i llarg termini d'aquests
treballadors. La via federalista, concretada en la crea

ció d'unions i federació de cooperatives de base, es pre

sentava, a la practica quotidiana, mancada d'un programa

capag de projectar en l'horitzó el camí futur deIs coope-

radors.

Efectivament, un cop comprovada la no viabilitat

practica del programa owenista--colonies autosuficient�

-, el model pragmatic de reno

vació social va dissipar-se. El pensament cooperatiu pos

terior a l'experiencia de Rochdale es fomenta, com assenya

la yernández Fernández(16) principalment en el cooperati
visme de consumo
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Charles Gidé(1847-l932) fou el principal pensa
dor d'aquesta branca del cooperativisme i el fundador de

l'Escola de Nimes. El seu programa per a l'assoliment

d'un sistema cooperativista és concretat en tres fases:

"Primera: Agrupar les societats i separar, dels seus

beneficis, la millor part possible per tal de fundar grans

magatzems a l'engr6s i efectuar les compres a gran esca

la. Aquesta seria una primera etapa.

"Segona: Amb els capitals així constituits, posar-se

en situació de produir directament tot allo que calgui

per a les necessitats dels associats, crear fleques, fa

briques de farina, manufactures de teixits i de vestits

confeccionats, tallers de ca19at, de barrets, de sabó, de

galetes, de paper ... Aquesta és la segona etapa.

"Tercera: en fi, en un avenir més o menys llunya, ad

quirir terres i hisendes per tal de produir-hi directa

ment el blat, el vi, l'oli, carn, llet,mantega, volateria,

ous, verdura,fruita, flors, fusta ... que constitueixen la

base del consumo 1 aquesta és l'última etapa.

Podem, per tant, resumir aquest programa en tres

mots: en una primera etapa victoriosa, cal conquerir la

indústria comercial; en la segona, la indústria manufac

turera i en la tercera, la indústria agrícola. Aquest ha

d'ésser el programa de la Cooperació de tots els paisos.
Es d�una simplicitat heroica i tinc la convicció que, un

dia o un altre, malgrat les nostres debilitats i els nos

tres dubtes, es realitzara" (17)

Gidé, quan es refereix a la república cooperativa,
considera que el veritable proposit de la Cooperació és

la "transformació pacífica pero radical del regim econo

mic actual que fa passar la possessió dels instruments de

producció,i així la supremacia economica, de les mans dels
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productors que la detenten actualment a les mans deIs con

sumidors. 1 com a mitja practic, és l'organització de

grans federacions de societats i l'acumulació d'un fons

de reserva com més gran millor i la creació d'un magat

zem a l'engrós tan extens com sigui possible" (18)

La RepGblica Cooperativa, obra escrita per Poisson,

va dur la doctrina de Gidé a les Gltimes conseqüencies.
Per a un cooperador fidel als principis de la neutrali

tat política, els seus dos nivells d'ac�ió serien defi

nits, en un pla immediat, per la seva participació acti

va en les cooperatives de primer i segon grau i, en un

futur a llarg termini, per la seva ciutadania en una re

pGblica cooperativa.

Deixebles de Gidé foren també Lavergne i Lasserre,

que van fonamentar el seu pensament i practica en les

cooperatives de consum. Per a Lasserre, "només la coopera

tiva de consum, per l'amplitud de les seves relacions, el

radicalisme de la seva solució quant al benefici i � l'ab�st

universal de la idea de sobirania del consumidor, pot te

nir i té, de fet, l'ambició de conquerir l'economia" (19)

L'interes que la societat manifesta per l'associacio

nisme economic era molt lligat al comportament de la rea

litat economica. Fou, fonamentalment en moments de cri

si, quan el cooperativisme va poder desempenyorar la seva

utilitat.

La fase expansiva de 1 'economia , acompanyada d'una

creixent intervenció estatal, fa que, en aquest context,
la presencia cooperativa sembli ésser abandonada a la

propia sort. Es en aquest període d'inici de la interven

ció estatal que Lavergne advoca per les"régies" coopera

tives(20) com a alternativa a la tendencia que afavoria

les nacionalitzaclons. No obstant, en aquests anys d'eu

foria, el sentit general de la intervenció de l'Estat

s'orientava cap �l control creixent i no vers l'autono

mia de' les empreses "d'interes pGblic".



Aleshores, en que consistí la presencia cooperativa

d'aquests anys? Fou una pulverització de cooperatives,
un sector cooperatiu o una república cooperativa amb fron

teres limitades? Una de les respostes possibles a aques

tes qüestions fou donada per Fauquet en el seu assaig
El sector cooperatiu. Si fins aleshores els teorics del

cooperativisme havien treballat en el projecte d'estruc

turar el camí del futur cooperativisme, Fauquet assaja
de comprendre quina era la presencia cooperativa en la

1\
societat del seu momento El "sector cooperatiu" és en

una estreta relació amb el "sector propiament privat". La

Cooperació és, essencialment, en efecte, en totes les se

ves formes, una construcció a partir de les petftes uni

tats de l'economia quotidiana i de l'economia del pages
i l'artesa. Resulta que, en la mesura que les cooperatives
fan créixer els seus efectius i completen la seva orga

nització, el "sector cooperatiu" i el "sector propiament

privat" tendeixen a constituir un sol sistema, un sistema,

pero, d'estructura federalista que associa les seves pe

tites unitats de base pel seu bé comú,tot mantenint la

seva economia.

Les aportacions del "sector cooperatiu" juntament
amb els altres sectors són d'una natura diferent:

a) amb el "sector capitalista": aportacions de com

petencia i de lluita que no n'exclouen pas, mal

grat tot, les relacions comercials en el si de les

economies nacionals o en els mercats internacio

nals;

b) amb el "sector públic": aportacions complexes i

variables segons el grau de desenvolupament de

les institucions cooperatives i l'orientació polí
tica i económ.í ca de l'Estat"(21)

Ultra aixo, en aquest assaig, Fauquet situa les coo

peratives de consum en el mateix pla de les cooperatives
de producció. La tesi tradicional de l'hegemonia dels con-



sumidors és abandonada i les empreses cooperatives de pro

ducci6 es situen en el mateix nivell d'igualtat que el

de les empreses deIs consumidors. Conjuntament amb

aquesta coexistencia realista en 1 'interior del sector

cooperatiu, cal tenir present la coexistencia d'aquestes
amb les que treballen en el sector capitalista privat
i público L'evoluci6 del sector cooperatiu dins aquest
marc més ampli de mercat és caracteritzada per les varia

cions segons el pes relatiu de cada un deIs sectors i se

gons la conformitat amb les circumstancies específiques
de cada país i de cada epoca.

�En les fases inicial i final deIs processos econo

mics, l'home no pot ésser reduit al rol de simple element

d'un sistema impersonal. Constantment, ha de posar en joc
les seves facultats de judici i de discerniment, ha d'adap
tar cada decisió i cada acci6 a la idea concreta, diver-

sa i mobil: a la fase inicial, davant tots els capricis de

la natura; a la fase final, davant les exigencies comple
xes i sovint individualitzades del consumidor i de la se

va fantasia.

Aquesta intervenció predominant de l'home en les zo

nes inicial i final deIs processos economics, hi assegura
una pla�a privil�giada a les petites unitats i activi

tats economiques de caracter personal que slagrupen preci
sament en les institucions cooperatives.

Contrariament, les operacions de la zona central es

presten a la subordinació de l'home, així com a l'ús de

tots els procediments tecnics de simplificaci6 i de me

canitzaci6: és el domini privilegiat de la racionalització

on materies i formes,i fin s i tot la mateixa ma d'obra

dirigida per una successió d'accions simples, poden ésser

sotmeses a definicions, normes i calculs de la ment i

deslligades, per un temps, de la natura i de la vida." (22)



En general, el pensament i la practica cooperativa
s'han caracteritzat pel seu utopisme sectorial.

A Espanya, no hi han hagut pensadors als quals

s'inspirés el moviment cooperatiu. Fonamentalment, hem

comptat amb divulgadors, estudiosos i practics del coo

perativisme que han permes el desenvolupament de la pra�
tica cooperativa al nostre país.

La filosofia cooperativa va comen�ar a introduir-se

al nostre país mitjan�ant la persona de Garrido Tortosa

(1821-1883) que va escriure un assaig de divulgació de

l'experiencia rochdaliana: La cooperació, estudi teoric

i practic (23). Per a Reventós, "el veritable encert de

Garrido fou el fet d'entreveure les possibilitats que

ofereix la cooperació i també el fet d'importar a Espanya
més que uns coneixements que, en el fons, hom suposa que

eren escassos, les informacions en els seus viatges, ja
abans de la seva epoca d'exilat político Per aquest motiu,
cal considerar a Garrido el precursor de la cooperació
a Espanya" (24).

Un altre propagador de l'ideal cooperatiu a Espanya
fou Piernas Hurtado (1843-1911). Per a Reventós Carner,

"la tasca principal de Piernas Hurtado, pel que fa refe

rencia al cooperativisme, arrela en la seva condició de

partidari fervent de l'idealrnrchdalia i, per la seva

condició d'hisendista il.lustre, el pensament de Piernas

Hurtado ofereix un interes especial. A més a més, cal

fer esment de la tasca escomesa per Piernas Hurtado a fa

vor del naixement de vincles i relacions entre les coope

ratives espanyoles. De l'assortiment d'iniciatives ( ... ),
havia de néixer el.Comite Nacional de la Cooperación Es

pañola. Per tal d'estimular aquest projecte, Piernas

Hurtado, el 1878, publica a Madrid un fullet titolat

Primer Congreso Cooperativo Español que s'haura de cele

brar a Barcelona amb els seus proposits, programes i

re�lament ( ... ), tasca de divulgació cooperativa." (25)
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Tot seguint Reventós, " el cooperativisme espanyol

( ... ) es desenvolupa ( ... ) com a fruit d'una pacient

comesa individual ( ... ). Aquesta feina individual la de

vern a Joan Sales Anton, Antoni Gascon i Miramon i Fran

cesc Rivas Moreno.

Creiem que Joan Sales Anton pot considerar-se

la figura clau de la cooperació catalana" (26)

A Catalunya, els homes més destacats, en el pri
mer ter� del segle XX, com a divulgadors estudiosos i

practicants de la cooperació catalana foren Serra i Mo

ret, Ventosa i Roig, Duran i Guardia, Miquel Mestre i

Joan Coloma (27).

A partir deIs anys quaranta, hi ha un buit total

a excepció de l'actuació en solitari de l'estudiós pé

rez Baró (28) i, més tard, de Ciurana (29), seguidors,

ambdós, de l'escola de Nimes.

En aquesta mateixa epoca que la de Pérez Baró i Ciu

rana a Catalunya, ens trobem al País Basc amb l'home

prac�ic i militant que va arribara ésser José Maria

Arizmendiarrieta, l'inspirador de l'experiencia coope

rativa de Mondragon(30).

A grans trets, aquests serien alguns deIs noms que,

des del camp de la militancia o l'estudi social, �an
."

aproximar-se al moviment cooperatiu.

Si des del punt de vista doctrinaxi ens trobem amb

una filosofia cooperativa relativament poc desenvolu

pada, :en un nivell encara més inicial, hi ha l' aplica
ció del pensament economic en l'estudi de l'empresa coo

perativa.



Els treballs relacionats amb la societat cooperati
va molt sovint analitzen aquestes entitats en els seus

continguts socials i ideologics,pero menys sovint des

de l'optica de la teoria economica.

Un deIs primers estudis que analitza la societat

cooperativa com a empresa correspon a Güelfat, en la

primera meitat d'aquest segle (31). Posteriorment, els

treballs més coneguts són de Vanek (32 ), que fou un

deIs pioners en l'aplicació de la teoria neoclassica

a l'estudi del funcionament de l'empresa cooperativa.
El seu model de "self-management" va generar tota una

literatura (33) , en el curs d'aquests anys setanta, en

relació a epoques anteriors. El que si és interessant

de ressenyar és que l'única realitat practica que acom

pleix els suposits i resultats d'aquest model de Vanek,

segons Thomas i Logan (34 ), es troba a Espanya: és

1 'experiencia del cooperativisme industrial de Mondragon.

1.3. Una realitat cooperativa: l'experiencia de Mondragon

Un exemple viu d'experiencia cooperativa que la li

teratura anglesa (35) considera inquibit al concepte de

"self-management" de Vanek (36) és l'experiencia coope

rativa de Mondragon.

Aquesta realitat va iniciar el seu camí en el perío
de escolat entre 1943 i 1956 que correspon als anys de

formació deIs pioners de Mondragon sota la direcció de

J. M. Arizmendiarrieta. (37)

1.3.1. José Maria Arizmendiarrieta

Generalment, els historiadors enquadren el moviment

cooperatiu a partir del fenomen deIs Pioners de Rochda

le (1844). Nogensmenys, per a Arizmendiarrieta, "el movi-



ment cooperatiu de tipus industrial que coneixem s'ha de

senrotllat, per generació espontania, a l'emparan9a de

persones nobles, ben intencionades i, en no pocs casos,

justes de coneixements i, per suposat, molt sensibilit

zades a transformar una situació amb la qual no estan

d'acord"(38). Creu, per tant, que el cooperativisme és

un moviment original,i no un producte extern a l'home si

nó una característica inherent a la mateixa natura de l'ho-

me.

El cooperativisme no ha nascut de la teoria, "no és

un moviment que ha tingut la seva arrencada en una cons

trucció teorica i apriorística, sinó que el seu origen és

fruitdel noble afany deis homes que, amb humanitat i sen

satesa, han volgut resoldre els seus problemes a tenor

de les circumstancies i de les necessitats"(39). Per tant,

el cooperativisme és producte d'uns homes determinats i

d'una situació concreta; "en la seva base, té uns princi

pis que són tan vells i constants com la propia humani

tat, el respecte democratic, etc .. Pero no per aixo, hem

de considerar el moviment cooperatiu com si fos quelcom

que tendeix a cristal.litzar-se en un ordre fix i inamovi

ble.

L'home, que evoluciona i transforma el seu medi am

bient, des d'un bon principi, sempre ha estat present en

tot allo conceptual i formal que inclou el terme cooperati
visme" (40).

La cooperació és la resposta universal de l'home a

la qüestió que l'home mateix es planteja. Aquesta respos

ta és universal , valida per a tots els homes i en tots

els temps. La cooperació no neix a Rochdale o a Mondragon
sinó que neix en l'home.

Com assenyalen Azurmendi (41) i Larrafiaga (42). la
. - ,

concepclo cooperativista dJArizmendiarr�eta és total�ent.
dinamica i es troba fortament relacionada amb el món que
l'envolta,el qual tracta de transformar, alhora. que la
mateixa cooperació es deixa transformar per aquest món.
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Els eixos del pensament d'Arizmendiarrieta versen

entorn de la dignitat de l'home, el treball, l'emancipa

ció i la societat sense classes. Aixi mateix, hi han dos

elements que es mantenen en el curs de l'evolució del

pensament d'Arizmendiarrieta: la seva fe en la persona

i la seva confian9a il.limitada en el treballador. Cer

ca un ordre nou fet a la mida de l'home¡ la fórmula que

ell portara a la practica és la de l'ordre cooperatiu
en l'empresa de producció industrial.

Per a Arizmendiarrieta, aquest ordre nou es fona

men ta en ( 43 ) :

- la dignitat de la persona com a objecte a aconse

guir mitjan9ant l'educaci� i el treball,

- l'educació i el treball: aquesta comunió treball/
estudi es dura a terme democraticament mitjan9ant
la cooperació. Aixi mateix han d'ésser activitats

que perdurin en el curs de la vida de la persona,

l'educació i la cooperaci6: per a Arizmendiarrie

ta, " l'educació i la cooperació són vinculades,
més o menys, com ho són el treball i l'home, que

s�autorre.alitzen individualment i col. lectiva i

corresponen a la inercia de la naturalesa i la

impotencia or í.q Lná r í.e s i individuals" (44). Con

sidera l'educació com a pilar de la cooperació i

aquesta cooperació, com a escola.

el treball i la propietat cooperativa. La propie
tat cooperativa té un triple aspecte de possessió:
individual, col.lectiva i de treball realitzat

amb béns propis. Per a Arizmendiarrieta, és aques
ta tipologia de propietat la que permetra l'eman

cipació deis treballadors (45).



- el treball i r organització: el gran repte del

moviment cooperatiu rau en saber trobar la fórmu

la d'organització de treball humana i, alhora,

eficient (46).

- la llibertat: Per a Arizmendiarrieta, l'arrel per
sonal última de la dignitat de l'home és consti

tuida per la seva llibertat. No obstant aixo,

aquesta llibertat s'ha de conquerir. Per a Ariz

mendiarrieta, mentre que la dignitat es crea, la

llibertat es conquereix (47).

La primera experiencia d'aquest ordre nou va con

cretar-se a Mondragón en 1956 amb la posta en marxa de

la Cooperativa ULGOR (48 ) .



1.3.2. �'Experiªncia Cooperativa de Mondragón

1.3.2.1. Factors qqe han permªs el desenvolupament de la

realitat cooperativa de M�ndragón

Aquesta experiªncia cooperativa s'ha fonamentat

en tres pilars basics : educació, producció industrial

i creació d'una instituci62 financera al servei del

treball.

A l'origen d'aquesta realitat, e. constata un

grup de persones que disposaven, en el seu haver, d'una

educació tªcnica i ideologica i, ensems, de l�otteneacfó

d'un líder carismatic que va proposar-se que la seva

prªdica fos experimentada en cadascuna de les activitats

diaries deis seus deixebles.

- Industrialment i des de l'inici, el fet d'ésser

capa�os d'introduir-se en sectors nous i d'una

demanda en expansió: sectors de béns de consum

durad(�s.

Amb un objectiu ideologic molt concret i una forma

ció tªcnica important, una tipologia determinada de tre

balladors van prendre la iniciativa d'organitzar-se
democraticament per endagar una activitat economica en

comú.

Aquest grup de treballadors, després d'analitzar

i estudiar cadascuna de les fórmules d'organització
que preveu la legislació, van escollir la fórmula coope

rativa perquª era la que s'adaptava més als seus plante
jaments ideologics.

Els factors interns al grup que van col.laborar,
d'una manera favorable al desenvolupament i la conso-

lidació d'aquesta experiªncia foren :



_ Financerament, dur á la practica una política
d'autofinan�aciO a parti� '12 l'estalvi per tal

d'invertir, tot seguit, en sectors industrials

tot diversificant el risco

- L'estrategia que va permetre a aquestes cooperativeE

industrials crear, ja en 1959, una entitat finance

ra: La Caja Laboral Popular (49).

- L'entitat financera que, si va néixer com a resultat

de l'esforg de les cooperatives industrials de base,

va transformar-se, tot seguit, en l'element estruc

tural i vital d'aquestes empreses en responsabilit
zar-se del préstec d'uns serveis tecnics i finan

cers a aquestes cooperatives industrials que els

permetés enfrontar sempre les exigencies del mer

cato

- Saber acomodar-se a organitzacions de segon grau

(50) que permetin l'aplicació d'una política de

racionalitat economica, compatible amb la partici-

pació deIs treballadors en la direcció i gestió
de 1 'empresa.

Un factor extern basic que ha col.laborat en la cons

trucció i consolidació d'aquesta realitat cooperativa fou

el fort creixement economic que Espanya va coneixer en el

període deIs anys seixanta. Aquest creixement permeté no

només el naixement d'aquesta experiencia sinó també el seu

desenvolupament i consolidament (51).
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1.3.2.2.Model de desenvolupament(S2)

En el període escolat entre els anys 1960 i 1977,

el mecanisme de creació de noves cooperatives, excepte

d'aquelles que formaven part del grup cooperatiu ULARCO,

era el classic del grup de persones que s'apropaven a la

CLP i sol.licitaven la seva col.laboració i ajuda per

perfilar la seva activitat econamica. Si semblaven con

venients ambdues parts, la nova cooperativa s'integrava
com a una associada més.

Pera, com escriu Larrafiaga, "el salt en solitari vers

el món empresarial és el model disponible a manca de grups

de cooperatives per arees o zones. Es el model classic de

reproducció que, essent d'utilitat en període de demanda

activa, és insuficient en període de competencia i mercat

obert. El salt en solitari és la manera periclitada i ne

cessitada de revisió" (S3)

Es amb aquesta idea basica que el 1965 s'inicia la

primera experiencia d'agrupació de certes cooperatives

per tirar endavant una política coordinada i solidaria en

tre aquestes cooperatives. D'aquesta primera experiencia

d'associació, foren pioneres les cooperatives industrials

ULGOR, ARRASATE¡ COPRECI i CONET (posteriorment EDERLAN) ,

que van crear una associació de caracter privat, associa

ció reglamentada en forma de contracte multilateral ano

menada Complejo Industrial Cooperativo ULARCO.

D'acord amb el seu Reglament, l'objectiu general era

"promoure la conjunció aptima i dinamica de les exigencies
d'unes autentiques comunitats de treball i pressupostos
de 1 'empresa moderna amb l'adequat desplegament tecnic,
financer i mercantil". La filosofia que hi havia darrera

la idea de Grup Cooperatiu era de poder fer economia a es

cala tot i r-e spe c ta-nt l' esperi t de direcció i gestió demo

cratica en l'interior de les cooperatives de base.



D'aquesta manera,ULARCO va esdevenir model de

referencia deIs grups cooperatius que van sorgir poste

riorment. El 1980, ULARCO era constiulda per sis coope

ratives. El seu pes específic dins el Grup Cooperatiu Asso

ciat a Caja Laboral Popular era del 36,4% de les vendes

i el 36,7 % del personal ( 54).

Tanmateix, fins el 1978, aquesta experiencia d'agrupa

ció no es feu generalitzable entre les cooperatives asso

ciades a Caja Laboral Popular i sotmeses al control del seu

Pla de Gestió per part d'aquesta institució.

Les raons fonamentals que incidiren , des del 1977, en

el foment de noves agrupacions foren dues:

- en el pla d'organització interna, incidí la necessitat

de creació d'estructures intermitges entre cooperati

ves de base i la Caja Laboral �opular;

la consolidació d'una situació de crisi economica va

facilitar el naixement d'una voluntat favorable a la

integració a les estructures superiors entre les coope�

ratives de base com a mitja de defensa enfront la in

certesa economica.

Així, el pes especifíc de les cooperatives que formen

part de les Agrupacions Cooperatives sobre el total de les

associades a Caja Laboral Popular i sotmeses al control de

Gestió experimenta un fort creixement en el curt perío
de escolat entre 1978 i 1980 (55)

El 1980 es consolida, doncs, el nou model de desenvolu

pament del Grup Mondragón mitjan9ant aquestes estructures in

termitges: els Grups Comarcals i els Convenis Sectorials.

El lligam basic que regna en els Grups comarcals rau en

el fe� que hom pot localitzar les cooperatives en un mateix

territori físico Contrariament, la creació deIs Grups Sec

torials respon a criteris de convergencia comercial i tecnica.



Les funcions basiques dels Grups Comarcals són les

següents:

- Servei de Personal

- Servei economic-financer de control

- Servei d'organització administrativa

- Servei de Promoció Comarcal

- Assessoria Jurídica

- Serveis Generals (Secretaria General)

Les funcions atribuides als Convenis Sectorial s són

aquestes:

- Servies d'Investigació de Productes

- Servei Comercial

- Servei d'Exportació
- Servei d'Aprovisionament
- Servei de Control de Qualitat.

La consolidació d'aquestes estructures intermitges ha

tingut com a conseqüencia que les cooperatives de base que

comencen han de formar part d'algunes d'aquestes modalitats

d'agrupacions per poder ésser cooperativa associada a la

Caja Laboral Popular.



1.3.2.3.

Analisi quantitativa de 1 'Experiencia de Mondragón

La realitat cooperativa de Mondragón, en l'actualitat,

esta configurada per 163 cooperatives associades a la Caja
Laboral Popular que, en el 1983, donaven ocupació a 19.913

socis-treballadors, localitzades, fonamentalment, a Biscaia

i Guipuscoa (veure anex 1,11.).

La creació de llocs de treball ha estat una variable

constant des del seu naixement. Només el 1981 i el 1983

van veure disminuir la seva població laboral en 272 i 44

socis-treballadors respectivament (veure taula 1 ).

Des del moment de la inflexió de l'activitat economica,

aquesta maxima de llocs de treball s'ha desenrotllat mitjan

�ant la consolidació de les estructures intermitges -coopera

tives de segon grau, grups comarcals i sectorial s- i l'apli
cació d'important plans interns de reconversió amb l'ajut

tecnic i financer de la Caja Laboral Popular i així

mateix, amb la necessitat d'una forta política d'autofinan

�ació i d'elevades taxes d'inversió (veure taula 1 ). Des

de finals dels anys setanta, el Grup Mondragón va comen�ar a

adre�ar les seves vendes cap als mercats exteriors, de manera

que, al 1983, exportava una quarta part de la seva facturació

(veure taula 1

Segons Thomas i Logan, l'explicació d'aquests resultats

es troba, preferentment, en la relació entre una cooperativa
de credit de segon grau i les cooperatives industrial s de

primer grau/cosa que ha permes a Caja Laboral Popular portar
a terme una política de planificació de recursos financers

agregats de les cooperatives industrials; així mateix, consi

deren els contractes d'associació entre les cooperatives in

dustrials i la Caja Laboral Popular com la clau explicativa
de l'exit de Mondragón ( 56).

Aquest model de desenvolupament pot considerar-se inno

vador envers la resta d'experiencies cooperatives. De forma
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TAULA 1. Evoluci6 ernEresarial de les cooperatives associades a

Caja Laboral Popular

Any Personal Vendes Exportacions Inversions

(rnilions de % ) milions de I?s rnilions I?.

1966 4.�02 /..8Q2

1967 5,082 3.606

1968 5.981 4. 169

1969 7.945 6.386 503 902

1970 8.570 7. 102 753 1 .038

1971 9.416 8.164 1 .06 O 463

1972 10.055 10.377 1 .343 780

1973 11.621 12.625 1 .565 1 .471

1974 12.915 17.693 1. 969 2.362

1975 13.808 19.694 2.344 2.888

1976 1 5 . 417 24.833 3.007 3.578

1977 16.504 34.119 4 . 115 3.977

1978 17.022 43.753 5.884 3.671

1979 18.295 57.099 9.040 4.626

1980 18.733 69.065 13.576 4.751

1981 18.461 83.403 19.767 5.258

1982 18.788 94.484 20.954 4.255

19R3 18.744 109.413 23.842 4.858
.,

FONT: elaboraci6 propia a partir de CAJA LABORAL POPULAR,Mernories

1974, 1983.



generalitzada, el moviment cooperatiu s'ha caracteritzat

pel desenvolupament aIllat d'organitzacions de consumidors,

cooperatives de credit , cooperatives de treball associat ...

L'originalitat de l'experiencia de Mondragón rau en aquesta

coordinació i solidaritat entre les cooperatives mitjan�ant

una organització financera de segon grau ( l'evolució econo

mica de Caja Laboral Popular de 1974 a 1983, així com el seu

balan� de situació al 31 de desembre de 1983, es troben en

l'anex 1,11. juntament amb altra informació estadística rela

cionada amb aquesta entitat financera).

Organització que, al mateix temps, ha tingut una forta

influencia sobre les cooperatives de base, en ésser ella qui,

mitjan�ant els seus serveis tecnics -Divisió Empresarial-,
indicava el comportament empresarial més adient per fer front

a cadascuna de les realitats del mercat.

No sols per Thomas i Logan l'experiencia cooperativa de

Mondragón ha estat un centre d'interes i d'estudi degut als

seus importants resultats economics, sinó també per tota una

literatura preferentment sociologica (57 ). Darrerament, di

versos sindicalistes anglesos s'han interessat per l'experien_
cia com a conseqüencia de la crisi economica (58 ).

Tanmateix, el model de desenvolupament cooperatiu de

Mondragón tingué lloc en unes circumstancies economiques i

socials, adhuc geografiques, difícils de tornar a confluir

conjuntament en el mateix nivell d'importancia en altres in

drets. El mate ix Arizmendiarrieta ressenya la necessitat de

que la fórmula cooperativa es caracteritzés per la seva ma

xima flexibilitat, no fos un model tancat pero si que fos

capa� d'acomodar-se a cadascuna de les necessitats concretes

en un moment determinat d'un nucli natural de persones.

Així mateix, ressenya que aquesta experiencia cooperati

va no és filla de la necessitat com podría ser-ho l'actual

associacionisme economic en el mercat de treball. Per tant ,

avui, la realitat cooperativa de Mondragón pot ésser un mo-



del desitjable pero no és representatiu del cooperativisme

tradicional - desenvolupat abans de la crisi - ni de l'actual

associacionisme economic desenrotllat arrel de la inflexió

de l'activitat economica. L'experiencia de Mondragón seria

un exemple de cooperativisme no ortodoxo



2. Marc legislatiu de l'associacionisme economic a Catalunya.

2.1. Societat Cooperativa

2.1.1.Historia legislativa de les entitats cooperatives

En el moment de néixer les societats cooperatives,

aquestes no tenen cap cos jurídic que les reguli i ampa-

ri de la resta de les organitzacions. No obstant, com

escriu Pérez Baró, "les cooperatives ja fan acte de presen

cia en aquells congressos -- congressos obrers de 1865 i

1870-- i fins i tot se'n discuteix la seva tematica, car

són d'una vitalitat for�a considerable" (59). Pero com

recorda Reventós (60), en aquella epoca, les cooperati-

ves no tenien un enquadrament legal, vivien, més aviat, de

la tolerancia política que era intermitent, és a dir,

algunes vegades hi era present i d'altres es retirava¡

quan la tolerancia deixava d'alenar esdevenien epoques
de clandestinitat.

Malgrat aixo, hi havien entitats cooperatives que

sentien la necessitat de tenir un enquadrament legal i,
essent-ne mancades, s'acollien al Codi de Comer�. Altres

cooperatives s'acollien , a partir de 1887, a la Llei d'As

sociacions. En realitat, el primer text legal que empara

un tipus d'entitat no a nomenada , encara, cooperativa, tot

i que exerceixi funcions cooperatives, és la Llei de Po

sits de 1906, que legalitza l'actuació d'algunes entitats:

els posits, existents d'abans de la Llei,i els aplica i o

torga unes funcions purament cooperatives¡ el nom de "coo

perativa", pero, no surt escrit enlloco

El moviment cooperatiu espanyol haura d'esperar la

legislació republicana central i la catalana per poder
disposar d'un text jurídic que desenvolupi els "Principis
dels Equitatius Pioners de Rochdale"( 61). El 1938 es sus

pen tota legislació anterior i el 1942;a la seva a�arició
una legislació cocperativa d'ambit estatal el reglament del
�ual data del novembre 1943.



El desenvolupament de la normativa d'aquesta Llei del

1942 desvirtuava, an bona mida, els Principis Cooperatius
dels Equitatius de Rochdale. (12). Aquests principis són

respectats amb més fidelitat, en canvi, en l'article 2 de

la Llei Estatal vigent de 1974 tot i les deficiencies po

lítiques i tecnico-jurídiques (63) i en l'article 1 de la

llei basca (64) i catalana (65).

Seguidament, farem una aproximació al concepte i pri�
cipis que caracteritzen la societat cooperativa següns la

Llei Catalana de Cooperatives 2/1983.



2.1.2. Definici6 Societat Cooperativa segons la llei

vigen� a Catalunya.

La definici6 de Societat Cooperativa és recollida

per la Llei Catalana de Cooperatives 4/1983 en el seu ar

ticle 1 on diu: "S'entén per societat cooperativa ... l'as

sociaci6 de persones naturals i/o jurídiques que es pro

posen de millorar la situaci6 economica i social deIs seus

components i la de l'entorn social on es mouen, i que exer

ceixen una empresa de base col.lectiva en la qual el ser

vei mutu i la col.laboraci6 pecuniaria de tots els membres

permetin d'acomplir una funci6 que tendeixi a millorar les

relacions humanes i a posar els interessos col.lectius per

damunt de tota idea de benefici particular".

L'organitzaci6 i funcionament de la societat cooper

rativa té uns caracters especial s que la diferencien de

les altres organitzacions. Aquests principis s6n recollits

per l'article 1 de la Llei en el paragraf segon. Com as

senyala Echevarria, "La formulaci6 d'aquesta llei sobre

els principis coincideix amb la de la Llei de Bases de

1934, així com amb el� Principis Cooperatius reconeguts per

l'Alianc;a Cooperativa Internacional" (66 ).

Els principis o caracters exigits s6n els següents:

l. Principi d'adhesi6 o porta oberta,

2. Principi de neutralitat política i religiosa.

La LLei Catalana de Cooperatives 4/1983 preveu aquests

dos principis en el seu article primer i apartat segon:

"Lliure adhesi6 i baixa deIs socis, sen se que se'n

pugui impedir l'admissi6, ni estatutariament ni de fet, per

motius polítics o sindicals o per ra6 de naixenc;a, rac;a,

sexe, religi6, opini6 o qualsevol altra condici6 o cir

cumstancia personal o social"

Aquests principis s6n desenrotllats en l'article 16 ,

que regula el reconeixement de l'ingrés del soci-treballa

dor, i en l'article 18, que reglamenta el poder donar-se



de baixa.

3. El principi democratic d'un vot per a cada home

és previst en l'article primer, apartat tercer:

-"Igualtat de dret a vot per a tots els socis". Aques

ta participació de tots els socis en la gestió cooperati-

va com a element basic d'aquesta organització s'expressa
en termes jurídics en l'article 32 d'aquesta Llei 4/1983.

4. El principi de la limitació de l'interes que els

socis poden percebre per les seves aportacions al capi
tal social és recollit en els següents articles:

- Article primer, apartat cinque: "L'interes de les

aportacions socials que s'estableixen sera limitat".

Article 52: "Els Estatuts Socials han de determinar

si les aportacions al capital social poden donar intereso

En el cas que sigui així, els tipus d'interes han d'ésser

fixats pels Estatuts Socials o l'Assemblea General quant
a les aportacions obligatories, i per l'acord d'emissió

quant a les aportacions voluntaries. En cap suposit, no

pot excedir, en més de tres punts, el tipus d'interes ba

sic del Banc d'Espanya".

5. El principi de la participació deIs socis en els

excedents en funció de l'activitat d'aquests envers la

cooperativa és expressat en els següents articles:

- Article primer, apartat cinque: "La participació
deIs excedents es fara proporcionalment a la participació
de cada soci en les operacions socials"

- Article 59: "
...Els excedents disponibles s'apli

caran als socis en proporció a les operacions, als serveis

o a les activitats realitzades per cada soci en la coope

rativa".

6. El principi de la Formació i Promoció Cooperativa



es preveu en l'article primer, apartat vuite:"La formació

i la promoció cooperativa són sempre l'objectiu de la so

cietat cooperativa", i en l'article 59, que legisla que

el 10% dels excedents sigui destinat al Fons d'Educació i

Promoció Cooperativa.

7. El principi de col.laboració amb les altres enti

tats cooperatives per al millor servei dels interessos

comuns és notori en l'article primer, apartat sete: "L'es

tabliment de relacions intercooperatives és necessari per

a la consolidació i el desenrotllament de les cooperatives".

Així mateix, la vigent normativa regula, en el seu

articulat, l'organització de les cooperatives en federa

cions de branques i el retorn del Consell Super�or de la

Cooperació (67).
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2.1.3.Estructura organitzativa de la societat cooperativa de

treball -associat

DeIs principis que configuren la societat cooperativa,

se'n despren una tipologia específica de societat: ens tro

bern davant una societat de persones que s'organitza per

tal de desenvolupar una certa activitat.

L'esquerna generalitzable d'organitzaci6 d'aquesta so

cietat preveu:



Diagrama 1 Estructura organitzativa de les cooperatives
de treball associat

Assemblea General

socis-treballadors

de la cooperativa

elecci6

Principi de democracia

interna: un home, un vot

,1/

Consell Rector

Direcci6

de

socis-treballadors

de la cooperativa

'Font: elaboració propia

Tots els

membres



El tret fonamental diferenciador respecte d'altres

estructures organitzadores que evidencia el diagrama 1

és aquest: els elements que configuren l'estructura so

cial coincideixen amb els elements que formen part de l'es

tructura tecnico-productiva.

La relació juridica existent entre la societat coope

rativa i cadascun deIs socis de treball no és el contrac-

te tradicional de treball sinó un contracte de societat.

Aquest és el tret fonamental que dóna significació a la so

cietat cooperativa i la difer�ncia de la resta de societats.

Com assenyala Echevarria(1982), "mentre que en qualsevol

contracte de treball, el treballador intercanvia treball

per $alari i pertany a l'empresari la facultat d'organit

zació del treball aixi com el risc del resultat d'aquesta

organització, en la cooperativa, aquesta facultat i aquest

risc pertanyen al soci, car aquest no ha cedit res a ningú
sinó que ha posat el seu treball en comú amb els altres

companys, assumint la facultat de la seva organització i

el compromis de risc del seu resultat"( 68)

D'aquest tret diferenciador, en deriva un deIs prin

cipals problemes que poden sorgir en l'interior de cadas

cuna de les cooperatives de treball associat que operen en

l'estructura productiva del pais: ens referim a la capaci-
tat del soci-treballador de comprendre aques-

ta doble pe.rsona.l
í

t.at que desempenyora en l' interior de la

societat cooperativa.

Aquesta persona acompleix el paper de soci en l'es

tructura social de la cooperativa i n'assumeix, com a fi

nalitat, l'elaboració deIs objectius. L'Assemblea General,
el Consell Rector i els Interventors de Comptes formen part

d'aquesta estructura social de la cooperativa.

Tanmateix, aquesta mateixa persona desempenyora, en

sems, el paper de treballador en l'estructura tecnico-or

ganitzativa, és a dir, en l'organització responsable de

realitzar els objectius acordats en l'estructura social.



Aleshore$, comprendre aquesta estructura composta i

així les diferents obligacions i drets de cada part és

un punt important de la vida d'una determinada societat

cooperativa de treball associat.
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2.1.4.Classes de Cooperatives

La Llei Catalana de Cooperatives 4/1983, en el seu

article 73, enumera les classes de cooperatives de pri

mer grau:

Art. 73. Classificaci6.

Les Cooperatives de primer grau poden ésser:

- Caixes Rurals,
- cooperatives agrícoles,
- cooperatives d'artesan�
- cooperatives d'assegurances,
- cooperatives de consumidors,

cooperatives de credit,
- cooperatives d'ensenyament i escolars,
- cooperatives d'habitatge,

cooperatives mixtes,
- cooperatives de serveis,
- cooperatives de treball associat.

Com reflecte ix aquesta classificaci6, les cooperati
ves poden dedicar-se a activitats molt diverses, per la

qual cosa podem dir que, essent la cooperativa una sola

forma organitzativa, existeixen grups o classes de coope

ratives segons l'activitat que despleguen, segons la natu

ralesa deIs socis que la integren o segons el contingut de

la relaci6 jurídica creada entre el soci i la cooperativa.

Per tant, no existeix un criteri uniforme en la clas

sificació i si que hi ha, en canvi, diversos objectius en

les classes de cooperatives que barregen el criteri de

l'activitat económica (de c9ll'P, de consum, etc.) i el del

contingut de la relació jurídica (treball associat). Així

mateix, aquest article 73 de la Llei Catalana de Cooperati
ves 4/1983 no recull la classificaci6 de cooperatives se

gons la naturalesa deIs socis en cooperatives de primer,
segon i ulterior grau( 69)



Ara bé, per l'objecte d'aquest estudi, ens limitem

afer ressaltar el proposit de les Cooperatives de Treball

Associat segons la Llei Catalana de Cooperatives 4/1983,

que permet de classificar aquesta branca de societat coo

perativa en raó del contingut de la relació jurídica que

es crea entre el soci i la cooperativa de treball asso

ciat.

Art. 78 Objectiu de les Cooperatives de Treball Asso

ciat: "Són Cooperatives de Treball Associat

aquelles que associen persones que, mitjan9ant
llur treball, es proposin d'exercir alguna
activitat economica o professional a tercers" (2) .

Com assenyala Echeverria, l'objectiu de les cooperati
ves de treball associat mostra que "la finalitat de les

quals comporta que els socis hi hagin de treballar i així

prestar-hi la seva col.laboració professional per tal de

realitzar en comú un producte o un servei" (70)

En concret, el nostre estudi s'interessa per aquella
branca de societat cooperativa que té el seu origen en una

empresa tradicional en crisi.
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2.2. Les Societats Anonimes Laborals

Les Societats Anonimes Laborals van néixer a Espanya

a mitjans dels anys seixanta amb la voluntat, per part del

Govern, de permetre l'accés dels treballadors a la direc-

,ció de l'empresa. Aquest objectiu governamental formava part

d'un pla més ambiciós de "política social" vigent en aquells
moments que es concreta en el fet que el Govern dona accés

a aquestes societats a l'ajut financer del Fondo Nacional de

Protección al Trabajo (71 ).

Tanmateix, aquesta voluntat va tenir un resso feble car

no hi havien unes raons objectives ni subjectives que estimu

lessin la participació dels treballadors en el capital de

1 'empresa.

De totes maneres, es realitzaren certes experiencies com

la "Sociedad Anónima Laboral Transportes Urbanos de Valencia

(S.A.L.T.U.V.) '" Més tard, altres empreses de transports

urbans van emprar aquesta fórmula en les ciutats de Les Palmes

de Gran Canaria, Palma de Mallorca i altres. Ara bé, aquest
accés dels treballadors a poder comprar un nombre d'accions

es féu amb el manteniment de l'estructura jurídica de l'em

presa: simplement hom volia expressar una voluntat política
de foment de l�accionariat obrero

Ara bé, la indiferencia social envers aquesta fórmula

d'accionariat obrer es modifica arrel del neixement d'unes

raons objectives que van capgirar la situació del mercat

de treball. La por a l'atur és un dels factors explicatius
del desenvolupament d'aquesta fórmula jurídica entre certs

col.lectius de treballadors de l'actualitat. No són raons

conceptuals de "política social" ni d'ideologia obrera aque

lles que han aconseguit el desenrotllament d'aquesta forma

d'accionariat obrer, sinó que són raons de defensa de la so

cietat per enfrontar certs problemes,: com es pr-e t.en mostrar

en els capitols sp.güents.

•



.A Catalunya, les primeres con

versions daten de 1978; des d'aleshores aquestes experiencies
no han deixat d'ésser intentades per col.lectius de treballa

dors, sinó que l'intent és, cada vegada, més freqüent.

2.2.1. Legislació

Aquesta tipologia de Societat Anonima Laboral no va

frurr, en cap moment, dluna normativa propia específica com

ho feren d'altres experiencies similars a Fran9a, on aquest

foment de l'accionariat fou regulat amb la Llei del 24 d'oc

tubre de 1980, o les experiencies angleses de "les empreses

de propietat col.lectiva " regulades en la legislació del

darrer període laboralista a Anglaterra (72).

En l'actualitat, tampoc existeix una normativa legal

que s'anomeni "Societat Laboral" , ni hi ha tampoc una re

lació conjunta d'aquest tipus específic de societat.

Tanmateix, per Salinas Ramos, (73) sembla que hi ha un

compromís per part de l'Administració envers les societats

anonimes laborals.

El Reial Decret 1305/1977 del 2 de juny (B.O.E.núm.140
de 13-6-1977) pel qual és creada la Direcci6 General de Coo

peratives i empreses Comunitaries en el Ministeri de Treball,

assenyala clarament la intenci6 de l'Administraci6 de donar

la importancia convenient a qualsevol tipus específic de so

cietat laboral que faciliti l'accés deIs treballadors a la

propietat de l'empresa i a la seva participaci6 i direcció.

No obstant, en l'actualitat no hi ha, des d'un punt
de vista substantiu, una legislació específica per a les

societats anonimes laborals.

Només són definides, indirectament, per l'Ordre del

Ministeri de Treball i Seguretat Social del 18 de mar9 de

1984 (B.O.E. núm. 77 de 30-3-19884) mitjan9ant el qual,
i als efectes de gaudir dels beneficis del Pla d'Inversi

ons del Fons Nacional de Protecció al Treball, es diu que
foren qualificades ,com a laborals, aquestes societats a

ponimes que reuneixen uns reguisits determinats.



Segons aixO, la legislaci6 vigent aplicable a les so�

cietats anOnimes laborals consta, actualment,:

-El Codi de Comerg,

-La Llei de Societats Anonimes del 17 de juliol de

1951 (B.O.E. nüms. 198 i 1999 de 17 i 18 de juliol
de 1954),

-Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat Social del

18 de marg de 1984 (B.O.E. nüm. 77 de 30-3-1984).
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2.2.2.

Concepte i característiques de la Societat Anonima

Laboral

La Societat Anonima Laboral és una societat anonima

i, per tant, la seva definició coincide ix plenament amb

la de la societat tradicional, de la qual només es diferen

cia per les limitacions que aquesta societat anonima com

porta a causa de l'atribució en la titularitat de les ac

cions.

Un cop feta aquesta consideració, que no és substan

cial, la regulació actual no contempla cap altra diferen

ciació entre ambdues societats, de manera que no podem

parlar de Societat Anonima Laboral com a tipus específic
de societat.

Els efectes administratius oportuns, Ordre del Mlnis

teri de Treball i Seguretat Social del 18 de marg de 1984

(B.O.E. núm. 77 de 30-3-1984), estableixen els programes

d'actuació de la Unitat Administrativa del Fons Nacional

de Protecció al Treball per a l'exercici pressupostari de

1984, els trets que una societat anonima ha d'acomplir per

ésser considerada laboral:

l. Que els treballadors siguin propietaris del 50% del

capital social,

2. Que cap dels socis disposi de més del 25% del capi
tal social,

3. Que els títols representatius del capital social

siguin nominatius,

4. Que els títols representatius recullin, en el seu

text, les limitacions que, en funció de la seva

transmissibilitat, estableixen els estatuts socials ,

5� Que els títols representa�ius del capital propietat
dels treballadors solament puguin ésser transmesos

a al tres treballadors de la societat.
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Per tant, si en les societats anonimes convencionals

tothom pot ésser titular, en la societat anonima laboral,
en canvi, el 50% de les accions ha d'ésser propietat de

persones que treballin en l'empresa, la qual cosa exigeix,

per tal que aixo sigui operatiu, l'obligatorietat deIs al

tres requisits.

Ara bé, cal dir, encara que per a aquest estudi no

sigui gaire important, que aquesta regulació, mitjan9ant
un Ordre Ministerial, no és tecnicament correcta i, a la

practica, comporta problemes en el Registre Mercantil, car

els requisits exigits són, en part, contraris als princi

pis i a la lletra de la propia llei de Societats Anonimes.

Aquesta pot ésser una pro�a de la incertesa sota la qual
es va desenvolupant aquesta fórmula jurídica.
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2.2.3. Estructura organitzativa de les Societats Anonimes

Laborals

Així com manifesta el diagrama 2;, l'estructura organit
zativa de les Societats Anonimes Laborals és identica a la

de les Societats Anonimes: ambdues estructures consten d'u

na estructura social i d'una estructura tecnico-productiva.
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Biagrama 2 Estructura organitzativa de les societats

anonimes laborals

Assemblea General

(accionistes)
1.1

elecció

vot proporcional a

la participació en

el capital

Consell d'Administració

o Administrador únic

1
� . �

se eccl.O

Direcció

I
gestió

d'erresa
treballadors

de llempresa Com a mínim el

50% del capital

propietat dels

treballadors

Font: elaboració propia
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L'estructura social és formada pels organs de l'Assem

blea General i el Consell d'Administració; l'estructura

tecnico-productiva, per la resta d'organs estructurals.

La primera té el poder de decidir els objectius de l'em

presa i la segona, de fer-los realitat.

Dins l'estructura social, un dels caracters que fa de

les 80cietats Anonimes Laborals un tipus específic de 80-

cietat Anonima és l'obligatorietat que el 50%, com a mí

nim, del capital social de l'empresa sigui propietat dels

seus treballadors.

Ara bé, la conjuntura actual que ha permes el "re

descobriment de les 80cietats Anonimes Laborals" per part
de certs col.lectius de treballadors fa que el percentatge
de capital social propietat dels treballadors accionistes

de 1 'empresa sigui superior, freqüentment, a aquell que

la normativa legal estableix com a mínimo Així mateix, tam

bé hi ha el cas d'aquelles societats anonimes laboral s on,

tot i que una part de capital social pertany a l'accionis

ta no treballador de l'empresa, el Consell d'Administració
és compost, tot ell, de representants de l'accionariat-tre

ballador. Aquesta realitat actual fa que, a la practica,
les funcions de direcció, gestió i producci6 siguin desen

volupades per un mateix col.lectiu: el col.lectiu de tre

balladors-accionistes de l'empresa.

Tanmateix, el significat jurídic de societat anonima

laboral és contraposat al de societat cooperativa. Ens tro

bem davant d'una associació de capitals on la participació
en 1 'estructura política de 1 'empresa per part dels socis

és motivada per l'aportació de capital. Per tant, la prac
tica en l'interior d'aquestes estructures jurídiques de la

democracia economica no és un dels seus trets definitoris,
tot i que, actualment, moltes d'elles la practiquin per

raons d'aportació igualitaria de capital donat per cada

socio



2.3. Diferencies de significat jurídic entre societat coo

perativa i societat anonima laboral

Els conceptes abans esmentats( 74) suposen, entre amb

dues figures jurídiques, les següents particularitats:

l. La Societat Cooperativa §s �na associaci6 de per

sones natural s i/o jurídicj_\:.::!s. Aques·ta caracterit

zaci6, com assenyala Echeverria(75 ), suposa unes

conseqüencies importants:

a) no transmissibilitat de la condició de soci,

b) la consideraci6 del capital com a, instrument,

c) la participació en la cooperativa §s motivada

per la condici6 de soci i no pas per l'aporta-
ció de capital.

En el cas de les Societats Anonimes Laborals,

a) aquesta transmissibilitat §s condicionada pel
50% de les accions i s'ha d'exercir dins el camp

dels treballadors de l'empresa (Ordre del Minis

teri de Treball i Seguretat Social del 18 de

mar e de 1984.).

b) l'atribució de la titularitat de 1 'empresa per

tany al propietari o propietaris del capital so

cial.

c) la participaci6 en la gesti6 o direcci6 de l'em

presa §s conseqüencia de la titularitat d'una o

diverses accions.

2. La finalitat de la Societat Cooperativa §s la mi

llora de les condicions socials i economiques dels

socis i de l'entorn social en el qual aquests es

mouen. No obstant, com assenyala Echeverria, "a

quest tret no permet de confondre la cooperativa
amb una entitat filantropica, pero si de configurar
la com a societat essencialment solidaria" (76)



Les societats anonimes laborals, per definició,

persegueixen el lucre o benefici, , raó existen

cial de la propia associació de capitals que és

aquesta societat. No obstant, cal remarcar que la

majoria de les societats anonimes laboral s que fan

la seva aparició en l'actual conjuntura economica

tenen un significat marcadament"solidari"entre els

seus components, la qual cosa, a la practica, els

permet de poder tenir objectius semblants als de

les societats cooperatives.

3. El concepte de societat cooperativa suposa també

l'exercici d'una empresa de base col.lectiva, la

qual cosa no és inherent a les societats anonimes

laborals.

Així, en la Societat Cooperativa, "l'objectiu so

cial pretén ésser assolit amb el desenvolupament
d'una organització economica de base col.lectiva,

en la qual el grup o ens societari sigui quelcom
més que una suma d'individus i participacions eco

nóm.í.ques" (77)

Aquesta exigencia de base col.lectiva suposa, per

a la societat cooperativa, el fet de destinar una

part dels seus excedents a fons de reserva i a pro
moció i a educaci6 cooperativa. L'article 59 de la

Llei Catalana de Cooperatives 4/1983 estableix:

"Els percentatges dels excedents que, com a mínim,
han d'ésser destinats al Fons Obligatori de Reser

ves, de caracter irrepartible, i al Fons d'Educa

ció i Promoci6 Cooperativa, són els següents:

a) El trenta per cent s'haura de destinar al Fons

Obligatori de Reserves i el deu per cent al

Fons d'Educació i Promoció Cooperativa fins que

les reserves esmentades assoleixin una quantitat

equivalent al cinquanta per cent de la part de

l'actiu que correspon a l'immobilitzat.
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b) Assolida aquesta reserva, els percentatges mí

nims han d'ésser del vint i el deu per cent

r.espectivament" ( 78)

Així com la Llei estableix, aquests fons s6n de

propietat col.lectiva i, en cap dels casos, poden
ésser repartits entre els seus socis, ni tan sols

en cas de dissoluci6 de la societat cooperativa. (79)

En canvi, la Societat Anonima Laboral no té, en

principi, cap element de caracter col.lectiu, essent,

tota ella, instrument per a la rentabilitzaci6 dels

capitals invertits en ella mateixa. De totes mane

res, cal dir també que algunes de les Societats

Anonimes Laborals podrien tenir comportaments

semblants, encara que fossin producte sempre

de la seva voluntat i no d'un imperatiu legal.

Aquesta analisi jurídica ens situa davant dues ti

pologies d'organitzaci6. Logicament, aquestes dues conceE
cions diferenciades suposen, també, normatives dp. funcio

nament distintes. No obstant, en aquests moments, encara

que diferents, s6n les dues f6rmules jurídiques emprades
en l'actualitat per aquells col.lectius de treballadors

que han fet l'opci6 de comprar una empresa i gestionar-la

amb l'objectiu de mantenir el seu lloc de treball.
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3. El Cooperativisme a Catalunya

3.1. Dels órígens al 1939

En general com a la resta dels paisos de l'Eu

ropa Occidental,el moviment cooperatiu modern apa

regué a Catalunya a mitjans segle XIX. El col.lec

tiu de persones que van emprar l'associacionisme

economic com a instrument de solidaritat vivia di

rectament les transformacions que anaven ocorre

gue�al seu entorn arreu del procés d'industrialit

zaci6 iniciat.

Catalunya, en ésser un dels paisos primerencs
en introduir la maquina en 1 'interior dels seus

processos de producci6, conegué també amb més promp

titud l'associacionismedels treballadors tant en

la seva vessant política com en l'economica.

Com és prou sabut, en la decada de 1820-1830

aparegué l'associacionisme polític i, posterior

men�cap el 1850 sorgí l'associacionisme econo-

mic per tal de fer front a les necessitats més ur

gents de certs nuclis de poblaci6. Comassenyala
REVENTOS,les associacions de producci6 "apar�ixen
com a instrument de defensa i emancipaci6 contra

les condicions que crea la societat" (80 ). Pareix

que,de 1 'interior de les societats de resistencia,
fan la seva aparici6 els primers tallers que fun

cionaven amb regim cooperatiu per tal de donar feina

als seus associats ( 81).

Les primeres cooperatives de producci6 a Cata

lunya també foren emprades pels artesans que no vo

lien doblegar-se a la disciplina fabril.
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Com en d6na notícia VENTOSA 1 ROIG, aquesta
resistencia rau, per exemple, en la proliferaci6
de cooperatives de boters en aquella epoca a re

d6s del comerc;,: de vi amb les Ameriques, car "la

facilitat de la seva constituci6 no requeria grans

capitals" (82).

Amb la mateixa finalitat d'instrument de de

fensa per part de certscol�lectius' de la poblaci6,

aparegueren les cooperatives de Consum, que, en poc

temps, van tenir una importancia més gran que les

de producci6. Es així com/cap al 1855/fan la seva

presencia les primeres cooperatives de consum cla�
destines per tal de fer front a la mancanca d' aliments

per part dels obrers (83). Coro escriu P�REZ BARO

(1968 ), "i és en aquella epoca, quan les societats

de resistencia eren prohibides,que els obrers,per
tal de defensar-se, si volien fer-ho, ho havien de

fer mitjanc;,:ant el mutualisme i la cooperaci6, unes

vegades de consum i unes altres de treball" (84).

1 és a partir dels anys 60 del segle XX quan

es registra una tendencia a la creaci6 de coopera

tives de Consum a l'entorn de Barcelona, preferent
ment, a les zones a on s'instal.la la indústria

D'aquesta epoca s6n entre altres: "la Constancia

Martinenca "
a Barcelona ( 1868); "la Fraternitat"

de la Barceloneta (1879); "el Porvenir" de Corne..

lla (1871); "la Cooperativa de Teixidors a Mans de

Gracia" (1876) ;"la Uni6 Obrera" de Sants (1873);

( 85 ) .



Amb el mateix motiu de les altres branques del

cooperativisme, el cooperativisme·rural féu la seva

aparició. D'acord amb RENDE, la necessitat d'impul

sar l'associacionisme agrari a Catalunya aflora al

nostre país quan va produir-se el 1879, el terrible

estrall de la fil.loxera. Elviriyater catala pensa
llavors en l'associacionisme i així hom crea moltes

cooperatives que volien ésser "cooperatives de con

sum", basades en la Llei General d'Associacions de

1867. Tot acollint-se a aquesta Llei, foren legali!
zades algunes entitats amb el nom de Societats Agrí

coles. La més antiga de les quals és la Societat de

Pagesos de Valls, creada el 1888 que amb el temps

esdevingué l'actual Cooperativa de Valls. Altres so

cietats agrícoles que funcionaven en aquells moments

foren les de Vallmoll (1896), La Selva del Camp (1903)

Barbera, Societat que inicia la construcció del pri

mer celler cooperatiu de Catalunya (1898) etc. (86 ).

Com és de preveure, en el curs del temps les

cooperatives van extendre llur espai en el teixit

productiu i social, pero com planteja PEREZ BARO

(1968), la cooperació a Catalunya
"
es caracteritza

per la seva dispersi6 organica constatada al llarg
del temps fins a l'actualitat" (87 ).

A Catalunya,aquest tret defensiu de l'associa

cionisme economic es va mantenir en el curs del temps.

El 1920,com a resposta a la vaga de la Canadenca,
els empresaris dugueren a terme un lock-out que dura

disset setmanes. Aleshores, així com escriu PÉREZ
BARO (1968), "Desenes de milers de treba11adors pr�
vats de llurs ingressos, no tingueren cap altre re

mei que acudir a la solidaritat. En aquests moments



les cooperatives de Barcelona jugaren un paper pre

ponderant ... L'esperit de solidaritat cooperativis

ta es manifesta llavors d'una manera esplendorosa.

Foren moltes les cooperatives que obriren credits

als seus associats afectats per l'atur forg6s ..• Com

a conseqüencia d'aquests credits, aquestes coopera

tives hagueren d'endeutar-se al seu torn i es produ!
una forta crisi que, en alguns casos, dura anys i féu

trontollar l' economía de mol tes societats" (88).

Fins el 1934 és pales un desenvolupament del

cooperativisme de Consum i dels Sindicats Agrícoles.
Les cooperatives de producció van desenvolupar-se
d'una manera més tímida. En 1931 només es registraven

sis cooperatives de producció a la província de Bar

celona i cap a la resta de Catalunya (89).

Concretament, en proclamar-se la República hi

havia a la província de Barcelona unes 100 coopera

tives de consum amb 18.000 socis. Tenint en compte

que La Flor de Maig ja en tenia més de 1.500 i la

Unió Cooperativa uns 1.800, per a la resta de coop�
ratives hom d6na una promig de 145 socis. Funciona

ven diferents unions de compres desconnectades les

unes de les al tres. A la resta de Catalunya el coope

rativisme de consum es trobava al mateix nivell. Les

comarques gironines tenien 23 entitats i 8.000 socis

pero L'Equitativa de Palamos en tenia 2.000. A les

comarques de Tarragona hi havia 14 entitats i 1.800

socis (90).

Respecte al cooperativisme en el camp, segons

CAMPLLONCH (91 ) el nombre de sindicats agrícoles

era, en 1910, de 377. El 1917 el Ministeri de Fo- .

ment calculava que eren 326 els Sindicats agrícoles
instal.lats entre les quatre prov!ncies catalanes(!92



TAULA 2

Sindicats agrícoles el 14.1.1934

Províncies Sindicats

Barcelona 152

Girona 130

Lleida 110

Tarragona 148

Catalunya 540

% Cataluya si Espanya - .

12,6%

Socis Capital

26.520 4.649.901

13.930 1.307.495

16.896 5.153.300

21.672 17.102.609

79.018 28.213.305

14,2% 28,5%

FONT: Ministeri d'Agricultura. Censo de Sindicatos

Agrícolas y Comunidades de Labradores.Madrid

1934, extret de J.CASTA�O, Directori de Coo

peratives Agraries,Barcelona 1981,pp.14.

Segons les dades recollides en el Congrés de

la nova Federaci6 Catalana de Cooperatives de l'any
1934 celebrat a Barcelona, es van comptabilitzar
un total de 230 cooperatives catalanes,xifra que s�

posava 28.000 famílies afiliades i un volum de ne

gocis de 44 milions de pessetes ( 93) .

Catalunya havia desenvolupat més extensament

la branca del consum que la de producci6; així,de
les 230 cooperatives esmentades només 44 eren de

producci6 ( 94) .

En la Memoria publicada l'abril del 1936 per

la Federaci6 de Cooperatives de Catalunya -que

recull el cens per localitats-, es registra un total
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'de 205 cooperatives (95 ). Concretament, la Fe

deraci6 de Cooperatives de Producci6 i Treball

registra 59 cooperatives afiliades a més de les

que s6n aplegades sota la denominaci6 de "Pro

ductes COOP" com a cooperatives de 2n.grau i que

subministrentdirectamen les cooperatives de con

sum de les quals s6n propietaries ( 96).

3.2.Les cooperatives i el Decret de Col.lectivit

zacions (1936-1939)

La revolta militar del 18 de juliol obre una

nova dinamica a les cooperatives de producci6 a

Catalunya.

La situaci6 d'inestabilitat i d' incertesa,
així com pot generar qualsevol a19ament/va tenir,

com una de Les conseqüencies, l'aband6 de la di

recci6 deIs negocis per part d'un cert nombre

d'empresaris.

Aixo provoca el fet que els treballadors

es posessin al front deIs processos de producci6
per tal de tornar a engegar la maquinaria produc
tiva. Així, en un primer moment,el Decret del 30

de juliol de 1936 preveía que "les cooperatives de

tot ordre que es constituissin en el període ac

tual amb l'objecte de posar en funcionament indús

tries paralitzades puguessin constituir-se i així

actuar amb el sol reconeixement de llur personali
tat jurídica pel Consell Superior de la Cooperaci6".
Con assenyala P�REZ BARO (1974), 11 tot plegat ser
ví per aturar les incautacions de les cooperatives
intentades per elements sindicals més o menys in

controlats d'una banda, i per donar un camí a la

legalitzaci6 d'algunes indústries abandonades en
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els primers moments en que no s'havia comen�at a

endegar encara el regim de col.lectivitzacions" (97 ).

Com és evident, des del primer moment, la prac
tica va avan�ar-se a la teoria en passar la direc

ció de mol tes empreses i indústries a les mans dels

seus obrers i empleats. Aquesta realitat social,se�
se cap pla preconcebut, fou la ra6 del posterior
Decret de Col.lectivitzacions del 24 d'octubre de

1936.

Com assenyala TuNoN de LARA, les centrals sin

dicals i organitzacions obreres van haver d'encar

regar-se de la producció i de les gestions de les

empreses d'una manera autonoma (98 ). En ésser una

reacci6 procedent des de baix,hi van col.laborar

tots els segments de població i organitzacions que

d'una manera o una altra van haver de reaccionar

contra aquesta situaci6 d'aband6. Com escriuen FON

TANA i NADAL, "Encara que hom s'acostumi a quali
ficar aquests intents d'anarquistes, la veritat és

que la majoria dels casos -i es refereixen a les

practiques de col.lectivitzacions- es realitzaren

amb la col.laboraci6 dels socialistes i que, a Ca

talunya, hi hagué una decisiva participaci6 de grups

d'afiliació cooperativista que imposaren el respecte

per la petita empresa" (99 ).

Tanmateix, en aquells anys de col.lectivit

zacions economiques, el cooperativisme fou inter

pretat pels estaments actius de la societat com a

una f6rmula d'evasi6 de l'empresa vers aquest regim
de col.lectivitzacions. Autors posterio�han inter

pretat, també, el desenvolupament cooperatiud'aquests
anys com una fórmula d'evitar la col.lectivitzaci6

per part de l'empresa privada. Així ROJO escriu :



1podem observar la importancia especial que tingué
la fórmula cooperativa com a instrument d'evasió

en l'esmentat regim per alguns petits empresaris.AI

comen9ament de la guerra civil, el moviment cooper�
tiu fou considerat amb molt recel car no era a l'al

9ada de les circumstancies ... La promulgació del

Decret de Col.lectivitzacions va desviar el curs deIs

esdeveniments i va convertir les cooperatives en una

fórmula d'evasió de l'esmentat Decret, alhora que es

tablia una situació confusa pels treballadors. El

que realment va ocórrer, fou que alguns industrials,
a fi de no perdre les seves propietats, van cedir

les als seu s obrers i així van convertir-les en coo

peratives. AixO era l'excusa jurídica qué els per

meti� continuar com a directors o gerents de l'em

presa i així seguirusufructuant, tot esperant unes

circurnstancies més favorables que els retornessin

llur propietat privada" (100).

Tanmateix, per l'objecte d'aquest estudi, cal

assenyalar que, com escriu BRICALL "el poder de fer

es convertí en poder de dret a causa de la mateixa

naturalesa deIs esdeveniments" (101) i com continua

TuNoN de LARA "el fet fou que hom va assistir a un

fenomen anomenat de col.lectivització i també de

sindicalització, perO que, en realitat, era l'ad

ministració de l'empresa pels obrers que hi treba

llaven. 1 aixO ocorregué no solament a fabriques
metal.lúrgiques, químiques, textils, etc; sinó fins

i tot en minúscules sabateries, fusteries, fleques,
etc ... A Barcelona i a Valencia fou on va adquirir
volada aquesta apropiació d'empreses" (102).

Fou en relació a -aquests fets que va variar

molt l'evolució del nombre de cooperatives de pro

ducció: el 1937, segons la Federació de Cooperatives



de Producci6 i Treball, eren 300 les afiliades, amb

12,064 socis i un capital conjunt de 12 milions" (103 ) .

3.3.Les cooperatives d'ens:a de 1939

Fins als anys 30, com hem posat de manifest,

el sector cooperatiu tingué una importancia certa

ment marginal. El cooperativisme de consum fou ca

pa� de crear-se un espai dins la societat¡ nogens

menys, el cooperativisme rural es trobava en els seus

inicis i el de producci6 no havia deixat d'existir

a causa dels intents aillats per part de certs arte

sans o treballadors a l'atur.

Aquesta realitat té l'ocasi6 de capgirament arrel

de la situaci6 de forta incertesa i inestabilitat

que un esdeveniment bel.lic com el que aqul ens afec

ta pot comportar.

La nova situaci6 genera accions solidaries mit

jan�ant la col.lectivitzaci6 de les fabriques i la
creaci6 d'organismes defensius per part de la societat

civil que volia fer front a les necessitats més ur

gents que la nova situaci6 generava. Aleshores, aque�
ta societat civil, de fort contingut d'inestabilitat

social i política i dificultats economiques en aquests

anys va demostrar ésser capa� de crear un teixit or

ganitzatiu fonamentat en la solidaritat mútua sota

les f6rmules de col.lectivitzacions i cooperátives
de primer i segon grau en les diferents branques.

Tanmateix, aquest teixit organitzatiu va desa

pareixer amb el retorn d'una determinada "estabili-
'"

tat" social i política. Es cert que el marc polític-
social d'en�a del 1939 va ésser advers a qualsevol
filosofia solidaria que, en el cas de la cooperaci6



es va concretar amb la confiscaci6 de certs patri

monis i la desaparici6 dels seus capdavanters.No

gensmenys, aquesta ra6 no és suficient per compren

dre el grau de feblesa en el que s'ha desenvolupat
el cooperativisme a Catalunya d'en9a del 1939 fins

al 1975, fonamentalment el de treball associat.Hi

han altres factors que hi han intervingut, així un

exemple en seria aquell contraposat dins d'un mateix

marc polític, que es troba en la realitat cooperativa
de Mondragon.(veure apartat1.3.2.d'aquest capítol)

A continuaci6 fem una aproximaci6 a l'estat de

situaci6 del cooperativisme en les seves branques

historiques: camp, consum i treball associat d'en9a
del 1939 fins el 1975, amb el proposit de poderdisp�
'xar d'una aproximaci6 de la realitat cooperativa

desenvolupada a Catalunya abans de la crisi eco-

nóm
í

ca actual.

3.3.1. Les cooperatives del camp avui a Catalunya:
una aproximaci6.

En aquest subapartat, nomAs pretene'm de donar

una visi6 de la realitat cooperativa en el camp a

partir de les variables número, localitzaci6 i ac

tivitat economica.

Per tal de fer aixo, hem disposat de la info�
maci6 que proporciona el Directori de Cooperatives
Agraries de Catalunya 004) .Aleshores, amb el pro

posit de donar un major significat economic, hem

considerat oportú presentar aquesta informaci6 se

gons els diferents sistemes agraris que CHECCHI

assenyala per a Catalunya (105); en cadascun d'ells,

per comarques i poblacions segons l'ordre alfabAtic.

El resultat configura l'anex 3, 11.
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El cooperativisme després del 1939 a nivell

de tot l'Estat i, evidentment a nivell de Catalunya,
fou un cooperativisme preferentment agrari, (106).

Va desempenyorar la seva tasca d'estabilitat de la

petita propietat agraria.

Les cooperatives del camp a Catalunya ,

-s'han acomodat a les exigencies
de cadascuna de les zones on aquestes cooperatives
han sobreviscut. Segons CHECCHI en ésser Catalunya
un país de clima variable i aspectes diversos, no

podem considerar el sector agrari com a tot hOIDDgeni
sin6 que cal que sigui estudiat com un conjunt

d'agricultures o sistemes agrícoles diferents i di

ferenciats (107). Aleshores, respecte a aquesta di

versitat,les cooperatives s'han acomodat a aquesta
diversitat en funci6 de les necessitats del soci

pages.

A gran s trets, les cooperatives agraries s6n

central s en les quals el soci pot comprar els in

puts necessaris per al funcionament de la seva ex

plotaci6 i així dí.po s í, tar l' output obtingut per a

la seva posterior comercialitzaci6 per part de la

cooperativa. Aquestes associacions economiques al

servei del soci s'adapten a les seves necessitats

que s6n en funci6 del sistema agrari predominant a

la zona.
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L'anex 3.II posa de manifest que les activi

tats que realitzen les cooperatives s6n:

_ la corr.ercialitzaci6 dels productes obtinguts pels
socis.

_ algunes de les cooperatives realitzen una activi

tat industrial de primera transformaci6.

_ proveiment d'imputs, tant d'agraris com de rama

ders �l soci segons les necessitats.

_ disposici6, molt sóvint d'una secci6 de consum i

d'una altra de credit.

També d'aquest anex . es despr�n el grau de

polvoritzaci6 d'aquestes cooperatives agraries:
cada poblaci6, com a mínim, té la seva cooperativa.
S6n cooperatives de molt pocs socis i, per altra

part, no hi han cooperatives fortes de 2n.grau que

donin suport t�cnic financer a les cooperatives
de 1r.grau excepte"la Uni6 Agraria"a la província
de Tarragona, l' "Agrupaci6 de les Cooperatives de

les Terres de Lleida� a la província de Lleida i

"Barcelona agraria" a la província de Barcelona, en

tre altres. Així mateix, d'entre les cooperatives
d'un nombre més elevat de socis podem mencionar

COPAGA que és una cooperativa de 1r.grau amb 1.234

i la cooperativa agrícola de GUISSONA amb 1.800 socis.

Ambdues cooperatives centren la seva activitat en

la ra:maderia intensiva. Tanmateix, aquestesexcepcions
s6n molt insuficients per a les necessitats presents
en el camp catala, la qual cosa fa que en l'actuali

tat el cooperativisme agrari estigui �atint d'una

insuficient infraestructura i que no e�ecuti un pa

per dinhmic i innovador així comun veritable ajüt al

socio

3.3.1.1. Les societats agraries de transformaci6.

En el camp esdevé quelcom semblant a allo per

a l'associacionisme economic de treball associat:

El pag�s pot optar per dues f6rmules molt paral.leles:



-1 r�
. ,

_.._d

-les cooperatives del camp,

-les societats agraries de transformaci6.

Les societats agraries de transformaci6 tenen

el seu precedent immediat en els anomenats "grups

sindicals de colonitzaci6", que aparegueren amb la

Llei de "colonizaci6n de interés local" de 25 de

novembre del 1940, derogada el 1946. El R.D.31/1977

de 2 .de j uny va facul tar al govern per a la regu

laritzaci6, adaptaci6 i sistematitzaci6 fiscal deIs

actuals grups sindicals de colonitzaci6 que, amb el

nom de societat agraria de transformaci6, tingué

plena personalitat jurídica. En aquest mateix R.D.

s'autoritza al Govern a dictar un estatut especial

de les societats agraries de transformaci6, que ap�

regué en el R.D. 1176/1981 de 3 d'agost.

Les societats agraries de transformaci6 s6n

definides en l'article 1 d'aquest R.D. del 3 d'agost

de 1981 com
" Societats Civils de finalitat economi

co-social respecte a la producci6, transformaci6 i

comercialitzaci6 de productes agrícoles, ramaders

o forestals, la realitzaci6 de millores en el medi

rural, promoci6 i desenvolupament agraris i el pre�
tament de serveis comuns que serveixin a aquella
finalitat" (108).

Tanmateix PAZ CANALEJO (109), així com asseny�
la el relatiu paral.lelisme que hi ha entre les

societats agraries de transformaci6 i les coopera

tives del camp que remarca, també, el fet que aixb

no ha de feroblidar les notables diferencies d'es

tructura i funcionament intern, i sobretot filos�

fico-economiques, que hi han entre aquestes dues

f6rmules jurídiques d'organitzaci6.

Si fem una confrontaci6 entre els principis
cooperatius reformulats per l'A.C.I. en el Congrés



de Viena, del setembre de 1966 �10), i les

característiques que es dedueixen de l'estatut

de la societat agraria de transformació, podem

observar el següent:
1. el principi cooperatiu de "porta oberta" no és

plenament reconegut.
2. no és regulat l'interes limitat al capital. Ens

trobem davant d'una societat on la repartici6
dels beneficis es fa en funció de la participa
ció en el capital social.

3. L'organitzaci6, gestió i control democratic és
molt menys exigent que en la societat cooperativa.

4. la distribuci6 del beneficis no és en funci6 del

principi del retorncooperatiu proporcionalment
a l'activitat del soci en l'entitat.

5. el principi de la formació no apare ix en l'esta
tut.

6. finalment, tampoc és recollit, en aquest estatut,
el foment normatiu de la solidaritat entre les
diferents societats mitjan9ant l'organitzaci6
en organs de 2n grau i Federacions.(111).

Contr�iament les societats ag�aries de trans

formaci6 gaudeixen de les mateixes exempcions fis

cals que les cooperatives del campo El Decret 1515/

1570 del 21 de maig de 1970, equipara els antics

grups sindicals de colonització a les cooperatives

del camp fiscalment protegides, d'acord amb l'es

tatut fiscal del 9 de maig de 1969 (D.889/69) i

O.M.de 14/2/1980.

Aixo fa que les societats agraries de transfor

mació disposin d'una normativa jurídica molt més

relaxada i de les facilitats que l'Estat d6na a

les cooperatives, la qual cosa crea una situaci6

de "privilegi" en les societats agraries de transfor

mació davantla situació de les cooperatives del

camp que ha estat denunciada per ideolegs i defen
sors del cooperativisme com per CANALEJO (112) i
VICENT CHULIA(113) , entre d'altres.
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3.3.2. Les cooeratives de consum avui a Catalunya:
una aproximació:

El primer tret característic que s'obté d'una

aproximaci6 del cooperativisme de consum a Catalunya

d'enga del 1939 és la seva perdua d'importancia
historica tant en el teixit economic com social.

El cooperativisme de consum assolí el seu

pic de desenvolupament i vertebració en l'epoca
de la República i fonamentalment en el context

de la guerra civil (114). No obstant fou un coo

perativisme fruit d'unes necessitats de solida

ritat molt concretes que aquest context d'inesta

bilitat política genera.

El 1939 aquest cooperativisme de consum, que

havia aconseguit una certa estructuraci6, fou disolt.

Així mateix, un centenar de cooperatives de base

tancaren i els seus patrimonis foren confiscats (115)
Les cooperatives que es mantingueren van replegar
se. Com assenyala el Centre d'Estudis de Planifi

caci6, "l'ambient general de 1 'epoca en que fou

promulgada la Llei de cooperatives del 1942 jun
tament amb el trasbalsament de la societat cata

lana, la mort o fugida de molts cooperadors, la

desaparici6 o incautaci6 de les més importants
realitzacions cooperatives, les cooperatives de

2n grau,etc, provoca el fet que els cooperadors
es tanquessin a la cooperativa, al front de la

qual, amb treball i esforg, encara romania i

que miressin més per la seva supervivencia que

per posar la cooperativa a to d'un comerg" (116)

Respecte a aquesta branca, hom parla d'un

cert desvetllament d'aquest sector en el transcurs

dels anys 60 amb la introducci6 de la fórmula
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"Supermercat" en 1 'interior d'algunes d'aquestes

organitzacions. Malgrat tot, aquestes organitzacions
foren les de menys i sense cap mena de pla preconc�
but a mig termini.

El cooperativisme de consum practica tots aquests

anys una distribuci6 de productes molt similar a la

de la botiga. Es cert que aquesta forma d'organitza
ci6 del comer9 al detall va predominar a Catalunya
fins ben entrats els anys 70 i no hi hagué una "ne

cessitat" d'estructures de 2n grau i esfor90s en

caminats cap a un intent de concentraci6 de la uni

tat cooperativa ,davant la seva atomi tzaci6.

El 1973 es va donar el primer assaig de crea

ci6 d'una estructura de 2n grau que permetés la

racionalització economica d'aquests tipus de coo

peratives. Tanmateix, aquest intent sorgí quan les

cooperatives de base encara no eren conscients de

llur necessitat i conseqüentment al 1975 fou fallida.

En 1977 es dissolt l'organització política que

oficialment arreplegava totes les cooperatives de

consum i no hi cap altre intent d'organització fins el

1983�amb la constitució de la Federaci6 de Cooperati
ves de Consumidors de Catalunya.

Aquesta defineix les cooperatives de consum com

a
" instrument d'organització i defensa dels con

sumidors a través d'empreses de distribuci6 comer

cial. Segons aixo, aquestes cooperatives no tin

drien com a únic objectiu el de facilitar l'adqui
sici6 de béns i serveis a preus adequats, sinó el

de tractar d'organitzar als consumidors per tal de

reflexionar sobre llur posició com a grup, dins la

societat, i d'exigir que els seus legítims interessos
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siguin respecta ts
11
, (117) .

Per la Federaci6 de Cooperatives de Consum de

Catalunya,les cooperatives de consum, a més a més

de ser central s de venda,han d'ésser entitats que

ajudin allO que anomenen la"culturalitzaci6 del

consumidor", no tant des d'una bptica vindicativa

sinó entes en un contextmés ample d'informació i

formaci6 d'aquest consumidor. Així mateix,un altre

objectiu seria el fet que les organitzacions coop�
ratives de consum arribessin a ser estructures que

garantitzessin la qualitat del producte.

Pel 1982 la Federaci6 de Cooperatives de Consu

midors de Catalunya comptabilitzava 121 cooperatives
de consum distribuides de la següent manera:

Regi6 Cooperatives

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

43

10

7

11

7

9

10

22

2

121

L'any 1981,aquestes cooperatives van facturar

aproximadament uns 4 milions i mig de pessetes, en

145 punts de venda, 508 treballadors i 62.250 socis

( vegeu l'anex 4,II



Enfront d'aquesta realitat feble, els objectius
de la Federaci6 de Consum de Catalunya a grans trets

s6n:

a curt termini

la racionalitat economlca de la branca mitjan�ant
reconversions organitzatives a 1 'interior de ca

dascuna de les cooperatives de base i la creaci6
d'estructures de 2n grau(la primera fou creada al

mar� de 1984) que permeti el desenvolupament d'a
questa branca com a tipologia d'organització co

mercial important dins les estructures comercials

presents.

mig i llarg termini

- crear llur segment propi de mercat fonamentat no

en la venda més barata dels productes, sinó en la
garantia de la "qualitat del producte" mitjan�ant
la "culturalització" del consumidor i el provel
ment d'aquella informació que respon a un concepte
ampli de "defensa del consumidor".

Aleshore� l'abast de la consolidaci6 d'aquest
objectiu estrategic rau en el gran repte del coop�
rativisme de consum, conseqüencia de la seva situa

ció de partida.



3,3.3.Les Cooperatives de Treball Associat. 1940-1975

Historicament, la branca de cooperativisme de

treball associat a Catalunya ha estat la menys ver

tebrada en relaci6 a les altres dues branques: camp

i consumo

Com demostra el CEP (118) , en el període esco

lat des de 1939, el cooperativisme de producci6 s'ha

caracteritzat per ésser un conjunt d'experiencies
aillades i fortament marginals de l'economia.

Per tal de donar una visi6 quantitativa del que

fou el cooperativisme de producci6 fins el desen

cadenament de la crisi economica)hom va pensar, en

un primer moment, en les estadístiques proporciona
des per l'Obra Sindical. Nogensmenys, en ésser aques

tes estadístiques una informaci6 elaborada a partir
del nombre de registre d'estatuts presentat a la

secci6 de Cooperaci6 de l'esmentada Obra Sindical,

no recollla la taxa de mortalitat d'aquestes expe

riencies, i donava, com a resultat, unes xifres que

distorsionaven la realitat d'aquesta branca aquí a

Catalunya.

Aleshores, enfront d'aquesta contrarietat, i com

que continua semblant oportú de donar aquesta apro

ximaci6 d'allo que foren les cooperatives de produc
ci6 aban s de la crisi, hom ha pres la determinaci6

de donar la relaci6 de cooperatives que, havent estat

creades en el període precedent a la cri� avui en-
,

ca2 desenvolupen una activitat economica.

Per a aixo, hem emprat la Guia de Cooperatives
de Treball Associat de Catalunya (119).
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Les cooperatives de treball associat consti-
.

/
tuides aban s del 1976 1 que son recollides per aques-

ta Guia, han estat relacionades per ordre cronologic
i configuren l'anex 5,11.

La seva lectura fonarnentada en les variables:

any de fundaci6, activitat econornica, localitzaci6
en l'espai i dirnensi6 d'ernpresa perrnetra de fer una

aproxirnaci6 del paper que aquesta branca va desern

penyorar en el teixit productiu de Catalunya d'en9a
del 1939 fins el 1975.

La Guia de Cooperatives de treball Associat de

Catalunya registra 89 societats cooperatives de tre

ball associat i 3731 socis-treballadors. La coope

rativa de treball associat, registrada al desernbre

de 1981 corn a la rnés antiga i que ara funciona, data

del 1915, i tenia 10 socis-treballadors. Aquesta coo

perativa es dedica al transport del rnoble (veure
anex 5, 11. ) .

Taula 3 Antiguitat de les cooperatives de treball associat.

any de fundaci6 nQ.de coop. % ric , de socis %

abans de 1940 13 14,6 631 16,9

1941-1950 8 8,9 154 4 ,1
1951-1960 10 11 ,2 393 10,5

1961-1965 1 2 13,5 474 12,7
1966-1970 32 35,9 1 .412 37,8
1971-1975 1 4 15,7 667 17 ,8
Total 89 100,0 3.731 100,0

FONT: elaboració propia a partir de la Guia de Cooperatives de Treball

Associat de Catalunya, ed. Generalitat de Catalunya,Barcelona,
1982



�ixí com reflecteix la taula 3 Jd'abans del

1940·sobreviuen 13 unitats cooperatives les quals

generen ara el 17% de l'ocupació dins de les coo

peratives creades abans de 1976 i que encara, el

desembre de 1981, funcionaven. Tanmateix, en la tau

la 4 i en l'anex 5, 11. podem veure que entre el

1940 i el 1975, el cooperativisme de treball associat

conegué un desenvolupament molt feble (120). En el

curs d'aquest període, 76 de les cooperatives crea

des es trobaven en funcionament al desembre de 1981

i amb 3.100 llocs de treball.

La taula 4 permet d'observar que aquestes coo

peratives són entre la majoria de les activitats

economiques que configuren el teixit productiu de

Catalunya pero, preferentment, entre els sectors ma

nufacturers tradicionals i fortament intensius en ma

d'obra. Hi destaca la confecció , el vidre, el moble,

és a dir, tot allo que hom podría qualificar d'acti

vitat tradicionalment artesanal. En l'anex 5, 11.

hom pot observar que les cooperatives del vidre daten

d'abans del 1940, a excepci6 de dues, constituldes

als anys 1955 i 1957 respectius a cadascuna d'ambdues.

D'aquestes cooperatives destaca per, la seva importan
cia economica Cristalleries de Mataró.

Així mateix, la creació de cooperatives de tre

ball associat dedicades a la confecció daten de fi

nals del seixanta i de principis del setanta. Com

posa de manifest l'anex 5,11. , aquestes empreses

s6n localitzades en les comarques de l'interior i

són d'una dimensi6 superior a la moda (121)

El 1969, es constituí, en el subsector dels

transformats metal.lics, la Societat Cooperativa
Inducar, que, en l'actualitat, conjuntament amb

Cristalleries de Mataró, són les dues societats



TAULA4Activitat economica de les cooperatives de treball associat constituldes abans da 1976 i que,

el desembre de 1981, encara operaven en el teixit productiu de Catalunya. Segons la classifi

cació del C.N.A.E.

NQActivitat NQ d'Unitats NQ de socis- % d'unitats % de socis-

C.N.A.E.economica cooperatives treba11adors cooperatives treba11ador

03Serveis agrlco1es i ramaders 4 108

23Extracció de minera1s no meta1.1ics 2 63

246Vidre bufat 6 790 12,7 32,0

31Fabricació de productes meta1.1ics 2 23

32Construcció de maquinaria i equip mecanic 2 20

362Construcció de carroceria meta1.1ica 1 352

37Const., reparació i manten.vaixe11s 1 11

3Transformats meta1.1ics 6 406 12,7 16,5

41/42Indústria de prod.a1imenticis 3 91

43Téxtil 4 293 8,5 11,9

453Confecció 11 513 23,4 20,8

46Indústria de la fusta i el moble 11 268 23,4 10,8

47Paper, i AA.GG. 2 20

49_a1tres 2 19

4a�tres indústries fabrils 33 1204 70,2 48,9

2-4Total Ind�stria 47 2643 100,00 100,0.0

50'Construcció 19 425
?'_"¡'
r·�



6 - 9 Total Serveis 19 735 100,00 100,00

Taula 4 (continua)

NQ Activitat econornica NQd'unitats NQ de socis- % d'unitats % de socis-

C.N.A.E. cooperatives treballadors cooperatives treballadors

61-67 Cornerc;, hostalatge i reparacions 5 75 26,3 10,2
72-75 Transport 4 59 21,0 8,0
93 Educació 1 14

95-C Guarderia 1 7

95-A Trebal]s per disrninuits físics o 6 566 31,5 77,0
psíquics

97 Altres serveis personal s 2 14

2-4 Total Indústria 47 2643 52,8 66,0
50 Construcció 19 425 21,3 11,4
2-5 Total Indústria y Construcció 66 2888 74,1 77,4
6-9 Total Serveis 19 735 23,4 19,7
0-9 Total General 89 3731 100,00 100,00

Font: elaboració propia a partir de la Guia de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya, ed. Generalitat

de Catalunya, Barcelona,1982.
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cooperatives, constituides abans de la inflexi6

de l'activitat economica, que tenen més importancia

dins de la branca del cooperativisme de treball

associat a Catalunya.

Cal evidenciar que, durant els anys setanta, la

f6rmula de societat cooperativa de treball associat

fou emprada per a la creaci6 de tallers ocupacionals

per a persones amb dificultats físiques i/o ps{qui
ques,així com palesa l'anex 5, 11. Per la llei,

els socis directes d'aquest tipus de societats no

poden ésser els mateixos deficients , sin6 que ho

han d'ésser els pares o tutors d'aquestes persones.

Dins el sector de serveis, el desenvolupament del

cooperativisme de treball associat encará ha estat
�

més feble. Tanmateix, ja en 1971, va naixer una de

les cooperatives pioneres d'aquest cooperativisme
/

que es dedica a sectors de demanda emergents, es a

dir, a aquelles activitats corresponents al sector

terciari avangat: Societat Cooperativa Promotora de

Mitjans Audiovisuals (veure anex 5, 11.). No obstant,
a Catalunya s'ha d'esperar a principis d'aquests
anys vuitanta per registrar assajos similars com

s'ha posat de manifest en l'apartat 2, 111. , encara

que, en aquests moments, la seva importancia social

és molt lleu.

Aquestes cooperatives, nascudes abans de la crisi,
es localitzen preferentment en la Regi6 Primera amb

el 54% del nombre de cooperatives i el 63% de l'ocu

pació generada. Per altra part, hi ha la Regi6 Terce

ra amb el 15,7% del nombre de cooperatives i el 13%
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de l'ocupaci6 generada, i així també la Regió

Vuitena, gracies a les cooperatives de la confecció,

amb 1'11% del nombre de cooperatives i el 12% de

l'ocupaci6 generada (vegeu tau1a5)

Tau1a sLoca1itzaci6 de les cooperatives de treba11 associat
I

constituides abans de 1976 i que, el desembre de

1981, encara operaven en el teixit productiu de Ca

ta1unya.

Regions NQcooperatives % NQsocis
treba11adors

%

Regió 1 48 53,9 2345 62,8
- Barce10nes 29 32,5 1008 27,0
- Baix L10bregat 5 5,6 151 4,0
- Maresme 3 3,3 446 11,9
- Valles Occ. 10 11,2 731 19,6
- Valles Oriental 1 1,1 9 0,2

Regió 11

Regi6 111 14 15,7 494 13,2

Regió IV 7 7,8 113 3,0

Regió V 2 2,2 22 5,8

Regió VI 3 3,3 52 1,4

Regió VII 4 4,4 161 4,3

Regió VIII 10 11,2 '444 11,9

Regió IX 1 1,1 'lOO 2,6

Total 89 100,00 3.731 100,00

Font: elaboració propia a partir de la Guia de Cooperatives
de Treball Associat de Cata1unya,ed. Generalitat de

Catalunya, Barcelona, 1982.



Aixi mateix i com posa de manifest la taula 6 ,

predominen les societats cooperatives de set treballa

dors encara que el 43% dels actius de la poblaci6 es

concentren en unitats superiors als 100 socis-treballa

dorso

Taula 6. Dimensi6 de les cooperatives de treball associat

constituides abans de 1976 i que, el desembre de

1981, encara operaven en el teixit productiu de

Catalunya.

Tamany NQ de

cooperatives
%

nQ de socis
treballadors

%

7 socis-treball. 17 19,1 119 3,1
8 a 10 socis-treball. 9 10,1 85 2,2
11 a 15 socis-treball. 15 16,8 198 5,2
16 a 25 socis-treball. 13 14,6 245 6,5
26 a 50 socis-treball. 15 16,8 518 13,8
51 a 75 socis-treball. 6 6,7 366 9,8
76 a 100 socis-treball. 4 4,5 359 9,6
101 a 125 socis-treball. 2 2,2 237 6,3
126 a 150 socis-treball. 3 3,3 414 11,0
151 a 175 socis-treball. 3 3,3 486 13,0
176 a 200 socis-treball.

352 socis-treball. 2 2,2 704 18,8

Total 89 100,00 3.731 100,00

Font: elaboraci6 propia a partir de la Guia de Cooperatives
de Teball Associat de Catalunya, ed. Generalitat de

Catalunya, Barcelona 1982



Per la informaci6 oficial no es pot coneixer l'ori

gen del 'naixement d'aquestes unitats cooperatives crea

des abans d'una empresa en situaci6 de crisi. Ara bé,
en el curs de la historia recent, de manera constant,

s'han donat casos d'adquisici6 o creaci6 d'empreses per

part deIs treballadors sota la f6rmula jurídica de 80-

cietat Cooperativa de Treball Associat per ésser aquesta
la que els treballadors han emprat amb moments de difi

cultats.

La diferencia fonamental en relaci6 a la realitat

actual és l'increment del grau de necessitat per part

d'aquests treballadors d'emprar aquesta f6rmula jurídi
ca i la possibilitat d'utilitzar també una altra mo

dalitat d'organitzaci6 que els permet assajar fer front
a la mateixa ra6 objectiva.
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3.4. Una visi6 del Cooperativisme a Catalunya

De l'analisi que s'ha dut a terme amb la informa

ci6 emprada en aquests apartats, es fa difícil consta

tar l'existencia d'un sector cooperatiu a Catalunya.
S'hauria de parlar, en tot cas, del desenvolupament de

certes experiencies aillades les més importants de les

quals, tant pel nombre de socis com per llur pes econo

mic/es troben en el m6n agrario

Tanmateix, es constata una certa carencia de siste

ma organitzatiu dins d'aquest cooperativisme al camp i

un predomini excessiu de petites entitats cooperatives

independents, sense formar part de grups comarcals i d'e�
tructures intermitges de segon grau que es responsabi-
litzin d'oferir els serveis d'assessorament tecnic i em

presarial i esdevinguin un canal de finangaci6 pel camp

catala.

Mentre la informaci6 emprada permet constatar una

certa continuitat en la tradici6 cooperativa en el camp,

aquesta es reflecteix totalment truncada en el coopera

tivisme de consum (122), amb el desig actual del seu

renaixement per part de les persones que configuren la

Federaci6 de Cooperatives de Consum .

El nou cooperativisme de consum, com assenyala la

seva propia Federaci6,no pot imitar les estrategies de

les actuals cadenes comercials¡ per contra, ha de saber

crear el seu propi segment de mercat, on les decissions

deIs consumidors siguin motivades no soIs per raons quan

tificables de preus, sin6 també per criteris personals
relacionats amb el concepte de "garantia de producte",
la ,proporci6 d'una informaci6 diferent de la continguda
en la publicitat tradicional i, en definitiva, saber



crear la. imatge de les cooperatives de consum com a

entitats de defensa del soci-consumidor.

El cooperativisme de treball associat va perdre
tot el seu dinamisme en el període de postguerra. Va

romandre alguna experlencia pero sembla que s'hagi

d'interpretar com a record d'una epoca historica, com

és el cas de Cristalleries de Matar6¡ ara bé, la forta

vitalitat del cooperativisme de treball associat va que

dar totalment apagada. Aixo podria ésser degut a raons

polítiques, socials i sindicals¡ no obstant, hi ha d'ha

ver quelcom més, si es té present que a finals deIs anys

cinquanta, al País Basc, s'inicia l'experiencia coopera

tiva de Mondrag6n.

Com reflecteix la informaci6 treballada en el perío,
de escolat entre 1940 i 1975, no s'ha donat una realitat

cooperativa de treball associat a Catalunya¡ hi van ha

ver experiencies aillades pero amb un fort contingut de

marginalitat economica i social. Cal esperar a la segona

meitat deIs anys setanta per tornar a coneixer una forta

dinamica de la branca del cooperativisme de treball asso

ciat a Catalunya, com s'assaja reflectir en el capítol
següent.
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d'una abundancia de ma d'obra femenina. Així mateix,

és una activitat que es localitza molt dispersament

pero fonamentalment, en aquelles comarques on no

s'ha donat un fort desenvolupament industrial i on

1 'agricultura hi té un pes important en relació a
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en el teixit social d'abans de 1939.
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La historia del moviment cooperatiu reflecteix que el fe

nomen de l'associacionisme economic entre les classes populars

de la societat existeix sempre,tant en moments de fort creixe

ment economic com de recessió de l'activitat productiva.

Dues poden ésser les raons que es troben darrera de l'as

sociacionisme economic entre les persones:una raó ideologica
i una d-objectiva, fonamentada aquesta Gltima en problemes que

s'intenten superar mitjan�ant la solidaritat.

L'exemple més important de raó ideologica pel cas del

cooperativisme industrial europ�u es troba en l'experiencia
de Mondragón.

Ara bé, en el curs de la historia de la cooperació, la

redescoberta del cooperativisme entre els homes ha coincidit,

freqüentment, amb moments de necessitats.

A mitjans del segle XIX, s'originen les cooperatives de

consum per tal de fer front a la carestia de la vida , també

neixen les cooperatives de treball associat entre els treba

lladors que es troben a l'atur per raons polítiques o econo

miques i entre els artesans que no accepten la disciplina fa

bril.

A finals del segle XIX, fan la seva aparició les coopera

tives del camp com a resposta dels pagesos enfront a la crisi

de l' agricultura que és conseqüencia del flagell de la fil.lo

xera.

En l'actualitat,les raons del redescobri·ment de l'associa

cionisme economic per part dels treballadors són objectives:
o sigui, de solidaritat per fer front a una situació caracterit

zada per un increment de la incertesa economica.
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1. Dinamica i realitat actual de l'associacionisme

de treball en el palsos industrials .

Abans d'introduir-nos d'una forma concreta en

la dinamica i trets generals del cooperativisme de

treball associat en els palsos industrial s , ha semblat

oportú donar una visi6 quantitativa de la realitat

actual del cooperativisme en cadascuna de les seves

branques d'aquells palsos que es troben adherits

a l'Alian9a Cooperativa Internacional (A.C.I.). Aqu�s
ta informaci6 estadística es troba reCOlllida en 11 a -

nex 1,111.

En aquest anex1)III,es :reflecteixcom el coope

rativisme de treball associat és la branca de menor

pes dins de l'associacionisme economic. Les taules

1 i 2mostren com s6n It1lia i Fran9a els palsos
d'una realitat cooperativista de producci6 respecte
de la resta de palsos pertanyents a l'O.C.D.E. i

l'A.C.I.; ara bé, l'objectiu d'aquest estudi no és

constatar la marginalitat de la cooperaci6 indus

trial dins del moviment cooperatiu mundial, sin6

evidenciar la forta dinamica de creaci6 de coop�
ratives de producci6 que des de mitjans de la de

cada anterior coneix, d'una manera for9a genera

litzada,els palsos industrials occidentals.

D'una manera més concreta i més proxima al

nostre interes,les taules 1 i 2 permeten disposar
d'una primera visi6 quantitativa de la realitat

d'aquest associacionisme industrial en aquells
paisos adherits al Comite Europeu de Cooperatives
de Producci6 (C.E.C.O.P.) en el 1980 i en el 1983,
reflecti.nt-se la seva dinamica en el període es

colat entre aquests dos anys.



TAUL� 1 Cooperatives adherides al Comite Europeu de Cooperatives de Producció al 31.12.80 (1)

País Coop. Coop. Coop. Total Nombre de Nombre Xifra de
Indust. Construc. Serveis. CTA treballadors d'associats facturació

anual (mil ion:

BEügica desconegut
Dinamarca 250 200 350 800 46.000 27.0.00 580

Fran<;a 416 352 125 893 49.000 17.000 947

Gran Bretanya 64 30 290 384 10.600 5.200 153

Italia 989 2.504 2.001 4.494 209.900 191.364 3.804

Paisos Baixos 100 100 250 450 6. 100 2.100 89

RFA desconegut

TOTAL 1 .819 3.186 2.916 7.921 321.600 242.664 5.573

_.

( 1 ) Les cooperatives adherides al CECOP representen el 60% del nombre total de Cooperatives

FONT: Comite Europeu de Cooperatives de Producci6 (CECOP) citat per SIBILLE, (dir.) Les coopératives
ouvrieres de production en France et dans la CEE,paris 1982.pp.12.
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TAULA 2 Cooperatives adh��id�?_al Com í.t.é Europeu d� producció i treball a Europa al 31.12.83 (1)

País Coop. Coop. Coop. Total Nombre de Nombre Xifra de

Indust. Construc. Serveis .CTA treballadors d'associats facturaci6
anual (mili-
ons)

Alemanya desconegut

Belgica desconegut
Dinamarca (2 ) 250 200 350 800 46.000 27.000 580

Fran<;a 293 364 275 933 32.500 18.100 943

GranBretanya 237 56 175 468 7.000 6.000 120

It1.1ia 1 .987 4.605 4.611 11.203 428.000 390.000 6.648

PaisosBaixos 100 100 250 450 6.100 2.100 89

TOTAL 2.867 5.325 5.662 13.854 519.600 443.200 8.380

(1)Lescooperatives adherides al CECOP representen el 60% del nombre total de cooperatives.

(2)xifres 1980.

FONT:extret de COMITE EUROPEEN DES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION ET TRAVAIL, Propositions et

iniciatives du CECOP pour le développement de la cooperation de production et travail en Europe
Bruxelles 30 juin-1 juillet 1983.pp.3
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·De nou es posa de manifest que Italia és el

país que,amb diferencia, disposa d'un major nucli

de cooperatives industrials front a la resta dels

paisos adherits al Comite Europeu de Cooperatives
Obreres de Producci6 i Treball (C.E.C.O.P.). També

és Italia on l'associacionisme economic veié mul

tiplicar per 2,5 el número de cooperatives de pro

ducci6 i treball en el període escolat entre 1980

i 1983. A partir de la taula 2 resta pales qu�

el 1983,les cooperatives de producci6 i treball a

It�lia representaven el 81% del total de nombre de

cooperatives adherides al C.E.C.O.P., el 82% dels

treballadors i el 79% de la xifra de facturació.

El seguien els paisos de Franga, Dinamarca i Gran

Bretanya. Paisos com Alemanya i B�lgica no tenien,

en canvi, una experiencia d'aquesta branca del coo

perativisme.

Quatre s6n les raons_preeminents de creaci6 de

cooperatives de producci6 i treball en aquests pa�
sos:

-l'organització de treballadors a l'atur per exercir
en sectors tradicionals on es requereix poc capital
inicial ion, en canvi, es realitzen activitats in
tensives en ma d'obra. Es un intent d'assaig per tal
de no caure en l'economia submergida, per part d'a
quests treballadors.

-la responsabilitat per part dels "treballadors sal
vadors" d'empreses ambdificultats.

-el desenvolupament de serveis relacionats amb acti
vitats terci�ries o seg�ents de nova demanda,acti
vitats intensives en ma d'obra qualificada oferida
per tecnics qualificats i joves amb un nivell su

perior de formaci6 i que volen treballar en orga
nitzacions on l'objectiu primordial de l'empresa
és distint al de l'empresa tradicional de maximit
zació de beneficis.

- la transformaci6 d'empresa classica per raons

socials. Hi han certes empreses gestionades de mane

ra familiar que es caracteritzen per ésser unitats



de petites dimensions, on el treballador coneix
el seu oficio En un cert moment, l'empresari, per
raons de jubilaci6 o de justícia social, decideix
de transformar l'empresa tot passant d'una f6rmula

jurídica de societat de capitals a una f6rmula ju
rídica de societat de persones, on els treballadors
seran participants tant de la propietat del capital
com de la gesti6 de l'empresa.

1 .1 .Dinamica.

Hom ha mostrat un interes, entre d'altres, per

la f6rmula jurídica "cooperatives" reflectida en el

ritme de creaci6 d'aquesta tipologia d'empresa.

La taula 3 palesa e.l ritme de creaci6 anual

de cooperatives de producci6 i treball que es regi�
tren en els paisos d'Italia, Franga i Regne Unit.

Així como evidencia aquesta taula 3 I el que és impor
tant no s6n les xifres sin6 la forta dinamica de

creaci6 vers a per{odes anteriors d'important atonia

en aquesta branca de l'associacionisme economic.

I'düia, entre 1970 i 1979, ha vist multiplicar
quasi per 7 el ritme de creaci6 anual de cooperatives
de producci6 inscrites en el Reg�stre del Ministeri

de Treball. Aquest mateix fort ritme de creació es

palesa en el Regne Unit que,mentre que en 1976 sols

va registrar la constituci6 d'una sola experiencia,
en 1982 registrava 337 empreses de base col.lectiva.

En un grau menor,aquest ritme de creaci6 es manifesta

entre els treballadors de Franga.

Aquest "redescobriment "de la f6rmula jurí
dica cooperativa s'ha donat de forma generalitzada
en els paisos integrants per la Comunitat Econ�mi-

,.
ca Europea. En el perlode escolat entre 1976 i 1981,
foren creades 14.200 cooperatives de producci6 i tre
ball que suposaren un increment del 80% i passaren

de tenir 285.000 socis treballadors a tenir-ne 580.000

( al 1970 eren 170.000) 1).



TAULA3 ,Dinamica de creaci6 de cooperatives de Treball Associat a Italia,Fr_9�a i Regne Unit.

Franc;a
AnysNQ. d'Estatuts de SCTA
dipositats al Ministeri
de Treball. Italia

NQ. de SCTA (*)
associades anual
ment a la Confederació

nQ. de
llocs de
treball

NQ. de coop.registra
des sota les regles
corresponents al mo

viment per l'empresa
industrial col.lecti
va (ICOM) en el RegnE
Unit (1976-1982)

1970 320
1971 490
1972 557
1973 779
1974 994
1975 962 51 1 .095
1976 1 .153 42 1 .184
1977 1 .490 76 1 .135
1978 1 .918 103 1 .287
1979 2. 148 140 1 .894
1980 - 154 2.665
1981 - 228 3.202
1982

1
26
47
61
90

138
337

*Aquestes xifres no mostren totes les empreses cooperatives creades ,puL-x, que no estan comptabilitzadesaquelles que no S,I han adherit a la Confederació de Societats Cooperatives de Producció. Segons dadesdelHinisteri de Tieball a Franc;a hihaurien 202 cooperatives de treball associat no adherides a la Con-federaci6.
-

FONT:elaboració propia a partir de la informació facilitada pel MINISTERI DE TREBALL a It�lia, CONFEDE
RATION DES SCOP, Service d'études et documentatio, Paris, 1982 per Franga i INDUSTRIAL COMMON
OWNERSHIP MOVEMENT LTD, pel Regne Unit, extret de WHYATT, A. Self-Management: The enwer to unem
ployment? The worker Co-operative Movement in Great Britain, ponencia presentada el 11 World
Conference on Industrial Cooperatives, Warsow, 1983,pp.2
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Aquest mateix redescobriment de l'associacionisme

industrial WOODWORTH ( 2 ) el mostra pels Estats

Units.

1 .2 Trets comuns d' aquest "redesco.briment ti en al-
..

guns deIs paisos.

L'objecte és posar de manifest aquelles sem

blances d' aquest associacionisme industrial en+pa.Lsos

com Italia, Fran�a, Regne Unit i Estats Units. SoIs

es pretén mostrar que en tots ells hi ha unes constants

comunes com a conseqüencia de la inflació de l'ac

tivitat economica.

Italia

A Italia tres moments s6n cabdals en el desen

volupament del cooperativisme de producci6 ( 3 ):

- els principís del segle xx quan esdevé la reacci6
al nou desenvolupament industrial del sectors del

vidre, la impressi6 i la mecanica, al nora del país.

després de la segona guerra mundial/en l'epoca de
la reconstrucci6, quan aquest cooperativisme s'ex
tén per tot el país.

- durant la crisi de 1983, quan les cooperatives
constitueixen pels treballadors un mitja de defen
sa del seu lloc de treball.

En 1981, a Itali� hi havien 20.000 cooperatives
de producci6 inscrites en el Registre de les Em-

preses que representaven el cooperativisme de pro

ducci6 més gran del m6n Occidental industrial 4) .

Com assenyala JONES ( 5 ), pel cas Italia, la
cooperaci6 de producci6 ha incrementat, recentment,
el seu pes en el sector de Serveis. Ara bé, la seva

incidencia més important encara en l'actualitat es

troba en els sectors de la construccíó i de la in
dústria manufacturera. Horo calcula que representa el
a% de la facturaci6 en el sector de la vivenda í de
la construcci6 en general i que la seva quota de mer

cat és el 10% en la producci6 de la ceramica, del m�
ble, del vidre i en certes activitats de l'electro_
nica.
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En general/aquestes cooperativas de producciÓ
industrial es caracteritzen per la seva reduida di=

men s í.ó • La moda de tamany d' aquestes empreses es

troba en un número inferior als 20 treballadors,no
obstant, en el període 1975-1978 al menys 79 coopeI

_

ratives de producci6 afiliades a la LEGA ocupa�

ven una mitjana de 17 treballadors cadascuna (6 ).

Tanmateix,arrel del comportameQdels treball�
dors de comprar les seves empreses amb dificultats,

el tamany d'aquestes empreses tendeix a incrementar.

Cal fer constar que a It�lia/des de 197� s'e�
ta creant una mitjana anual de 25 cooperatives pr�
cedents d'empreses tradiciona� en dificultats, amb

1 'objectiu de mantenir uns llocs de treball (7 ).

Franc;a
• .r

A Fran9a/hi va haver un primer desenvolupament

significatiu per les cooperatives de producci6 en

els anys 30 del segle XIX, sota la in�lu�ncia del

pensament de BUCHEZ (8 ). Més tard,hi hagueren els

tallers nacionals del 1848, creats sota la base

del pensament de LE BLANC ( 9). Cap d' aquestes

primeres experi�ncies sobreviuen avui; nogensmenys,

s6n, activament, vives algunes de les cooperatives
de producci6 creades durant els anys 1870 (10 ). Un

ter9 de les unitats cooperatives de producci6 cons

tituIdes al principi de la segona guerra mundial en

cara desenvolupen una activitat economica.

Segons VIENNEY (11 ), les cooperatives na scrude s

en el periade 1870 - 1950 v�nen marc�des per les

característiques que ha pres el desenvolupament
economic dominante

Amb base a aquest plantejament,considera que

les cooperatives de producci6 a Fran9a es carac

teritzaren pels següents trets.



importancia cabdal de la qualificaci6 professional
en relaci6 a les necessitats de capital per ocu

paci6.

-l'activitat economlca enfront la comercialitzaci6
del producte:la qualificaci6 del productor i la
qualitat del producte eren raons suficients per
tenir accés al mercat, on no hi havia una compe
tencia molt forta.

- la utilitzaci6 deIs excedents per la promoci6
professional: hom invertia més en capital huma

que no en maquines.

Tanmateix .1 segons SIBILLE (12 ), aquesta imat

ge de les cooperatives de treball associat presenta
da per VIENN·E1{ ,ha estat modificada en els darrers

temps com a resposta a la con juntura economica per

sistent que pateix aquest país.

El juny de 1982, hi havien a Fran�a 1.050 so

cietats cooperatives de producci6 adherides a la

Confederaci6 General de Societats Cooperatives de

Producci6 que donaven o mantenien prop de 35.000

llocs de treball deIs quals 20.000 eren de socis

treballadors (57%), i facturaven uns 6,6 milers

de milions de francs (en front deIs 4,2 milers de

milions de 1978, deIs 4,9 de 1979 i deIs 5,2 de

1980) 13).

Tradicionalment, les cooperatives de produc
ci6 a Fran�a es localitzen en la construcci6, la

premsa i leE arts grafiques, el metall i l'elec

tricitat. Tanmateix, comengen a tenir importancia
els sectors de serveis, fonamentalment d'aquells
relacionats amb demandes emergents que ja en 1982

representava el 28% del nombre de societats coop�
·ratives de producci6 i el 19% de l'ocupaci6.



TAULA 4 Distribuci6 de les Societats CooEeratives de Producci6

a Fran<;:a Eer sectors d'activitat.Juny 1982.

Activitat NQ.de % nQ.de % dimensi6
economica SCOP treballadors mitjana de les

s.coop. en nQ.de
treballadors

Construcci6 409 39 15.365 44 38

Premsa i AA.GG. 102 1 O 2.128 6 21

Mecanica i elec. 109 10 5.152 15,5 47

Moble i vidre 42 4 2.538 7 60

Alimentació 29 3 499 1 17

Confecció 48 5 2.518 7 52

Prestacions de
serveis culturals
i intel.lectuals 198 19 2.422 7 12

Prestacions de
serveis diversos 98 9 4. 11 8 12 42

Altres 15 1 125 0,5 8

Total 1 .050 100 34.865 100,0 33

FONT: CONFEDERATION GENERALE DES SCOP, Service d'estudes et documen
tation, extret de SIBILLE, H. Les CooEératives ouvrieres de
de production en France et dans la CEE, Paris 1982,pp.36

També a Fran�a hi predominen les cooperatives de

producci6 de tamany petit. De la Taula 5 , se'n des

pren: que les cooperatives de producció, en general,
a Fran�a són inferiors a 50 treballadors. En concret,
la mitjana es troba en menys de 30, de manera que

estem davant un sector format predominantment per la

petita empresa.

Tanmateix,JONES (14 ) remarca que una petita

part d'aquestes cooperatives donen ocupaci6 a més de

1.000 treballadors, és a dir, hi ha una gran diversi

tat: en 1978, per exemple, les cooperatives de produ�
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ció del sector de la construcció ocupaven una mitja

na de 63 treballadors i les cooperatives de serveis

a al tres empreses com consulting tenia una dimensió

mitja de 14 treballadors

TAULA 5 Distribució de les SCOP per dimensió d'empresa.Juny 1982.

Dimensió nQ. de % nQ. de
SCOP treballadors

de 1 a 9 trebo 475 45 2.578

de 10 a 50 trebo 448 43 10.401

de 51 a 100 trebo 57 5 3.898

de més de 100 treb 70 7 17.988

Total 1 .050 100,0 34.865

%

7

30

1 1

52

100,0

FONT: CONFEDERATION GENERALE DES SCOP, Service d'etudes et documenta

tion, extrat de SIBILLE,H. Les scopératives ouvrieres de pro
duction en France et dans la CEE, Paris 1982,pp.34

Pel cas de Franga, disposen de la informació es

dística on es fa la diferenciació entre les coopera

tives de producció segons procedeixin d'un o altre

origen. La Taula 6 evidencia que, d+un total de 11.678

llocs de treballcreats per les cooperatives de pro

ducció a Franga en el període escolat entre 1977 i el

juny de 1982, 6.165 són llocs de treball els trebal

ladors dels quals volgueren mantenir-los a partir de

la transformació de la seva empresa en crisi en socie_
tat cooperativa, que representava el 52,8% del total

d'ocupació generada per aquesta fórmula jurídica.

D'un total de 642 cooperatives de producció, 385

en són de nova creació i representen el 60% del total

de societats cooperatives de recent constitució¡ nogen�
menys,.la taula evidencia una distorsió progressiva
entre el nombre de noves cooperatives i el nombre de



TAULA 6 EVOLUCIO DE TIPUS DE CREACIO (1977 - 1982)

Noves creacions Modificacions Reanimaci6 d'empresa
en dificultats TOTAL _- -

ANY

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre I Nombre de Nombre Nombre
de SCOP salaris de SCOP salaris de SCOP salaris de SCOP salari

411 105 1097 1613
1977 27 5 17 49

25% 7%
68% 100%

1978 37
476

10 345 20 462 67 1283
37% 27% 36% 100%

1979 66 711 1 1 457 23 574 100 1742

40% 26% 34 % 100%

1980 85 708 18 469 30 1372 133 2549
28% 18% 54% 100%

1981 128 949 ;,n 444 70 l�¿J 219 3316
30% 14% 56% 100%

1982
42 333 8 105 24 737 74 1175

(5 me-
28% 9% 63% 100%

sos)

FONT: extret de Sibille, H. les cooEératives ouvrieres de Eroduction en France et dans laCEE,

ed. la Documentation : Franºoise, Paris 1982.
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llocs de treball. Efectivament, si en nombre de coo

peratives les noves es mantenen en majoria (42 res

pecte de 24 en 1982), contrariament, en funci6 del

criteri d'ocupaci6, s6n la reanimaci6 d'empreses
en crisi ( 737 respecte de 333 en 1982) aquelles que

generen més llocs de treball cooperatiu. Si hi afe

gim les mutacions d '.empreses tradicional s en socie

tats cooperatives de producci6, per exemple la que

esdevé quan llamo de l'empresa no té successor, ob

tindrem aleshores, que,en 1982,el 71,2% de l'ocupa
ció fou una ocupaci6 mantinguda i no creada, defen

siva i no ofensiva.

Regne Unit.

Durant les decades deIs anys 40 i 50 del segle

XIX, esdevingueren les primeres experiencies de coo

peratives industrials inspirades en els plantejaments
di OWNE. No obstant ,fracassaren en els següents anys,

encara que avu�al Regne Unit,es troben en actiu coo

peratives de producció centenaries. En la segona meitat

del segle XX/el nombre de cooperatives de producci6
declina i, a partir de 1976, conegué un fort impuls
(veure Taula 3 (15) ,. (16) .

Els sectors més importants segons la xifra de

facturació s6n el de distribució en primer lloc i el

de construcció en segon lloc. En els darrers anys,

comencen també a tenir un pes important les coopera

tives de serveis relacionades amb activitats cultu

rals, de formació i consulting.

En relaci6 a la variable tamany di empre.sa, les

cooperatives més grans es troben en e� sectos manu

·facturers tradicionals.
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TAULA 7- Distribuci6 de les cooperatives de treballa
dors al Regne Unit segons el número de tre-

balladors.

menys de 10 treballadors 234 cooperatives
de 10 a 1 9 treballadors 54 cooperatives
de 20 a 49 treballadors 25 cooperatives
de 50 a 99 treballadors 8 cooperatives
de 100 a 249 treballadors 7 cooperatives
de 250 a 500 treballadors 2 cooperatives
més de 500 treballadors 1 cooperativa

FONT: CO-OPERATIVE DEVELOPEMENT AGENCY, Directory of

Co-operatives, extret de SIBILLE,H. Les coopé
ratives ouvrieres de production en France et dan s
la CEE, Paris 1982, pp.154.

Les cooperatives més antigues s6n les de major

tamany d'empresa. Ara bé,com palesa aquesta Taula 7

les cooperatives recentment creades, amb poques excep

cions, tendeixen a ésser molt petites i d'una dimensi6

mitjana de 10 treballadors.

Estats Units.

Les primeres cooperatives de producci6 hi sor

geixen a la segona meitat del segle XIX com a reacció

deIs treballadors qualificats i menestral a no acceE
tar la nova disciplina fabril i el treball en cadena

que, progressivament, s'anava imposant. No obstant,

aquestes van desapareixer a finals del mateix segle(17)

Una segona etapa ha estat iniciada a mitjans de

la decada deIs 70 com a fruit de la historia econo

mica i social més recento
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En 1982, les cooperatives de producció de ta

many més gra� a Estats Units, corresponEn al sector

manufacturero Ara bé,en general,les cooperatives de

producció s' han anat desenvolupant en sectors cara�

teritzats per una forta qualificació de la seva ma

d'obra i localitzats al sector terciari (18).

Aquesta mateixa fenomenologia de compra d'empresa

per part dels treballadors esdevé també als Estats

Units. El cas més important és el de la Ouest de Vir

ginia, on 10.000 treballadors compraren una -acereria

a la National Stel Company, l'octava més gran,

actualment,de les empreses d'aquest sector. Altres

exemples significatius són la Rath packing Company,
en el sector de l'alimentació/que disposa de plantes
industrials arreu de tot el pais i la Hyatt Clark

Indústries a Nova Jersey en el sector de l'autom0bil

que pertanyia a la General Motors. Aproximadament unes

100 firmes han estat comprades pels treballadors en

aquests darrers anys de les quals només 3 no han so

breviscut. Aixo ha donat, com a resultat, el manteni

ment de més o menys 100.000 llocs de treball (19).



2. L�associacionisme de treball a Espanya i, en

especial, a Catalunya.

En aquesta dinamica d'associacionisme defensiu

es traben inserides Espanya i Catalunya.

En el nostre país,els treballadors s'organitzen
sota dues fórmules jurídiques per assajar cercar un

mateix objectiu: el manteniment del lloc de treball.

Aquestes dues fórmules jurídiques són: les socie

tats cooperatives de treball associat i les societats

anonimes laborals.

2.1. Aproximació a la realitat quantitativa de les

cooperatives de treball associat.

2.1.1.A nivell d'Espanya.

Les estadístiques facilitades p�r Ministeri de

Treball i Seguretat Social permeten comprovar, pel

conjunt d'Espanya, una "redescoberta" de les cooper�
tives industrial s de manera generalitzada per tot

l'Estat,continuada i progressiva a partir de 1974·



Taula 8 Dinamica d'estatuts registrats en la Direcció

General de Cooperatives.Ministeri de Treball i

Seguretat Social.Espanya.

Anys Estatuts registrats Total Estatuts % 1/2
de coop.industrials Registrats

( 1 ) (2 )

1971 121 529 21 ,2
1972 206 629 32,7
1973 146 627 23,3
1974 183 668 27,4
1975 203 650 31 ,2
1976 352 1 . 033 34,1
1977 412 891 46,2
1978 669 1 .322 50,6
1979 507 878 57,7
1980 1 .445 1 .961 73,7
1981 1 .632 2.127 76,7
1982 1 .669 2. 121 78,7
1983 1 .620 2.982 81 , 7

-Per 1979 no s'inclouen les cooperatives constituides en el

País Basc i Catalunya. S'ha de tenir present que és el moment

de les transferencies de competencies en materia cooperativa.

-Per 1983 no s'inclouen les cooperatives constituides en el

País Basc

FONT: elaboraci6 propla a partir de la informaci6 facilitada

pel MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Servi
cios de Estudios y Asistencia Técnica, mayo 1984.

Com palesa la Taula 8, el pes de les cooperatives
industrials respecte al total creix continuada i progres

sivament des de 1974 per arribar a assolir un maxim, l'any
1983, amb un 81,7%, arribant des de 1980 a percentatges

superiors al 70% ( no tenim en compte les cooperatives
constituides en el Pafs Basc). Així mateix, mentre que

el 1971 foren creades 121 cooperatives industrials, e11983
en foren registrades 1.620, rnés les que corresponen al



País Basc.

La relaci6 de cooperatives facilitada pel Ministeri

de Treball i Seguretat Social permet una visi6 de con

junt del cooperativisme actual a Espanya i de la seva

evoluci6 en el curs dels anys 70 i principis dels 80

( veieu taula 8 ). Cal remarcar que, per l' obj ecte

d'aquest estudi, allo important no s6n les xifres abso

lutes (20) i cont.r-á r í.ament jeris interessa més l' evolució

de les seves distintes branques,que presentem en la

Taula 9

Aquesta Taula 9 reflecte ix la diversa evolució

amb la dinamica de creaci6 de cooperatives segons la

seva tipologia en el per{ode 1971/1983. S'observa que,

si en 1971 es van crear el mateix nombre de cooperatives
de camp que de treball associat o industrial, el 1983,
del total de cooperatives registrades pel Ministeri, el

6,2% corresponien a cooperatives de camp i el 78,7 a

cooperatives industrials. Aquesta divergencia en l'evo

lució de la dinamica de constituci6 és generalitzada

per la resta de branques que configuren el sector coo

peratiu a Espanya. Així mateix, aquesta preferencia de

les cooperatives de treball és evident ja des de 1974

i no deixa d'impossar-se d'una manera absoluta fins

l'actualitat. De la Taula 9 , crida l'atenció la fe

blesa del cooperativisme de credit i de les cooperatives
de 2n.grau. Per tant, podem deduir una forta carencia

d'estructures comunes, una important feblesa financera

i el predomini d'unitats cooperatives que realitzen un

treball aillat sense cap, o amb molt poca relaci6 or

ganica que els permeti de treballar amb un concepte de

grup i amb una tendencia envers certes practiques d'in

tegració, tant a nivell horitzontal com vertical. Fins

ara no ha estat reflectit cap model d'organitzaci6 del

sector cooperatiu que minori les conseqüencies neg�tives



TAULA 9 EVOLUCIO DE LES COO PERATIVES CONSTITUIDES EN EL PERI( DE 1971 - 1982

11972
I

II j I

�973
I

1979 (1)i 1971 1974 ¡1975 1976 1977 1978 1980 1961 1982 1983 (2)
,

BRANQUES %S %S %S %S %S %S %S %S %S %S %S 'liS %S
Coop. Coop. "cop. Coop. Coop. Coop. Coop. Coop. Cnop. Coop. CooP. Coop. Coop.

Total - Total Total Total Total Total Total Total Total Total· Total Total 'rotal
�

CAMP 121 21,31123 19,€ 144 23,0 1�: ��;¡
74 11,· 102 9,9 97 10,9 189 14, 133 15,1 n92 9,8 080 8,5 132 6,2 111 5,6

CONSUM 61 10,7 75 11, S 91 14,5 72 11,0 178 17,2 n18 13,2 153 11,1 76 8,7 90 4,2 77 3,6 77 3,6 38 1,9
INDUSTRIALS 121 21,2 206 32,1 146 23,3 183 27¡l 203 31,2 352 34,1 �12 46,2 669 50,1 507 57,7H45 73,7 632 76,7 1669 78,7 162081,7
CREDIT 7 1 ,2 3 O,� 5 0,8 5 0,8 5 O� 3 0,3 3 0,3 5 O, - - - - 1 0,0 2 0,1 1 0,05
CAMP 1 CRED 3 0,6 1 0,2 4 0,6 1 0,1 - - - - 4 0,5 3 O, - - - - - - - - - -

HABITATGES 249 43,8 216 34,3 425 35,9 288 43,1 294 45,2 393 38,0�49 28,0 296 22, 154 17,5�12 10,8 99 9,4 221 10,4 183 9,23
MAR 7 1,2 5 O,S 12 1,9 - - 2 O... 5 0,5 8 0,9 7 O ' 5 0.6 11 0,6 8 0,4 10 0,5 18 0,9,

2n.GRAU - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0;3 11 0,6 17 0,8 10 0,5 11 0,5

TOTAL 569 629 627 668 650 1033 891 1322 878 1961 2127 2121 1982

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 00,0 100,0

- Affib l'entrada en vigor d�l Reglament 78 es produeix una ruptura en la classificaci6 de les diferents bran
ques de cooperatives. Es per aixO que a efectes comparatius s'ha procedit a una certa homcgenitzaci6 de les
diferents branques de cooperatives constituides a partir de 1978 amb les constituides amb anterioritat.

- Aix1 la branca CONSUM inclou' les actualment vigents CONSUM,ENSENYAMENT(Consum) i JOVENILS i ESCOLARS.

- La branca INDUSTRIALS inclou actualment.T.ASSOCIAT, ENSENYAMENT(T.Associat) ,TRANSPORTS(T.Associat) ,ARTESA-
NIA(T.Associat) ,ESPECIALS(T.Associat),SERVEIS, COMERC, TRANSPORTS(Serveis), i ARTESANIA (Serveis).

- La branca CAMP 1 CREDIT desapareixen a partir de 1978
- LA BRANCA 2n. GRAU, és de nova creaci6
- LES BRANQUES, MAR, HABITATGE i CREDIT. no es veuen afectades oer la nova realamentaci6

(1) Per comprendre la xifra facilitada pel Ministeri de Treball s'ha de suposar que per l'any 1979
no s'inclouen les cooperatives constituides en aquest any a Catalunya i Pa1s Base. Recordem queés el moment de les transferencies i van haver_hi �roblemes d'enteniment entr� e1s dos n1vel1si '''''".iristraci6. •

(2) Per a 1983 no s'incl�u cooperatives constituides en el pais Base

FONT: MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Serveis d'Estudis i Assistencia Teenica.lnformacions

faeilitades al maig de 1984
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d'un treball individualitzat i fortament atcrnitzat.

Si analitzsrr la Taula 10 obtindrem que, d'un total

de 1982 societats cooperatives amb 21.752 socis, 1.620

cooperatives industrials generaven 16.001 llocs de treball

per a socis treballadors¡ aixo significa una mitja de 10

ocupacions per societat cooperativa industrial¡ és a dir,

un predomini del minifU'ndisme empresarial en aquesta ti

pologia d'organització del treball. Nogensmenys,cal asse�

yalar el nombre relativament important de cooperatives de

2n. grau, -creades en aquest any 1983.

Tenint present la Taula 10 ,podem fer un estudi apr�
ximatiu de quins són els sectors d'activitat economica on

,

es localitzen les cooperatives industrials. Es evident que

la majoría absoluta d'aquestes cooperatives es localitzen

en la branca de treball associat¡ nogensmenys, el nombre

relativament important de cooperatives registrades, tant

en la branca de Serveis com d'Ensenyament, és important

per la seva significació qualitativa i no quantitativa
en sectors cooperatius emergents. No disposem d'una in

formació detallada de quina és la naturalesa de l'acti

vitat manufacturera i de serveis que duen a terme aques

tes cooperatives recents, així com de la seva tipologia de

treballadors. En principi, per raonsjurídiques totes

aquestes cooperatives són societats de nova creació. Pel

cas de Catalunya, encara que per raons de normativa totes

elles són noves empreses i, per tan�nous llocs de treball,
no podem oblidar la realitat d'aquells col.lectius que,

una vegada tancada 1 'empresa on treballaven, acorden com

prar part de la immobilització i cercar la continuitat



TAULA 10

COOPERATIVES CONSTITUIDES 1 SOCIS DE LES MATEIXES ORDENADES
PER BRANQUES. 1-1-83 a 31-12-83

NQ NQ

BRANQUES COOPERATIVES % S/T SOCIS % S/T

CAMP

Explot.Comunitaria 13 0,65 155 0,71

Serveis 98 4,94 2.468 11 ,35

CONSUM 32 1 ,62 611 2,81

T.ASSOCIAT 1 .476 74,47 14.416 66,27

SERVEIS 45 2,28 470 2,16

ENSENYAMENT

T.Associat 57 2,87 523 2,40
Consum 5 0,25 55 0,25

JUVENILS 1 ESCOLARS 1 0,05 11 0,05

HABITATGES 183 9,23 2.247 10,33

MAR

T.Associat 1O 0,50 98 0,46
Serveis 8 0,40 67 0,31

CREDIT 1 0,05 43 0,20

COMER<; 15 0,76 188 0,86

TRANSPORTS

T.Associat 9 0,46 82 0,38
Serveis 12 0,61 167 0,77

ESPECIALS (T.Associat) 4 0,20 39 0,18

ARTESANIA

T.Associat - - - -

Serveis 2 0,10 18 0,08
2n.GRAU 11 0,56 94 0,43

TOTALS ........ 1 .982 100,00 21.752 100,00

Les cooperatives constituides en el País Basc hi s6n excloses

_FONT:MINISTERI DE TREBALL 1 SEGURETAT SOCIAL:Serveis d'Estudis i
Assistencia Tecnica.lnformaci6 facilitada al maig 1984.



del seu treball sota la seva directa responsabilitat i

amb la constitució d'una empresa que,darrerament, sol

emprar la fórmula jurídica de cooperativa de treball

associat.

La Taula 11 esmenta aquelles cooperatives que,

constituides en un moment determinat/funcionaven encara

el 31 de desembre de 1982 segons la Direcció General

de Cooperatives del Ministeri de Treball i Seguretat

Social. A Andalusia es localitza el major nombre de

cooperatives, tant d'aquelles que pertanyen a la bran-

ca del camp com d'aquelles de treball associat. Aquest

fet tan evident no és contradictori a aquell pensament

que considera l'associacionisme econbmic com a defensa

per la resólucié conjunta de certs problemes. A Anda

lusia, una de les zones de més problemes estructurals,

tant en el camp com en el mercat laboral, és la Comu

nitat Autonomica que, el 1982, disposava del major
nombre de cooperatives en funcionament. Segueix la Comu

nitat Valenciana amb 759 societats cooperatives de tre

ball associat en funcionament i en 3r. i 4t.lloc Catalunya
i Madrid/respectivament.

Aquesta Taula 11 ens permet una visió de l'estruc

tura cooperativa de les diverses regions que configuren
el conjunt de l'Estat i posa de manifest la importancia
numerica del cooperativisme de treball associat i del

cooperativisme del campo Així mateix,s'hi reflecteix una

tendencia a la localització de les diverses branques

cooperatives en funció de l'estructura economica predomi
nant en cadascuna de les regions, és a dir, s'hi deno-

ta un predomini del cooperativisme agrari on l'agricul
tura té, encara, un pes important, tant en relaci6 a la

seva aportació al valor afegit com respecte l'ocupació,
aixf com són els exemples de la Comunitat d'Andalusia,



TAULA 11 DISTRIBUCIO REGIONAL DEL NOMBRE DE COOPERATIVES EN ACTIU A 31-12-82 AGRUPADES PER BRANQUES
==========================================================================================

� CAMP CONSUM T.ASSOCIAT SERVEIS HABITATGES CREDIT 2n.GRAU TOTALGO

ANDALUSIA. 878 151 1 .983 140 556 1 6 1 1 3.735· · ·

ARAGO. · · · · 253 30 153 20 155 5 3 619
ASTúRIES . · · · 99 87 153 25 123 2 - 489

BALEARS. · · · · 43 11 74 19 22 1 - 170
CANARIES . · · · 77 13 99 41 63 2 2 297
CANTABRIA · · · 57 10 71 9 86 1 3 237
CASTELLA-LLEO · 669 57 387 50 420 15 6 1 .604
CASTELLA-MANXA . 406 67 372 19 154 13 1 1 . 032
CATALUNYA. · · · 432 421 663 251 428 15 9 2.219
EXTREMENY. · · · 274 31 237 22 50 4 2 620
GALICIA. · · · · 425 56 313 52 200 5 5 1 . 056
MADRID. · · · · 64 116 651 93 555 10 8 1 .497
MURCIA. · · · · 59 14 227 38 108 3 1 450
NAVARRA · · · · 330 55 52 9 98 1 2 547

COMUNIT.VALENC .. 638 193 759 127 390 61 6 2.174
PAISBASC · · · 154 241 311 71 310 4 1 1 .092
RIOJA(LA) . · · · 113 11 49 7 26 1 - 207
CEUTA-MELILLA · - 1 11 5 12 - - 29

TOTALS . · · · 4.971 1 .565
I 6.565 998 3.756 159 60 18·074

.,

FONT:MINISTERI DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL. Serveis d'Estudis i Assistencia Tecnica.
Informació facilitada al maig 1984.
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les dues Castelles i Galicia. El predomini del coo

perativisme de treball associat es localitza en aquelles

zones que frueixen d'unaimportant ma d'obra desocupada

i disposen d'un cert teixit industrial fonamentat en la

petita i mitjana empresa familiar on els sectors manu

facturers tradicionals hi són arrelats.

En definitiva, en 1982, 18.074 societats coopera

tives de les que el 36% corresponia a treball associat,

el 27,5% a la branca del camp i el 20,8% a vivendes

eren considerades en funcionarnent.

2.1.2. A nivell de Catalunya. (1976-1983).

En el moment de les transfer�ncies en rnat�ria coo

perativa al govern de la Generalitat de Catalunya

-octubre 1979- observaren que les branques historiques
del cooperativisme del camp i del consurn es trobaven

en el primer i segon lloc respectivament. El tercer

lloc, numericament, l'ocupa el cooperativisme de treball

associat.

Ara bé,com posa de manifest la Taula 12 ,la di

ferent dinamica de creaci6 de cooperatives en les di

verses branques, en aquests darrers anys, ha fet que el

cooperativisme de treball associat figurés, en 1983

amb el major nombre de cooperatives -1.149-, i que se

guis en segon lloc el cooperativisrne del camp, amb

501 unitats i en tercer lloc el cooperativisme de con

sum amb 303 cooperatives.

L'octubre de 1979 -moment de les transfer�ncies

es tenien registrades 240 cooperatives de treball asso

ciat a Catalunya.D 'aleshores enga, llur nombre no ha

deixat de créixer a conseqü�ncia de la forta dinamica

de constituci6



TAULA 12 Evo1uci6 del nombre de cooperatives registrades a Cata1unya

COOPERATIVES COOPERATIVES COOPERATIVES
EXISTENTS Inscrites al Inscrites en

BRANQUES al 30-9-79 4t,trimestre 79 1980 1981 1982 1983 TOTAL
-- -- --

T.Associat 240 11 135 184 231 348 1 .149
Camp 425 4 23 21 19 9 501
Consum 255 2 17 10 12 7 303
Habitatge 199 1 11 13 8 13 245
Ensenyament 104 2 24 21 15 1 167
Serveis -

•

2 19 25 12 14 72
Cr�dit 25 -

-
- 1 - 26

A1tres 13 - 17 8 16 6 60

TOTAL 1 .261 22 246 282 314 398 2.523

FONT: e1aboraci6 propia a partir de les dades faci1itades per la Secci6 de Registre de la
Direcci6 General de Cooperatives. Departament de Treba11.Genera1itat de Cata1unya.
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TAULA13 Dinarnica d'estatuts registrats a la Direc

ci6 General de Cooperatives de Catalunya

Anys Estatuts registrats
de CTA (1)

Total Estatuts

registrats (2)
% 1/2

1980
1981
1982
1983

135
184
231
348

246
282
314
398

54,8%
65,2%
73,56%
87,4%

FONT: elaboraci6 propia a partir de les dades facilita

des per la Secci6 del Registre de la Direcci6 Ge

neral de Cooperatives. Departarnent de Treball.Ge

neralitat de Catalunya.

Corn reflecteix la Taula 13 en 1983, el 87% dels e�
tatuts registrats per la Direcci6 General de Cooperatives
del Departarnent de Treball de la Generalitat de Catalunya

correspongué a cooperatives de treball associat. El re

sultat ha estat un incrernent del pes de les cooperatives
de treball associat dins el sector pe� arribar a ésser

el¡45,5% eh 1983 ,enfront del 19% en 1979. Corrt r
á
r Lamerit; ,

el cooperativisrne del carnp ha vist pavallar el seu pes

des d'un 33,7% en 1979 a un 19,8% en 1983; el cooperati
visrne de consurn, del 20,2% en 1979 ha passat al 12% en

1983.

branques
Treball Associat

Carnp
Consurn

Habitatge
Ensenyarnent
Serveis
Credit
Altres

1979 1983

TAULA14 Tant per cent de les cooperatives de T.Asso
ciat sobre el total de les cooperatives

19,0
33,7
20,2
15,8
8,2

45,5
19,8
12, °
9,8
6,6
3,0

2,0 1,0
1,0 2,3

FONT: elaboraci6 propia a partir de les dades facilitadeS¡1per la Secci6 de Registre de la Direc.General de
Cooperatives. Departarnent de Treball. Generalitat I
de Catalunya. I



TAULA 15 Cooperatives inscrites al Departarnent de Treball 1.10.79 al 31 .12.83.La seva distribuci6
per províncies.

BRANQUES BARCELONA % GIRONA % LLEIDA % TARRAGONA ¡¿ TOTALo

T.Associat 782 87,08 20 2,2 47 5,23 49 5,45 898
Carnp 40 50,63 5 6,32 21 26,58 13 16,45 79
Consurn 38 79,16 3 6,25 1 2,08 6 12,5 48
Habitatge 29 63,04 9 19,56 2 4,34 6 13,04 46
Ensenyarnent 66 91 ,66 3 4,16 2 2,77 1 1 ,38 72
Serveis 57 80,29 8 11,26 4 5,63 2 2,81 71
Crédit 1 100,00 - -

- -
- - 1

Altres 42 89,36 2 4,25 - - 3 6,38 47

Total 1 . 055 83,59 50 3,96 77 6,10 80 6,33 1.262

FONT: elaboraci6 propia a partir de la inforrnaci6 obtinguda per la Secci6 de Registre de laDirecci6 General de Cooperatives. Departarnent de Treball. Generalitat de Catalunya.
Ix"
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La Taula 15 reflecteix també com aquesta nova

dinamica de cooperatives es localitza a la provín-
cia de Barcelona. Dels 1.262 Estatuts de Cooperatives,
incrits a Catalunya en el per{ode escolat entre 1.10.79

i el 31.12.83, 1055 Estatuts cooperatius foren registrats
a la província de Barcelona, els quals representaven
el 83,6% del total.D'aquests,782 (el 74,1%) corresponen

a cooperatives de Treball associat¡ 40 (3,8%) al coo

perativisme del camp¡ i 38 (3,6%) pertanyen al coopera

tivisme de consum.

Les cooperatives de Treball Associat. (1976-1981)

En el curs del període 1976-1981, les cooperatives
de treball associat s'han especialitzat preferentment
en activitats corresponents al sector indústria i con�
trucci6. Si examine� la Taula 16 ,observerem que el

sector indústria genera un 54,5% del total de llocs de

treballcreats per la f6rmula cooperativa i el 14% en

la construcci6.

Dins del sector de la indústria, aquests llocs de

treball es localitzen al 37% en la branca de la maqui
na eina, el 12,5% en el sector textil, el 14% en el

sector de confecci6 i el 10,5% en el sector industrial

de la fusta i del moble. S6n activitats on la meca

nitzaci6 del procés de producci6 és difícil i en l'ac

tualitat, estan patint de forma especial les conse

qüencies sobre el mercat de treball de la situaci6 de

crisi generalitzada que estaafectant el teixit produ�
tiu del país.

Tanmateix, crida l'atenci6 el fet que el sector

serveis tingui un pes considerable en aquesta estruc

tura amb el 29,3% del total de l'ocupaci6.



TAULA 16 Activitat economica de les cooperatives de treball associat constituides entre 1976 i
1981, segons la classificació del C.N.A.E.

NQ. Activitat

Economica

nQ.d'unitats nQ.de socis % d'unitats % de socis

treballadorsC.N.A.E. cooperatives treballadors cooperatives
01

03

O

Produc. agrícola
Servo agrícoles i ramaders

1

4

5

31

32

34

Fab.produc.metal.lics
Construc.maquinaria i
equip mecanic

Construc.maquinaria i
material electric

Fabric.d'instruments
d'optica
Transformats metal.lics

10

14

2

39

3

3

29

43

44

453

46

47

48

49

4

Textil

Indústria del cuiro

Confecció

4

1

17

Indústria de la fusta i el moble 16

Paper, edició i AA.GG. 18

Transformats del cautx6 i plastic-5
Altres

Altres ind�stries fabrils

2

63

3-4 Total indústria 92

50 Construcció 52



TAULA16 (continuació)

% de socis
NQ

C.N.A.E.

Activitat nQ.d'unitats
Economica cooperatives

% d'unitatsnQ. de socis

cooperatives treballadorstreballadors

61-67

72-75

84

92

93

94

95

96

9

Comer9,hostel.reparac. 51

Transports 10

Serv.prestats a les empreses 15

Serveis de neteja 4

Educació 8

Sanitat i Serveis veterinaris 5

Assistencia Social i altres servo 12
a la col.lectivitat

Serveis recreatius i culturals 11

Serveis Personal s 40

456

135

139

41

74

63

121

44,0

8,6

13, O

39,6
11 , 7

12,0

122

421 34,5 36,5

100,0 100,0

34,7 53,6
19,6 13,9
54,3 67,6
43,7 29,3
100,0 100,0

6-9
1 .151Total Serveis 116

3-4

50

3-5

6-9

0-9

Total Indústria 92

Construcció 52

Indústria més construcció 144

Total Serveis 116

Total General 265

2.106

546

2.656

1.151

3.924

FONT:elaboració propia a partir de la Guia de Cooperatives de Treball Associat en Catalunya.ed. Gene
ralitat de Catalunya.Barcelona,1982.
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I dins d'aquest sector Serveis hi han els nous

sectors emergents: els anomenats "serveis per

sonals� que generen el 36% de l'ocupaci6 dins

d'aquest sector terciari( veieu taula 16) Hem de

tenir present la importancia de la tipología
de treballador que forma part d'aquestes cooper�

tives enfront de la tipoiogia de treballador en"els

sectors manufacturers.

El conjunt de totes aquestes cooperatives de

treball creades posteriorment a la inflexió de l'ac

tivitat economica, són localitzades, preferentment,
en la regió I amb el 76,6% del total del nombre de

societats cooperatives de treball associat i amb el

81% de llocs de treball generats,i es concentren,

sobretot, a les comarques del Barcelones i el Baix

Llobregat veieu taula 17)

TAULA 17.Localitzaci6 de les cooperatives de treball
associat constituides entre 1976 i 1981,per
Regions.

Regions n s , de % nQ. de %

coo12eratives socis-treballadors

Regi6 I 203 76,6 3.178 81%
-Barcelones 124 46,8 1 .484 37,8
-Baix Llobregat 33 12,4 1. 111 28,3
-Maresme 1 1 4,1 133 3,3
-Valles Occidental 24 9,0 345 8,8
-Valles Oriental 11 4,1 105 2,6

Regi6 II 8 3,0 73 1 ,8
Regió III 17 6,4 197 5,0
Regió IV 7 2,6 96 2,4
Regi6 V 6 2,2 158 4,0
Regió VI 4 1 ,5 35 0,9
Regió VII 1O 3,7 109 2,7
Regi6 VIII 1 ° 3,7 78 1 , 9
Regió IX

Total 265 100,0 3.924 100,0

FONT: elaboració propla a partir de la Guia de Coo12eratives de tre-
ball associat de Catalunya.Departament de Treball, Generali-
tat de Catalunya, Barcelona, 1982.



També és important d'assenyalar, així com ex

pressa la Taula 18 , que la majoria d'aquestes em

preses es caracteritzen per tenir el mínim de socis

treballadors que preveu la Llei de cooperatives (20 ).

De les 265 cooperatives de treball associat creades

entre 1976-1981, i que, a principis de 1982, encara

desenrotllaven una activitat economica, 109, és a dir,

el 41,1% del total eren de 7 socis treballadors, i re

presentaven el 19,4% deIs llocs de treball creats i en

funcionament sota aquesta modalitat jurídica. En rea

litat , el 70% del llocs de treball existents sota a-

I

questa modalitat i en aquest perlode foren creats en

unitats productives inferiors a� 50 socis treballadors.

TAULA 18Dimensi6 de les cooperatives de treba11

a Catalunya.
associat constituides entre 1976 i 1981

Tamany % nQ. de
socis-trebal
ladors

%nQ. de

cooperat�
ves

7 socis-treb.

de 8 a 10 socis-treb.
de 11 a 15 socis-treb.
de 16 a 25 socis-treb.
de 26 a 50 socis-treb.
de 51 a 75 socis-treb.
de 76 a 100 socis-treb.
de 101 a 125 socis-treb.
de 126 a 150 socis-treb.
de 151 a 175 socis-treb.
de 176 a 200 socis-treb.
de 202 a 225 socis-treb

Total

109

65
45
24
12
2
3
1
1
2

1

265

41 ,1

24,1
17,0
9,0
4,0
0,7
1 , 1

0,3
0,3
0,7

763

573
596
457
394
111
240
116
128
322

19,4

14,6
15 ,18
11 ,6
10, O

2,8
6, 1

2,9
3,2
8,2

0,3

100,'

224

3.924

5,7

100,0

FONT: elaboraci6 propia a partir de la Guia de Cooperatives de
Treball associat de Catalunya. Departament de Treball, Ge
neralitat de Catalunya, Barcelona, 1982.



Les cooperatives de Treball associat s6n sempre,

jurídicament, empreses de nova creaci6. Tanmateix,es

pot donar el cas d'un col.lectiu de treballadors, l'e�
presa del qual ha fet fallida/que un cop liquidada i

tancada, pren l'opci6 d'emprendrel'antic negoci i com

pra, així, una part de la totalitat de la maquinaria
per tal de crear una nova empresa sota la f6rmula ju
rídica de societat cooperativa.

Aleshores, saber exactament el nombre de coopera

tives actuals que tenen aquest origen és difícil, car

no hi ha cap registre que facilita aquesta informaci6.

No obstant, a continuaci6 adjuntarem un quadre d'aquel
les cooperatives que,havent estat constituides en el

període 1976-1981, el seu origen irnmediat és el tan

cament d'una empresa tradicional. No hem pretes de

fer una relaci6 exhaustiva, sin6 que hem volgut ofe

rir, simplement, una mostra de la tipologia d'aquestes

cooperatives que les diferencia d'aquelles que tenen

un origen totalment de nova creaci6.

La Taula 19demostra com les cooperatives de tre

ball associat procedents de col.lectius de treballa

dors d'empreses que havien estat tancades, es carac

teritzen per ésser empreses dedicades a les activitats

economiques corresponents al sector manufacturer dO'on,
d'una manera especia� afecta la crisi, com pode� ser

el textil i el metall. Cap d'aquestes cooperatives es

tan registrades en el sector construcci6 i terciari

i,per tant, tampoc en aquells sectors emergents.

Així mateix, es diferenciQn d'aquelles societats

cooperatives de treball associat de nova creaci6 pel
seu tamany d'establiment. En la Taula 18s'havia consta

tat com la majoria de les cooperatives de treball ass�
ciat eren, fonarnentalrnent, unitats de producci6 que



TAULA 19 Cooperatives de Treball Associat constituides entre 1976 i 1981 on el seu origen provéd'una empresa anterior que ha fet fallida.

Nom Comarca
any de
fundació

nQ. de
socis

activitat
economica

ris . de
C.N.A.E .

.Textil Samboiana S.C

Coop.Merc.Central Barna
Textil Alje Stat.Coop.

Perobell,Stat.Coop.
Transports Urbans de
Sabadell

Hergom Stat.Coop.
Metal.lúrgica Baix
Llobregat

Baix Llobregat
Barcelones

Baix Llobregat
Valles Occ.

Valles Occ.

Baix Llobregat

Baix Llobregat

Teixidors associats S.C. Valles Occ.

Terrassa confecció S.C. Valles Occ.

VivesStat.Coop. Valles Occ.

Indústries Waldes S.C.

Itatex Stat.Coop.
Laboratori Electronic

Sedere

Barcelones

Barcelones

Baix Llobregat
Baix Llobregat

1976

1980

1980

1978

152

57

45

30

ram de l'aigua
carrega i descarrega
textil

fabricació de mobles

43

751-9

43

46

1981

1980

73

116

transport públic
fabricació artic.cautxú

72

48

1980 224 fabricaci6 elements de
matriceria

confecci6

confecci6

mobles metal.lics per
oficina

fabricació d'articles
metal.lics

acabats textils 53

31

453

453

32

31

fabric.interruptorsaut. 34

moble i fusta 46

1977

1980

1980

19

17

84

1981 80

1981

1981

1980

54

170

39

FONT:elaboració propia a partir de la mateixa recerca.
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disposaven d'aquell rninirn de socis treballadors

que regulava la Llei general de cooperatives (21 ).

Contrariarnent, en aquesta relaci6 d'ernpreses pr�
cedents de societats que havien fet fallida, reflec

t Ida en la Taula 19, es rnostra corn s'�s� davant

d'ernpreses d'una dirnensi6 corresponent a la mitjana

empresa. En l'actualitatJés un tret fonamental per

coneixer l'origen de les societats cooperatives de

treball associat recentment constituides.

En darrer lloc, fer notar que aquestes empreses

s6n localitzades en la Regi6 1 que, en l'actualitat,

és aquella que registra la major taxa d'atur de Cata

lunya.

El 31 de desembre de 1981, les cooperatives de

treball associat constituides des de 1976 havien creat

i/o mantingut els següents llocs de treball:

TAULA 20Nornbre de llocs de treball encarq existents al
31 de desembre de 1981 i creats des de 1976

per les cooperatives de treba'll associat a

Catalun a.

Any de
creaci6

nQ. de coop. de
treb.associat

% nQ. de socis
treballadors

%

1976
1977
1978
1979
1980
1981

Total

4
9

14
29
89
120
265

1 ,5
3,3
5,2
10,9
33,6
45,3
100,0

207
148
190
303

1 .40 1
1 .675
3.924

5,2
3,7-
4,8
7,7
35,7
42,7
100,0

FONT: elaboraci6 propla a partir de la Guia de Cooperatives de
Treball associat de Catalunya,Departament de Treball, de la
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1982.



L'interes no rau en el significat quantitatiu

d'aquests llocs de treball, sinó en la nova din!

mica d'una branca concreta de cooperativa i la seva

localització en l'espai, així com en el moment de

canvi de comportament en el ritme de creació. Es

ben cert que la creació i el manteniment de 3.924

llocs de treball són fets for�a marginals¡ nogenysmenys¡

l'interes d'aquest estudi roman en la significació
de l'ocupació com a resposta a una situació fortament

incerta i com a mesura de defensa economica per part
de certs treballadors que han volgut crear-se un lloc

de treball.

2.2. Aproximació a la realitat quantitativa de les

Societats Anonimes Laborals.

2.2.1.En l'ambit de l'Estat Espanyol.

Una altra fórmula d'organització deIs treballa

dors que opten per crear o mantenir un lloc de tre

ball són les societats anonimes laborals. Són em

preses que no frueixen d'un registre propi i aixo

fa difícil poder disposar d'una informació estadís

tica oficial envers a aquest moviment d'empresa de

base col.lectiu.

Tanmateix¡per a aquest apartat emprem les xi

fres facilitades per la unitat administradora del Fons

Nacional de Protecció al Treball ( 22), i en funció

de la mateixa raó considerada per aquest organisme:
"la majorla de les societats anonimes laborals han es

tat constituides per tal de poder accedir als prés
tecs del Fondo Nacional de Protección al Trabajo ...

Aquesta és la raó per la qual les societats anonimes



TAULA21.Distribució sectorial deIs 110cs de treball de les SAL 1978-1980

1978 % 1979 % 1980 % Acumulat 1978-80 %Sectornombre nombre nombre nombre

Primari - - 31 0,4 378 3,5 409 2,1
Industrial 1994 96,7 6.852 97,4 10.316 95,6 19.162 96,4
Serveis 67 3,3 153 2,2 88 0,9 308 1 ,5

TOTAL 2061 100, 7.036 100 10.782 100 19.879 100

FONT: FONDO NACIONAL DE PROTECCION AL TRABAJO, Las Sociedades Anónimas Laborales y el F.N.P.T.(mecanografiat) Madrid 1981. pp.87
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laborals, recollides en les dades del Fondo, poden
ésser considerades com el cens de les societats la

borals que s' han consti tuit al llarg dels anys" (23).

Així com manifesta la Taula 21,aquestes empreses

es localitzen fonamentalment en el sector industrial:

de 19.879 llocs de treball beneficiaris del credit,
19.162 corresponien al sector indústria i representava

el 96,4 % del total. Concretament, aquests 19.162 llocs

de treball estaven distribuits de la següent manera:

Alimentació

Construcció

Minerals no metal.lics

Químiques
Fusta

Metall

Paper i AA.GG.

Pell i Textil

Altres

470

223

1 . 71 3

875

1 .089

8.093

321

6.361

1 1

FONT: FONDO NACIONAL DE PROTECCION AL TRABAJO, Las
Sociedades Anónimas Laborales y el F.N.P.rr:-
(mecanografiat) Madrid 1981. pp.89

Es palesa una important concentració de trebal

ladors de societats anonimes laboral s en el sector

industrial i preferentment en aquelles activitats re

lacionades amb el textil, concretament en el "ram

de l'aigua" i en el metall.

Les empreses bene f
í

c í.á r í.e s es caracteritzen pel
seu cert volum d'ocupació. En la Taula 22 , posem de

manifest que les empreses de més de 100 treballadors

·donen ocupació al 82,3% dels treballadors beneficia

ris d' aquests cd:di ts .en f rorit; de les empreses de 4 i

5 treballadors que solament concentren el 1,3% de la



TAULA 22 Distribuci6 de 1 Societats A
� .

Lab ls i treballad t d'

Dimensi6 Empreses en 1980 Treballadors en 1980 Total emp.1978-80 Total trebo 1978-80

nombre
%

nombre
%

%
%

acumulat acumulat nombre acumulat nombre acumulat

oe4 a 5 24 21 ,1 102 0,9 66 29,3 255 1 ,3

de6 a 25 25 47 ,1 292 3,6 59 55,5 714 4,9

de26 a 50 14 60,6 503 8,3 25 66,7 918 9,5

de51 a 100 14 74,0 1012 17,7 22 76,4 1619 17 , 6

de101 a 250 12 85,6 1896 35,3 26 88,0 4214 38,8

+de 250 tre

balladors
-

100,015 100,0 6977 100,0 27 100,0 12161

TOTAL 104 10782 225 19881

FONT: FONDO NACIONAL DE PROTECCION AL TRABAJO, Las Sociedades Anónimas Laborales y el F.N.P.T.

(Mecanografiat)MaQrid 1981.pp.75
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poblaci6 laboral benefici�ria de l'ajut oficial.

TAULA23.Dimensi6 de les Societats anonimes La
borals segons els sectors economics
1978-1980

Sectors Dimensi6 mitjana
(nQ. de treballadors per
empresa)

Primari
Industrial
Serveis
Total nacional

37
113

7
88

FONT: FONDO NACIONAL DE PROTECCION AL TRABAJO.,
Las Sociedades An6nimas Laborales y el
F.N.P.T. (mecanografiat) .l1adrid 1981.pp.90

De manera resumida
I

les societats anonimes laborals de major dimensi6 mit

la Taula 23 mostra com

ja es localitzen en el sector industrial.

Segons la Taula 24 aquestes empreses s6n distri

buides per .tot l'Estat Espanyol. No obstant, s'observa

una major participaci6 dels treballadors en relaci6 al

credit oficial, en aquelles regions on el tamany d'e�
presa és major; concretament les regions més benefi

ciades foren, País Basc,Catalunya, Navarra i Galícia.

En canvi, el nombre de societats anonimes laborals be

neficiades d'Andalusia no és correlatiu al nombre de

llocs de treball beneficiario Es constata, per tant,
en la Taula 24, que el tamany de les societats anoni

mes no és homogeni arreu de l'Estat. En la Comunitat

d'Andalusia hi ha un predomini de la petita empresa

laboral, en 27 treballadors de mitjana empresarial.
En canvi, a les Comunitats de Catalunya, País Basc i

Galícia predomina l'empresa laboral de tamany mitja,
amb una dimensi6 de 157,134 i 224 treballadors res-



pectivament a cada Comunitat.

TAULA24 .Distribuci6 geografica de les SAL i llocs de treball bene

ficiats pels ajuts del F.N.P.T. 1978-80

Regió nQ. d'empresa llocs de tre- dimensi6 mitja
ball emEresa

Andalusia 31 835 27

Aragó 6 487 81
Astúries 7 651 93
Balears 1 49 49
Can�ries
Cantabria 3 91 30
Castella-Lleó 7 257 37
Castella-La Manxa 9 225 25

Catalunya 25 3.930 157
Extremadura 10 276 28
Galícia 17 3.806 224
Madrid 23 383 17
Múrcia 12 87 7
Navarra 16 1 .535 96
País Valencia 10 663 66
País Basc 47 6.282 134
Rioja 2 322 161
Ceuta-Melilla

Total 225 19.878 88

FONT:FONDO NACIONAL DE PROTECCION AL TRABAJO, las Sociedades
Anónimas Laborales y el F.N.P.T. (mecanografiat).
Madrid 1981. pp.83

El tamany d'empresa i el sector d'activitat
on és ubicada la societat anonima laboral, es re

laciona directament amb l'origen d'aquesta. Aixo

és ben pa l.é s en la Taula 25



TAULA25 Origen de les Societats Anonimes Laborals

que van sol.licitar el credit del F.N.P.T.

en 1980.Espanya

de nova creació transformació

9,6

63

10.397

165

nQ. d'empreses
nQ. de treballadors

mitja de treballadors

40

385

FONT: elaboració propla a partir del FONDO NACIONAL
DE PROTECCION AL TRABAJO, Las Sociedades Anó
nimas Laborales y el F.N.P.T. (mecanografiat)
Madrid 1981. pp.69

L'origen de la Societat Anonima Laboral pot ser

la unió d'un grup d'un mínim de 4 treballadors per

dur a terme ,una activitat economica sota aquesta f6�
mula jurídica. L'origen d'aquesta societat, pot ser,

també, la transformaci6 d'una empresa tradicional en

dificultats. Aleshores,aquest punt de partida distint

és el que n'explica les diferencies tant de dimensió

com d'activitat. Les Societats anonimes laborals de

nova creació no comencen amb un immobilitzat i un

col.lectiu de treballadors heretiats de l'antiga em

presa. Aquests dos elements constitueixen la ra6

que explicaría que les societats,anon'imes -laborals

procedents d'una transformaci6 es trobin en sectors

tradicionals com són el de textil i el de metall i

amb unes dimensions d'empresa relativament important¡

inversament,les societats anonimes laborals de nova

creaci6 es troben en sectors d'activitat com s6n els

de serveis i de construcci6 i la seva dimensi6 d'em

presa tendeix a ser la mínima que'regula la normati-

va.
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D'aquesta Taula25, cal, també, destacar

que mentre els nous llocs de treball beneficiaris

del credit del Fondo Nacional de Protecci6n al Tra

bajo sota la fórmula jurídica de societat anonima

laboral es limitaven a ser de 385 en 1980, e:ls llocs

de treball mantinguts amb l'ajut d'aquest credit fo

ren de 10.397 per aquest mateix any. Per tad,sembla
que l'ajut procedent del Fondo Nacional de Protecci6n

al Trabajo es destini al manteniment de llocs de tre-j

ball i no a la creació de llocs de treball ofensius.

En resum, hom obté .de la informació procedent
del Fondo Nacional de Protección al Trabajo que:

- les societats anonlmes laborals estan prene�im
portancia arreu de totes les Comunitats i Regions
de l'Estat Espanyol¡preferentment, alla on havia
una estructura productiva abans de la crisi econo
mica actual.

- s6n unitats productives que operen, freqüentment,
en sectors d'activitat laboral tradicional.

- els seus establiments són d'una dimensió que va

ria en funci6 d'aquestes societats. Ara bé/pre
domina la dimensió mitjana de l'empresa.

- Així mateix, de la informaci6 treballada sembla
que són emprades preferentment per manteniment
de llocs de treball, enfront de la creació de nous

llocs de treball.



2.2.2.Dins l'ambit de Catalunya.

Les primeres Societa�Anonimes Laborals a

Catalunya daten del per{ode 1978-1979, que pro

venen de les conversions d'empreses en crisi com

l'Alfredo Guillem en el sector de la premsa hidra�
lica, l' Ossa en el.sector de la moto i la Roselson

en el d'amplificadors.

Des d'aleshores enga, la dinamica de cons

titució de societats anonimes laboralsha anat pr�
nen forga i en l'actualitat és una realitat que es

va incrementant.

Com palesen les Taules 26 i.27,la Federació

de Societats Anonimes Laborals comptabilitzavm
en 1983, unes 105 societats anonimes laborals a

Catalunya que mantenien l'ocupació a 6.709 pro

ductors.

En concret, la Taula 26 evidencia el fet

que aquestes empreses es trobin preferentment
en els sectors del metall ( 40�t�xtil (13) ,con
cretament en el "ram de l'aigua", i químic (9).
No se'n troben, en canvi,en el sector de con�
trucció, i n 'hi han molt poques que es dediquin
a Serveis (3). El major nombre de treballadors

d'anonimes laborals treballen en el sector t�xtil

(2.312,34,46%), seguit del sector del metall (1848,

27,55%) i químic (661,9,85%). Un altre subsector,
amb un important nombre de treballadors, és el vi

dre,del qual dues societats donen ocupació a 511

treballadors¡ dues societats de premsa mantenen

164 llocs de treball¡ 4 d'alimentació, 251 tre

balladors¡ i 5 de fusta mantenen 141 llocs de tre

ball.



TAULA 26 Mapa de les Societats Anonimes Laborals de Catalunya per activitats. 1983

21
7
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Treballadors
per activitat

%
Activitat

Empreses
per activitat

% mitja de trebo
per activitat

empreses per comarques
segons l'activitat

Metall

Barcelones
Baix Llobregat
Valles Occ.
Osona
Valles Oriental'
Maresme
Garraf
Garrigues
Baix Camp
Alt Camp
Alt Empordá

40 38,10 1848 27,55 46,20

Textil

*Barcelones
*Baix Llobregat
*Osona
Maresme

*Ripolles
Bergueda
Selva
Bages

13 12,38 34,46 11 ,852312

7
2
2
1
1
1
1
1

Químiques Barcelones
Baix Llobregat
Valles OCC.
Maresme

9 8,57 661 9,85 82,63
3
3
2
1

ArtsGrafiques Baix Llobregat
Barcelones
Alt Urgell
Tarragones

5 4,76 54 0,80 10,80
2
1
1
1

*unamateixa societat i diversos centres de producció.
I�, }-
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TAULA26 (cont). Mapa de les Societats Anonimes Laborals de Catalunya per activitats. 1983

Activitat
Empreses
per activitat

Fusta 5

%

4,76

Treballadors
per activitat

mitja de trebo
per activitat

empreses per comarques
segons la comarca

%

141

Barcelones
Baix Llobregat
Montsia
Baix Camp

2
1
1
1

Hosteleria 4 2
2

3,81

2,10 28,20

Alimentació 4

Cartró 3

3,81

2,86

74 Barcelones
Tarragones

3
1

1
1
1

Serveis 3

Abrasius 2

2,86

1 ,90

1 , 1 O 18,50

2
1

1
1

Premsa 2
1
11 ,90

251 3,74
Barcelones
Baix Camp

Vidre 2 21 ,90

62,75

263 3,92 87,67
Baix Llobregat
Valles Occ.

Segria

Joieria 1 10,95

60
Barcelones
Valles Oriento0,89 20,00

'209
Valles Occ.
Alt Penedes3,12 104,5

164
Barcelones
Segria2,44 82,00

511 Baix Llobregat7,62 255,5

8 Barcelones0,12 8

�}l ,;

---- .

,-".)



TAULA 26 (cont). Mapa de les Soc í.e t.a ts Anón í.rne s Laborals de Catalunya per activitat. 1983

Activitat
Empreses
per activitat

% Treballadors

per activitat

Slo
o mitja de trebo

per activitat
empreses per comarques
segons la comarca

Refractaris 1 0,95 37 0,55 37,00 Barcelones 1

Transport 1 0,95 16 0,24 16,00 Valles.Occ. 1

Noclassificades 10 9,52 63 0,94 6,3

Barcelones 2
Baix Llobregat 2
Valles Occidental 1

Bages 1
Osona 1
Alt Emporda 1
Baix Emporda 1
Baix Penedes 1

TOTALS 105 100,00 6.709 100,00 63,9 108

FONT:FESALC, Nova Gesti6 nQ.1, mar9 1984.pp.11
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TAULA27 Mapa de les Societats Anonimes Laborals rer províncies i comarques. Catalunya 1983

% Treball. % Empreses % Treball. %
Província Empreses per comarques comarco per per

./

provínciaprovlncies

*Barcelones 46 42,59 2.827 42,14
*Baix Llobregat 20 18,52 1 .62 O 24,15
Valles Occ. 9 8,33 333 4,96

Barcelona *Osona 5 4,63 163 2,43 90 83,33 6.094 90,83
Maresme 3 2,78 295 4,40
Valles Oriento 2 1 ,85 78 1 r 1 6
Bages 2 1 ,85 89 1 ,33
Bergueda 1 0,93 483 7,20
Garraf 1 0,93 52 0,78
Alt Penedes 1 0,93 154 2,30

Segria 2 1 ,85 105 1 ,57
Lleida Alt Urgell 1 0,93 26 0,39 4 3,70 190 2,83

Garrigues 1 0,93 59 0,88

Alt Emporda 2 1 ,85 36 0,54
Girona *Ripolles 1 0,93 55 0,82 5 4,63 268 3,99

Selva 1 0,93 174 2,59
Baix Emporda 1 0,93 3 0,04

Tarragones 3 2,78 13 0,19
Tarragona Baix Camp 3 2,78 94 1 ,40 9 8,33 157 2,34

Alt Camp 1 0,93 4 0,06
Baix Penedes 1 0,93 4 0,06
Montsia 1 0,93 42 0,63

Totals 100,00 6.709 100,00 108 100.00 6.709 100,00
*una mateixa Societat i_diversos centres.

FONT: FESALC, Nova_Gesti6 nQ.1 ,pp.12
;.. ,"-,
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De la Taula27 podem deduir el fet que aque�

tes empreses es localitzin, preferentment, a la

província de Barcelona (83,33%) i, en concret, en

les comarques del Barcelones (46 empreses, al 42,59%

del total,mantenen 2.827 llocs de treball, el 42,14%

total d'ocupació en societats anonimes laborals) ,al

Baix Llobregat, on 20 empreses, el 18,52% total,

mantenen 1.620 ocupacions, el 24,15% del total de

treball i el Valles Occidental, amb 9 empreses, el

8,35%, que mantenen l'ocupació de 333 treballadors,

és a dir, el 4,96% total d'aquest col.lectiu.La

província de Lleida,amb 4 empreses i 190 treballa

dors, representa el 3,7% i el 2,83% respectivamente

Girona, amb 5 empreses i 268 treballadors, repre

senta el 4,63% i el 3,99% respectivament, i la pr�

víncia de Tarragona amb 9 societats i un col.lectiu

de 157 representa el 8,33% i el 2,34% respectiva

mento

Si de nou analitzem la Taula 26, podrem veu

re com de les 40 empreses del metall, 21 es 10-

calitzen en el Barcelones, 7 en el Baix Llobregat
i 3 en el Valles Occidental. El sector textil tam

bé es concentra principalment entre el Barcelones,
amb 7 empreses, el Baix Llobregat amb 2 i Osona

amb dues més. El sector químic es reparte ix entre

les quatre comarques que registren una taxa supe

rior d'atur: 3 empreses al Barcelones, 3 al Baix

Llobregat, 2 al Valles Occidental i 1 al Maresme.

El sector del vidre roman tot en el Baix Llobregat
-cal assenyalar que en aquesta comarca s'ha instalo

lat/tradicionalment, l'activitat d'aquest subsec

tor .
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En general, les societats anonimes laborals

es localitzen en la Regi6 I, que és la que actual
ment registra les taxes més elevades d'atur de Ca

talunya i conincideix, plenament, amb la localit

zaci6 de les cooperatives de treball associat.

D'una relaci6 de 105 empreses i 6.709 tre

balladors, la mitjana per unitat de producci6 és

de 63,9, la qual cosa és apuntada a la Taula 28

Nogensmenys,la dimensi6 segons l'activitat oscil.la

entre 255,5 com a mitjana maxima que registra el

vidre, amb una empresa que ella sola comptabilitza
460 treballadors i un mínim de 8 productors en

el subsector de la joieria. Després del vidre i

el sector textil que ocupa el segon lloc amb una

mitjana de 177,85 treballadors, segueix el sector

abrasius amb una mitjana de 104,5 treballadors;

el de cartr6, amb una mitjana de 87,67 i el quí
mic amb una mitja de 82,63. Aquestes serien les

activitats les empreses de les quals registrarien
un major número de treballadors.

TAULA 28 Dimensi6 de les Societats Anonimes Laborals a Catalunya.1982

Tamany nQ.de SAL % nQ.de socis %

menys de 10 socis 27 36,5 130 2
de 11 a 30 socis 8 1 1 155 2,3
de 31 a 50 socis 12 16 467 7
de 51 a 100 socis 10 13,5 754 11 ,5
de 101 a 500 socis 14 19 3.445 53
més de 500 socis 3 4 1 .573 24

Total 74 6.524

FONT: elaboraci6 propia a partir de la informaci6 directa obtin

guda pel FONDO NACIONAL DE PROTECCION AL TRABAJO, Madrid
1983.
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A partir d'aquesta Taula 280n la font d'in

formació és diferent així com la data d'obtenció,

raó que explicaría com el col.lectiu de treballa

dors sería superior al que considera la FE8ALC,

obtindrem una estructura empresarial amb la unitat

de producció d' 11 a 100 treballadors que representa
el 40,5% i les estructures empresarials inferiors

a 10 productors, el 36,6% de l'estructura empre

sarial. No obstant, el 88,5% deIs productors tre

baIlen en empreses superior s als 50 treballadors.

En treballar amb informació proporcionada

pel Fondo Nacional de Protección al Trabajo i amb

la informació facilitada per la Federació de 80-

cietats Anonimes Laborals, hem de remarcar l' exi�
tencia d'una tendencia determinada de 80cietat

Anonima Laboral:la que procedeix de l'empresa tra

dicional en crisi que, en ésser la d'un major
nombre de treballadors, és la que té més resso

i més mObilització i és, per tant, la que passa

pel registre administratiu del Fons Nacional de

Protecció al Treball i pel registre "natural" rea

litzat per la Federació. Per tant, treballem amb

la informació corresponent a aquelles societats

laborals que provenen d'una transformació. Aquest
esbiaixament en la informació, tanmateix, l'hem

de considerar de petita importancia per a Cata-
..

lunya. Es veritat que existeixen aquelles socie-

tats anonimes laborals que donen, preferentment,
serveis a una altra empresa, com són els petits
tallers de manteniment, les de transports ( ... )¡
Ara bé, són, generalment, les no afiliades, és

a dir, les que no tenen en el seu interior un

cert protagonisme sindical ni les que demanen el

credit oficial sobretot perque tampoc els seria
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concedit per la seva incidencia mlnima en

l'ocupaci6. La seva problematica coincidiria

de ple amb les cooperatives de treball associat de

nova creaci6 -peró que no ��n d'ella un objectiu

específic d'aquest estudi-.

Aleshores, les caracterlstiques d'activitat

económica, com a 10calitzaci6 i dimensi6 d'empresa

que hern. treballat en aquest apartat, corresponen a

les societats laborals procedents d'una transformaci6.

Es tracta de col.lectius de treballadors relativa

ment importants que/jurídicament, han comprat el

patrimoni d'una empresa amb dificultats. Aquestes

empreses se solen trobar en sectors d'activitat eco

nómica fabril, caracteritzats per la seva incidencia

important sobre l'ocupaci6 total en la indústria.

Les societats anónimes laborals a Catalunya�

predominantment,s6n el resultat d'una empresa tra

dicional en una situaci6 crítica; s6n filles de la

crisi industrial i han fet la seva aparici6 dins de

l'escehari económic com a f6rmules defensives de

manteniment de llocs de treball.

Calressenyar que hi ha una elevada semblan9a
entre les societats cooperatives de treball associat

i les societats anonimes laborals, procedents ambdues

d'una empresa amb dificultats: s6n modalitats d'or

ganitzaci6 que neixen amb uns actius industrial s i

amb un col.lectiu de treballadors herebats. Trets

fonamentals per explicar les diferencies existents

tant en activitat economica com en dimensi6 d'em

presa amb relació a aquelles de nova creació.

De la informació estadlstica treballada (veieu

taules16 i 26 s'obté que el ritme de creació de so-
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cietats cooperatives de treball associat és supe-

rior al ritme de naixement de cooperatives i socie

tats anonimes laborals procedents de l'empresa tra

dicional en dificultats¡ no obstant, el nombre de

llocs de treball mantinguts és superior al nombre de

llocs de nova creació ( veure taules 16i26 ). Per tant,

de forma similar a altres paisos industrials, ens

trobEm davant d'un associacionisme industrial defen

siu i no pas ofensiu.

Aquesta raó defensiv�/que fomenta el naixe

ment de societats anonimes laborals i societats coo

peratives de treball a partir de la compra d'una

empresa tradicional en crisi¡fa que aquestes dues

modalitats d'organitzacions juridiques entre elles

tinguin un major nombre d'elements comuns que no

pas entre les de mateixa tipologia juridica pero

procedent d'un organ de nova creació o anterior a

la inflexi6 de l'activitat econ�mica.

Aquesta constataci6 va ser el factor que va ani_

mar, en aquest estudi, la utilització de dues fór

mules de significació juridica totalment contraposa
des.
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3. U,na visió de l' associacionisme economic actual

Del contingut d'aquest capitol sembla que,

en l'actualitat , la raó objectiva predomina sobre

la raó ideologica en el moment que els treballadors,

de forma solidaria, decideixen organitzar-se per portar
a terme una activitat economica.

Aquesta constatació pe�et' que, de vell nou,

prengui actualitat aquella linia de pensamant que

considera l'associacionisme economic com a resultat

de situacions adverses . Per Antoni (24) les coope

ratives en el seu conjunt i l'associacionisme indus

trial en concret, estan lligats al naixement del

capitalisme i són fills de la necessitat.

Aixi mateix , per Woodworth (25 ) , la intensi

tat i duració de la. crisi economica ha colpit a grups

amb objectius i valors diferents dins l'estrategia co

muna de la supervivencia. De forma molt variada, des

de grups politics d' esquerra 1 els utopics de la

creació de cornunitats, fins els treballadors sal

vadors de la seva propia empresa i la creació de coope

ratives per part de treballadors a l'atur, estan gene

rant un nou ressorgiment d'aquest sector cooperatiu.

En concret, s'ha posat de manifest el fet que, en

tots els exemples analitzats, dos són els orígens prin

cipals d'aquest associacionisme industrial:

creacions pures, que representen el percentat

ge més elevat en aquelles cooperatives que tre

ballen en sectors d'activitat econornica corres

ponent a la construcció i serveis¡ i



- la salvació d'empreses en dificultats per

part deIs propis treballadors i que representen
la majoría de les associacions industrials crea

des 'recentment en els sector s manufacturers tra

cionals.

El predomini quantitatiu deIs llocs de treball,

recentment creats sota la fórmula de societat de base

col.lectiva procedent de les compres d'empreses en

dificultats, fa que Sibille (26) consideri que aquesta
crisi persistent esta abocant l'associacionisme in

dustrial deIs treballadors cap a empreses amb fortes

qificultats de subsistir i els obrers s'estan conver

tint en "salvadors d'empreses" intentant fer-les con

tinuar o reactivant-Ies sota la f6rmula de societat

cooperativa de producció.

Per la seva part,Sapelli (27 ) intenta donar una

explicació a aquest comportament possibilista de certs

col.lectius de treballadors que opten per la compra

d'una empresa en dificultats. Considera l'associacioni,

me economic com un element integrant de la subcultura

de qualsevol poble , és a dir, formant part deIs valor:

fonamentalsde la vida social d'una comunitat. Aleshore:

aquestes associacions industrials s'han d'entendre com

un sistema de solidaritat entre els homes per fer fron1

a les necessitats més urgents. Valor que, segons

Sapelli (28 ),és plenament assolit i forma part de

la subcultura de qualsevol nucli huma.

Tanmateix, com s'ha. posat de manifest en aquest

apartat , la crisi economica -la gran protagonista de

la nova dinamica de l'associacionisme industrial arreu

deIs paisos occidentals- acompanyada d'elements impor
tants de crisi de certs valors socials i culturals com
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conseqüencia de la historia social recent de cadascun

d'aquests paisos industrialitzats, ha significat un

element motor important de l'aparició en el món de l'as

,sociacionisme economic de nous actor s socials: per

una banda, tecnics, quadres i joves a l'atur amb una

elevada qualificació i, per altra banda, els treballa

dors IIsalvadors de la seva propia empresall que general
ment disposaven d'una certa base sindical.

Aleshores, aquests dos protagonistes estan permetent
de generar dues noves tipologies d'associacionisme in

dustrial amb una problematica , en un primer moment,

totalment diferent, pero que si aquesta dinamica arri-

ba a consolidar-se poden aconseguir de complementar-se
i proporcionar un contingut i un pes economic més im

portant que d'antuvi en la branca del cooperativisme de

treball associat.

L'aparició d'aquestes dues noves modalitats d'as

sociacionisme industrial és el que ha permes a Sapelli

(29 ) diferenciar¡dins del cooperativisme de treball as

sociat,les cooperatives tradicionals de les cooperatives
hereditaries i de les emergents.

D�nomina cooperatives tradicionals a aquelles sor

gides abans de la inflexió de l'activitat economica¡
les cooperatives hereditaries són aquelles l'arrel de

les quals es troba en una empresa tradicional en difi

cultats que ha estat comprada pels seus treballadors.

Per últim, hi haurien les cooperatives de nova creació

constituides per personal altament qualificat i que

ofertarien un conjunt de serveis corresponents al sec

tor terciari avan9at.

Aleshores, el futur de les organitzacions deIs
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treballadors per dur a terme una activitat economica

ve determinada, en part, pel major o menor protagonis
me de cadascuna d'aquestes modalitats dins l'associacio�

nisme de producci6.

El desenvolupament d'una o altra modalitat depen
de la propia societat, si aquesta opta pel desenvolu

pament d'un cooperativisme ofensiu o , en canvi, es li

mita a emprar la solidaritat entre les persones en

moments de necessitat. D'aquesta mateixa opció,depen
la realitat de la denominada Economia Social, on

el cooperativisme de tipus ofensiu hauria d'ésser l'eix

central.



3.1.L'Economia Social: la possibilitat d'un

Tercer Sector.

Tot el raonament dut a terme fins ara fona

menta les arrels del comportament defensiu de la.'

societat preferentment en un planol economic:

L'economia sQbmergida, el mercat negre, els pro

jectes deIs joves, les cooperatives de treball

associat i les societats anonimes laborals, són

simples instruments defensius de la societat en

vers una situació de fortes taxes d'atur i eleva

da incertesa economica.

Tanmateix, hi ha tota una explicació (30 )

on les causes d'aquests comportaments defensius

ubica no en un planol merament economic sinó en

un planol social. Hom considera que tots aquests
mecanismes són manifestacions de la crisi de re

lacions existents entre un Estat-Assistencial i

la seva societat. Així mateix, aquesta crisi no

t§ la seva arrel en l'aspecte economic sinó que

aquest §s conseqüencia d'una crisi estructural

fonamentada en els conceptes de la raó d'ésser

que han predominat en la configuració i desen

volupament d'aquest Estat-Benefactor.

En l'actitud de qüestió sobre aquests con

ceptes rau el divorci entre l'estat i la societa�.

Nogensmenys, aquesta crisi de relacions, en lloc

d'esclata�ha estat traduida a una reoerca per

part de les persones de la propia alternativa

en el seu entorn més proper, tot renunciant a

l'acció col.lectiva per a la transformació de certs

comportaments i estructures. Es en aquesta lí-

nia de raonament que s'interpreta l'economia submer



�ida com a reflex, ensems, d'una fotografia
social negativa (escapar deIs impostos i de

les cotitzacions socials) i d'una voluntat

positiva de posar' en marxa tipus directes de

relacions i activitats autonomes.

Aleshores, aquest intent de retornar la pe�
sona al seu medi -en el seu sentit més global
del concepte- és el que posa en entredit la soli

daritat mecanica ( 31) fomentada i desenvolupada

per l'Estat Providencia i la retroballa i nova

dinamica de la solidaritat subcultural (32 ) o

organica (33 ).

Aquesta solidaritat, entesa com a valor

constant de la subcultura deIs homes, no pot ésser

concebuda com a producte autom�tic del mecanisme

de mercat (il.lusi6 del liberalisme metodologic
amb la identificaci6 entre l'home economiqus i

l'home real) o com a resultat de l'actuació de

l'Estat Assistencial envers la societat en general,
sin6 que ha de ser entesa com a valor fonamental

del nucli huma; ha de ser una solidaritat visible

i inserida en el teixit social concret de l'home.

En aquesta perspectiva, la crisi de l'Estat Assi�

tencial correspon als limits d'una expressió me

canica de la solidaritat social.

Aleshores, aquesta crisi de l'Estat Provi

dencia coro a Estat Fiscal comporta la multipli
caci6 de fenomens negatius: el desenvolupament
de l'economia sUbmergida i el mercat negre, per

exemple, aixi com la segmentació del mercat de

treball. Considerem que la posta en marxa de tota

una economia i societat paral.lela a l'oficial

és un mecanisme de compensaci6 i d'autodefensa



de la societat per tal d'atenuar el desenvo

luparnent de la socialitzaci6 i del seu costo

Es a partir d'aquesta an�lisi que horn

planteja una crítica de l'Estat Benefactor

des d'una optica diferent de la que correspon

a la perspectiva neo-liberal, b9
\

, .

Enfront de l'alternativa estatitz¿ �i6/

privatitzaci6/aquesta lím:a de pensarnenc defen

sorá d'aquest tercer sector proposa, corn a via

bilitat d'un nou Estat Benefactor, la redefini

ci6 de les relacions entre aquest Estat i la

societat fonarnentada en els conceptes de soli

dari tzació flexible ,descentrali t.z ac í.ó i auto

nornització que conduiria a:

- desburocratitzar i racionalitzar la gesti6
dels grans equiparnents i funcions col.lectives:
és la via de la socialitzaci6 rnés flexible.

- rernodelar certs serveis públics per posar-los
rnés a prop dels consurnidors: és la via de la
descentralitzaci6.

- transferir a les col.lectivitats no públiques
(associacions, fundacions, grups diversos) tas

ques de serveis públics: és la via de l'auto-
norni tzaci6 (35).

L'alternativa no és d'ordre institucional sin6

social; es tracta de fer rnés irnportant el pes

de la societat civil, d'incrernentar els espais
d'intercanvis i de solidaritat organica. Així

rnateix, cal anar cap a una societat rnés plura
lista on certs serveis col.lectius són desen

volupats per la iniciativa de la propia societat

civil.



Les formes d'organitzaci6 que configu
rarien aquest Tercer Sector serien l'associa

cionisme, el cooperativisme, el mutualisme,

el treball voluntari i el treball artesanal

entre altres, on la cooperació seria l'eix

central d'aquest sector.

Dins d'aquesta lin�a de raonament, la

cooperació s'ha d'entrendre com a fórmula de

realització de les persones dins de l'activita

economica. No com a organitzaci6 de resistencii

La cooperaci6 es troba en l'espai d'inte�
secció entre el mercat economic i el mercat po

litic. Forma part del mercat economic perque
les cooperatives s6n,sobretot, unitats produc
tives: el seu objectiu és la producci6 de béns

i serveis per l'obtenció d'un beneficio No obs

tant,tambédesempenyoren un paper politic en orj

tar les forces social s cap a la realització d'L

activitat economica, front a l' alternativa de

la confrontació. Aleshores, la cooperació no

sols és una modalitat de solidaritat economica,
sinó que també és una fórmula de soliduritat pe
tica.

En aquesta linia de raonament de creació

d'un tercer sector, la cooperació amb un con

tingut ofensiu és qui ha desernpenyorat el pa

per propulsor que permetide crear aquest espai
de democracia economica i desenvolupament de

l'Economia Social. Concepte, aquest, que, en

l'actualitat,es troba lluny d' ésser totalment

definit i tancat.
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e A P I T o L IV

EL TREBALL EMP!RIC



Part Primera: Plantejament del treball empírico

1.- Objectius

L�interes per a aquest estudi va sorgir arran de la

constataci6 d luna certa dinamica de l'associacio

nisme economic en una de les seves branques: la cor

responent a la de treball.

Paral.lelament, comprovava com aquesta dinamica es

registrava en aquells sectors productius més col -

pits per la crisi, que arribaven a ser expulsadors
absoluts de ma d�obra i es localitzaven,amb major in

tensitat, en aquelles comarques de Catalunya que con

figuraven la borsa d'atur més important: La Regió Pri

mera.

Així mateix,i ja dins d'aquest associacionisme de

treball, va evidenciar-se com les recents experien
cies que el configuraven podien tenir dos objectius
distints:

Hi havien aquelles organitzacions economiques sor

gides de la uni6 d'un grup de treballadors sense

atur subvencionat que havien optat per crear la

seva propia ocupació en un sector productiu que

requeria treball i poc capital inicial; i

aquelles organitzacions que procedien de les modi

ficacions jur{diques d'unitats productives ante

riors.

Així, dones, aquestes darreres experiencies, pro

cedents d'empreses en dificultats, centren l'inte

res d'aquest estudio



Em desconcerta que el factor treball, que fins aleshores

havia recolzat una estrategia de confrontaci6 capital-tr�
ball, a partir d'un cert moment, entre 1978-1979, comencés

no només a corresponsabilitzar-se de la gesti6 de l'empresa
en dificultats sin6 també a estar disposat a adquir�la
i assajar de mantenir les seves portes obertes.Aleshores,

quines havien estat les causes d'aquesta conversi6?

Un altre aspecte que em sorrrenguéfou com, després de la

compra de l'empresa en dificultats per part d'aquests tre

balladors, aquests optaven, unes vegades, per organitzar-se
sota una f6rmula que tenia un significat jurídic d'associa

ci6 de capitals -societat anonima laboral- i, altres vega

des, escollien una f6rmula el significat conceptual de la

qual era l'associaci6 de persones -societat cooperativa de

treball associat. Aleshores, quins eren els criteris que

regien en un moment concret per que una mateixa tipologia
de treballadors, que cercaven objectius semblants, optessin

per organitzacions contraposades?

Així doncs, en l'assaig a cercar respostes a aquestes dues

qüestions plantejades, rau l'interes d'aquest estudi de campo

El centre d'interes engrescador d'aquesta recerca fou, en

definitiva, coneixer les raons que hi havien darrera d'uns

comportaments que havien permes la dinamitzaci6 d'unes or

ganitzacions de treball que, en moments de creixement eco

nomic precedents, es trobaven en via estancada.

No es tracta d'un treball tancat, car ens trobem davant

d'una realitat "novella". Malgrat tot, pero, l'objectiu al

qual tendim és donar un assaig d'interpretaci6 de la seva

"redescoberta" en un moment que la dinamica social es troba

afrontant el conflicte existent entre la

necessitat de racionalitat de l'estructura productiva i els

seus efectes negatius sobre l'ocupaci6.



2.- Selecci6 de la mostra.-

El treball empíric ha estat establert sobre dades

que pretenen mostrar el comportament d'allo que

és "una experiencia de societat cooperativa o so

cietat anonima laboral" com a conseqUencia de la

compra d'una empresa en dificultats per part dels

seus propis treballadors.

En cap moment, aquest estudi vol ésser una aproxi
mació a aquelles experiencies de base col.lectiva

fonamentada en un grup de treballadors que opten

per unir-se i organitzar-se per tal de desenvolupar
una activitat economica en comú, sense que, previa

ment,: hagués existi t entre ells una relació

laboral precedent en una empresa tradicional.

L'arrel comuna pre�edent d'empresa en dificultats

_ condiciona- que aquestes experiencies
hagin d'enfrontar una problematica molt més sem

blant que si el seu origen fos distinto Aquestes

experiencies es troben fortament marcades per

l'herencia, no sols d'uns actius industrials sinó

també,i principalment, d'un col.lectiu relativa

ment nombrós d'una certa tipologia de treballadors.

Aleshores, són aquestes empreses les que formen

el nostre universo Dins d'aquest univers, se n'ha

escollit dos criteris per configurar la mostra:

el criteri d'experiencia representativa; i

el criteri d'antiguítat.

2.1. El concepte de 1 'experiencia representativa.-

L'experiencia representativa pot definir-se

com 1 'experiencia model en una distribució

de freqU�ncies del mateix univers (1).
Es una experiencia representativa del comporta
ment d'un col.lectiu de treballadors que lluiten

per un mateix objectiu:la perllongació d'un lloc

de treball.



Tanmateix, una de les objeccions més importants
en relaci6 amb la utilitzaci6 de les experiencies
representatives és la seva generalitzaci6. Fins

a quin punt les conclusions obtingudes de l'anali

si de les experiencies representatives s6n ge

neralitzables? Aquest aspecte requereix una certa

atenci6 car,si s'assaja aquesta generalitzaci6,
s'ha de tenir cura d'evitar la consideraci6 de

casos atipics.

S'ha considerat que és possible la generalitzaci6
com a conseqüencia de les raons objectives homoge
nies que hi han darrera del comportament deIs di

versos col.lectius de treballadors que, un cop com

prada
.

una empresa en dificultats, opten per or

ganitzar-se sota les f6rmules juridiques de societat

cooperativa de treball associat o de societat ano

nima laboral. EIs trets de l'empresa en dificultat

del sector manufacturer tradicional:relaci6 capital/

treball,baixa, organitzaci6 industrial, propietat
del capital social, antiguitat de l'aparell productil

segment de mercat, tamany d'establiment�van reflec

t�r-se excepcionalment semblants. Si hi afegim el

suposit de defensa del lloc de treball,és possible
concloure dient que la informaci6 obtinguda mitjan-

9ant l'analisi de les experiencies representatives

pot proporcionar una informaci6 valida que permeti
la comprensi6 del comportament deIs treballadors

davant d'una situaci6 semblant. Corn fem pales en

el curs d'aquest capitol quart, en totes les ex

periencies que configuren la mostra, hi ha un nucli

constant.

Aleshores, les pagines segUents volen abordar una

realitat molt concreta. Es pretén, a partir d'una

mostra d'cxperiencies representatives,reflectir:

1. la problematica de l'empresa en dificultats

abans de la seva transformaci6¡

2. els trets caracteritzadors deIs treballadors que

fan l'opci6 de compra;



3. els problemes que han de fer front aquests �reba!
ladors en els primers moments de posta en marxa;

4. les vies de solucions que emprenen aquests trebal·

ladors.

2.2. El criteri d'antiguitat.-

Un deIs criteris que juga un paper cabdal en

l'elecci6 de la mostra fou el d'escollir aquel
les que poguessin proporcionar una major expe

riencia historica. Cal ressenyar que aquest cri

teri és fortament restrictiu car les primeres e;

periencies que configuren el possible univers dé

ten de principis de 1979. No obstant aixo, per

poder fer una analisi que proporcionés una certé

perspectiva varem assajar que les experiencies

que configuressin la mostra portessin una expe

riencia mínima de dos anys. Aleshores, la mos

tra és configurada per experiencies pioneres

d'aquestes modificacions jurídiques d'unitats

productives.

Tanmateix, cal reconeixer que aquest criteri fOl

impossible d'aplicar en el conjunt de la mostra

en voler que aquestes experiencies fossin dis

tribuides de forma igualitaria entre societats

cooperatives de treball associat i societats

anonimes laborals.

De totes maneres, fou aquest el criteri que, co�

juntament amb el d'experiencia representativa, \

prevaler en la configuració de la mostra.
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3. �es empreses seleccionades.-

3.1. Presentaci6 de les experiencies escollides per con

figurar la mostra.-

Van ser escollides 15 experiencies,distribuides en

tre societats anonimes laboral s i societats cooper�
tives de treball associat de la següent manera:

vuit experiencies eren realitzades sota la

f6rmula jurídica de societat anonima laboral.

set experiencies, sota la f6rmula de societat

cooperativa de treball associat.

De les vuit experiencies realitzades sota la f6rmula

jurídica de societat anonima laboral va semblar opor

tü d'analitzar-ne una que, creada en 1979, es trobava

en el procés de tancament per part del propi col.lec

tiu de treball que havia fet la seva opci6 de compra.

També, i sota la f6rmula de societat cooperativa de

treball associat, varo escollir una experiencia con

figurada sen se que els treballadors haguessin pogut

fer l'acte de compra deIs actius industrials d'una

anterior empresa en dificultats, tot i que el col .. lec

tiu de treball procedia d'una empresa que havia fet

fallida.

Cal ressenyar que la f6rmula jurídica més emprada

organitzativament entre els treballadors que opten

per la compra d'una empresa en dificultats és la que

correspon a la societat anonima laboral.

Com posem de manifest en el curs d'aquest capitol

quart, la influencia deIs factors socials o ideolo

gics en el comportament d'aquests col.lectius de tre

ball és mínima i, si realment va haver-hi algun fac

tor determinant, aguest fou l'economic.



En les diferents experiencies analitzades, les consi-
/

deracions economiques f(oren les que, en tot moment,

predominaren en la presa de decisions d'aquests col.

lectius de treball, i, ensems, en justificaven les

seves actitud.s i comportaments.

S'ha de subratllar que, com a conseqüencia de

l'esperit materialista que hi ha darrera d'aquests

comportaments,les accions d'aquests col.lectius de

treball tendeixen a establir-se en funció de les

oportunitats economiques que facilitin la perllon

gació del lloc de treball.

Aleshores, si continuem en el capítol quart, veurem

que la fórmula jurídica de major eficacia en l'ac

tualitat per a l'assoliment d'aquests objectius és

la corresponent a societat anonima laboral i, per

tant, és aquesta fórmula la que s'imposa a la sig
nificació ideologica i més regularitzada que pot
ten ir la corresponent a societat cooperativa de

treball associat.

No obstant aixo, aquesta constatació no distorsiona

el fet de configurar la mostra amb un nombre similar

d'ambdues fórmules d'organització de les quals dis

posen, en l'actualitat, els treballadors per endagar
una solidaritat economica car les raons objectives

que hi han al seu darrera són semblants.

3.2 Data de transformació.-

En funció del criteri d'antiguitat, hem escollit ex

periencies configurades preferentment entre 1979 i 1980,

encara que el major nombre d'experiencies en el mercat

de treball actual han tingut lloc posteriorment.



Taula l. Data de transformació o creació d'una de les S.A.L.

o SCTA que configuren la mostra.

Fórmula

jurídica
Any de transformació o creació

1979 1980 1981 1982 1983

S A L 4 1 1 1 1

s C T A 1 4 2

Tanmateix, com a conseqüencia del tret novell d'aquest
associacionisme de treball, també hem hagut d'analitzar

empreses de modificació jurídica recent si es volí'a

que la mostra fos distribuida entre,quasi igualitariament,
societats cooperatives de treball associat i societats

anonimes laborals.

Ara bé, cal fer notar que, en aquestes experiencies, i com

és manifest també en aquest capítol quart, el procés ju
rídic de compra i transformació o de creació d'una societat

és independent dé la dinamica del procés real de substitució en

la responsabilització de la gestió de l'empresa.

Per tant, l'any de transformació o de creació formal no

correspon al moment que s'inicia l'experiencia, sobretot

en aquelles � que van optar pel mecanisme de

substitució jurídica de la societat.

Així mateix, en tractar-se d'empreses familiars on sovint

les relacions entre treballadors i propietat es troben forta

ment lligades, la intervenció deIs treballadors en la gestió
de l'empresa es pot donar molt aban s que siguin preses aquelle_�
mesures formals que permetin l'adquisició deIs actius industrial

de la societat per part deIs treballadors.
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Aquests dos raonaments f zn que sigui ne ce s sá r ía la dife

rencia entre la data de responsabilització real de la

gestió de l'empresa per part deIs treballadors i la de

creació formal d'una nova societat. No obstant aixó, en

la taula hem respectat la data de creació formal.

3.3. Partic!Eació en el capital social.-

Un altre deIs factors que intervingueren en la configura-
ció de la mostra -pel cas d'aquelles experiencies sota la

fórmula jurídica del Societat Anónima Laboral- consistí en

escollir aquelles experiencies on la participació del

col.lectiu de treballadors en el capital social no fou el

mínim previst per la normativa legal. SoIs de dues expe

riencies analitzades de Societat Anónima Laboral, els tre

balladors disposaven del 65%i 66% del capital social�els d'un¿

altra experiencia/del 75%: i els de la reBta d'experiencies,de
100 per 100. En les Societats Cooperatives, els treballa

dors, per llei, participen en un 100 per 100 en el capital
social de 1 'empresa.

3.4. Activitat económica i tipologia del bé de fabricació en

cada una de les empreses que configuren la rnostra.-

En el moment de l'elecció de la mostra vam pro.var d'escollir

experiencies que es trobessin en un ampli ventall d'activitat

així com reflectirern a la taula nUmo 2.

No obstant aixo, en aquesta diversitat han� resultat tenir

un predomini absolut aquelles experiencies especialitzades

en la fabricació d'un bé intermig. De les 15 experiencies

que configuren aquesta mostra, 10 fabriquen béns intermitjos.

1 d'aquestes 10, 5 corresponen al sector te�til i, concreta

ment,al subsector de tints i acabats. El mateix univers

d'elecci6 no ha permes oblidar la importancia d'aquesta

fenomenologia en el subsector del ram de l'aigua. Com és

ben sabut, les empreses especialitzades en aquesta fase del

procés productiu del textil han entrat en una dinamica de



substituci6 jurídica gairebé generalitzada,havent-hi
entre elles les empreses tradicional s més importants del

sector a Catalunya ( 2).



TAULA2.Activitat economica i tipologia del bé de fabricació en cadascuna-de les empresGs

que configuren la mostra.

Activitat

Economica

Plastic

Premseshidrauliques
imecaniques
Paperitransformats

textil

Treballdevidre

Amplificadors (electro
nica)

Fabricacióde mobles d'oficina

Fabricacióde peces de cautxú

Embotellament i comercialitza
ciódevide taula

Fabricaciód'interruptors i con

densadors(electro.)
Fabricacióde cadires

Tipología del

bé de fabricació

Fórmula jurídica
SAN seTA

bé intermig
bé d'equip

1

1

bé intermig
bé intermig
bé final

bé intermig

1

3

1

1

2

bé final

bé intermig

1

1

bé final

bé intermig

1

1

bé final 1

" "l

J



3.5. Localització geografica de les experiencies

que cQnfiguren la mostra.

Aquestes esperiencies es localitzen preferentment
en la Regió Primera, així com hem manifestat en

el capítol precedente Per tant, les experiencies

que configuren la mostra es troben totes elles en

aquesta Regió a excepció d' una que és el Berouedá (3)
comarca que, en aquests darrers temps, esta conel
xent unaimportant dinamica d'aquestes iniciatives.

TAULA 3 Localització de les empreses que configuren la mostra

Fórmula jurídica

Localitat Comarca SAL SCTA

Barcelona Barcelones 2 1

Sant Adria Barcelones 1

Hospitalet Barcelones 1

Sant Boi Baix Llobregat 1 1

Cornella Baix Llobregat 1 1

Esparraguera Baix Llobregat 1

Olesa de Montserrat Baix Llobregat 1

Mataró Maresme 1

Terrassa Valles Occid. 1

La Llagosta Valles Oriento 1

Puigreig Bergueda 1
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Com fem pales a la Taula 3, cinc experiencies
es troben a la comarca del Barcelones i sis a la

del Baix Llobregat¡ les altres s6n distribuldes pel
Maresme, dues al Valles i una al Ber'gueda.

Tanmateix, dintre d'aquesta concentraci6 especial,
hom ha cercat una certa diversificaci6 en relaci6

al criteri de nucli de poblaci6.



3.6. Dimensió empresaria1.-

Encara que a Cata1unyacadascuna �'aaue¿tes experi�ncies
es caracteritzi per ésser configurada per un co1.1ectiu

de treba11adors re1ativament important, les experi�n
cies que configuren la mostra es caracteritzen per una

certa diversificació. Concretament, la tau1a 4 ref1ec

teix la distribució de treba11adors segons el tamany de

l'empresa:

Tau1a 4 Distribuci6 deIs treba11adors segons la dimensic

de l'empresa.

Tamany de l'estab1iment Unitats

SAL SCTA

menoys de 25

25 - 49

50 - 74

75 - 99

100-124

125-149

150-174

175-199

200-299

300-500

1 1

1 1

1 1

1

1 2

1

1

1

2

Aquest conjunt d'experi�ncies representa uns 1400

110cs de treba11 per110ngats sota la f6rmu1a de socie

tat anonima laboral i uns 750, sota la f6rmu1a de so

cietat cooperativa de treba11 associat. En total, la

mostra representa uns 2150 110cs de treba11, gestionats

per uns treba11adors que van fer una opció de compra.



4. L' entrevista - qüestionari

4.1. Interlocutors

Dins d'aquesta tipologia concreta de treballadorE

que havien fet una opció de compra, vam optar

per fer 1 'entrevista als seus dirigents.

En concret, la taula 5 proporciona una relació

deIs c�rrecs de les persones entrevistades.
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Taula 5 Funcions de les persones entrevistades

Fórmula

Jurídica
Funcions de les persones entrevistades

SAL Van participar-hi el President del Consel
d'Administració i el Gerent de 1 'empresa.
Gerent de l'empresa i, a la vegada,membrE
del Consell Administració.

Van participar-hi el President i el Se
cretari del Consell d'Administració,
així com el Gerent de 1 'empresa.
Van participar-hi el President i un antic

propietario Ambdós pertanyen al Consell
d'Administració.

Persona que va fer la proposta de creacié
de S.A.L.

Gerent de l'empresa.
President del Consell d'Administració.

Quatre deIs membres del Comite que van

responsabilitzar-se del tancament de

l'empresa l'abril de 1984.

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SCTA President del Consell Rector

Van participar-hi el President i el Se
cretari del Consell Rector així com un

deIs socis fundadors en excedencia per
raons personals.
President del Consell Rector

Advocat deIs treballadors que va proposar
la transformació en societat cooperativa.
President del Cansell Rector

Van participar-hi el President i el Se
cretari del Consell Rector.

Gerent de 1 'empresa.

SCTZ\

SCTA

SCTA

seTA

SCTA

SCTA
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Aquests interlocu tors, a excepció d' un d.!ell s, van ser per

nones que van desempenyorar un paper actiu important en

el proc�s de transformadi6 o de creaci6 formal d'una no

va societat procedent d'una altra anterior en dificul

tats.

L'elecci6 deIs principals responsables d'aquestes

experiencies per a l'entrevista podria haver represen

tat un esbiaixament en relaci6 al resultat deIs treballs

empíric5.No obstant aixo, va fer-se palés una identi

ficaci6 de raons objectives en el conjunt del col.lectiu

de treballadors que permet� que l'entrevista a unes per

sones molt característiques d'aquest proc�s de transfor

maci6 no fos un element distorsionador per l'obtenci6

del resultat del treball empírico Contrariament, van fa

cilitar la comprensi6 de les raons de cadascun deIs actes

que configuren el proc�s de modificaci6 jurídica.

4.2.Tematica de l'entrevista-qüestionari.

La tematica que va dominar el curs de l'entrevista-qües
tionar i .d' aquests interlocutors fou el coneixement directe

deIs elements que van intervenir en l'opci6 de compra

en cada experiencia que configura la mostra.

En concret, a cadascuna de les persones o grups de

persones entrevistades, se'ls va demanar:

1. Fer una presentaci6 de la seva empresa en base a les

variables::localitzaci6, activitat economica, tamany

d'establiment, any de modificaci6 jurídica i la pro

porci6 del capital social propietat actual del col.lec
.tiu ,de. tr.eball.
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2. Assajar de donar el marc de referencia de partida mit

jant9ant la historia, a grans trets,de l'empresa ante

rior en dificultats, i la seva situació economica abans

del procés de compra.

3. Coneixer les opinions en relació als problemes i solu

cions de l'empresa en dificultats tant de la propietat
i direcció com dels treballadors i el seu comite d'em-

presa.

4. Explicar el procés de compra i les raons de preferencia
per la fórmula jurídica de societat anonima laboral o

societat cooperativa de treball associat.

5. Un altre bloc de preguntes fou adre9at al coneixement

del factor treball:

- tipologia dels treballadors que no van optar per la

compra de l'empresa;
- tipologia i raons dels treballadors que van optar

per la compra de l'empresa.

6. A continuació#v�rem demanar notícies de les persones i

de l'estructura política de la nova societat.

7. En aquest punt de l'entrevista, les preguntes següents
van anar ad.recade s a corié Lxer l' entorn econórn í.c de l' em

presa tant des de l'oferta com des de la demanda. També

els avantatges i desavantatges d'haver iniciat l'ex

periencia d'una democracia economica a partir d'una em

presa en dificultats i les vies de solució emprades

per poder enfrontar els problemes de posta en marxa.

8. El darrer bloc de qüestions van assajar de con�ixer

els plans, a mig termini, d'aquestes empreses. No obs

tant aixo, la major±a de les experiencies no havien

tingut temps de plantejar-se la continuitat de l'empre
sa a mig termini.



En l'anex 1,IV., s'hi adjunta el qüestionari que

va servir de pauta per la realitzaci6 de 1 'entrevista. Tar

b§ en l'anex 2,IV.,constitulm la transcripci6 de les

cintes gravades en el curs de l'entrevista a cadascuna

de les experi�ncies que configura la mostra.

5.Limitacions.

Partint del suposit que tot el conjunt de restric

cions tradicionals es troben implícites en la realitza

ci6 d'una entrevista a una empresa que travessa un pro

c§s d'inestabilitat economica, la limitaci6 fonamental

que, en un moment concret d'aquesta recerca,va posar en

dubte la viabilitat d'aquest estudi, fou la seva carac

terística de "noven9A".

Ens trobem davant d'una fenomenologia que neix a

Catalunya amb un cert interes a partir de 1979. Des d'alE

hores no ha transcorregut el temps necessari per poder
fer una analisi d'evoluci6 i assajar el coneixement de lE

seves possibilitats de desenvolupament en una economia

de mercat.

El criteri d'antiguitat_fou escollit amb la creen9a,

en un primer moment, que l'univers d'aquesta fenomenolo

gia en 1979 era suficientment important per poder elabore

una mostra. No obstant aixo, les primeres aproximacions

per a la realitzaci6 d'aquesta mostra van reflectir que,

en l'emprament d'aquest criteri en la seva totalitat, ha

via de renunciar-se a aquelles experiencies que havien

optat pel mecanisme de la substituci6 jurídica.

Així mateix, la data de 1979 representa soIs el

sorgiment de les primeres experiencies, que foren poc

nombroses i que algunes d'elles, en l'actualitat , no

configuren l'univers actual per haver desaparegut de l'e�

tructura productiva.



La utilització del criteri d'antiguitat soIs es

va escollir per:..sru.e permetés poder fer una aproximació
a l'evolució de l'an�lisi economico-financera d'aquestes

empreses com a un objectiu més d'aquest estudi: assa

jar l'emissió d'una opini6 sobre la situació economico

financera d'aquestes experiencies, característica tant

important en qualsevol tipologia de societat per conei

xer la seva viabilitat i funcionament.

Tanmateix, en el moment que s'accepta la configu
ració d'una mostra amb experiencies que soIs porten un

any de funcionament,implfcitament s'esta renunciant a

la realització d'una analisi de la seva evolució.

Cal admetre que encara que aquest univers sigui
més ample, un estudi fonamental de la situació economico

financera d'aquestes experiencies difícilment pot fer

se en aquests moments.

No disposem d'un nombre relativament important

d'aquestes empreses en cada un del sector o subsectors

per fer una analisi, en termes agregats, de la seva in

cidencia. Són exemples aillats dins del teixit produc
tiu.

Tampoc és representativa l' aná Lí.s í, a nivell micro

economic deIs anys de posta en marxa d'aquestes empre

ses. Són els anys que es caracteritzen pels fets d'ha

ver d'acceptar deutes anteriors, pagar els proveidors
al comptat sen se disposar del servei de descompte de

lletres i no poder emprar. tota la capacitat productiva,
car han de reconstruir la seva xarxa comercial.

Tanmateix,i. conscients d'aquest estat de la qües

tió, vam demanar les seves dades comptables. No obstant

aixo, els resultats obtinguts, auant a contingut i

número/han estat tant escassos que no -ens han permes
elevar
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a una rnostra representativa les pobres conseqüencies

que de la seva. ariá Lí.s í, van obtenir-se.

Enfront d'aquestes limitacions que no permeten fo

narnentar una analisi de perspectiva, el treball ernpír
e s centra en respondre
vadores d'aquesta recerca.

a les qüestions rnoti-

Així rnateix, és un fenornen que es caracteritzq

per la seva forta carrega temporal. Erntrobem davant

d'una realitat naixent i totalrnent dinarnica i, per

tant, no irnmutable, sinó precisarnent canviant i histo

rica.
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Part Segona. Punt de parten9a: L'empresa anterior

Per tal de situar cadascuna de les problematiques
concretes hom demana, en primer lloc,una presentaci6
de 1 'anterior empresa segons:

- 1 'epoca de constituci6

- l'origen del capital social
- la situaci6 de l'empresa abans de la seva trans-

formaci6.

1 • Bpoca de constituci6

Preferentment, així com intentarem de posar de ma

nifest tot seguit, solen ésser empreses amb una certa

antiguitat en el teixit productiu

Taula 6 Epoca de consti tuci6 de l' empresa en dif icul

tats.
Unitats

Bpoca SAL

segle XIX 2

1920-1930 3

1940-1960 2

1961-1975 1

SCTA

1

1

4

1

De les 15 empreses que hem analitzat, 13 foren

constituides aban s de 1960. Hi ha tres empreses cen

tenaries especialitzades en la fabricaci6 de paper, v�
dre i teixit,pioneres en el seu ram en el moment de

constituci6,que s6n ensems empreses que pertanyen a

sectors manufacturers d'una forta tradici6 historica

a Catalunya.

DeIs anys vint en, poden datar quatre, pioneres en el

seu temps: una d'elles es dedica a l'electronica,con-



cretament a la fabricaci6 deIs primers interruptors
i condensadors; una altra és especialitzada en la fa

bricaci6 de maquina-eina, premses mecaniques i hidrau

liques ( 4); i n 'hi ha dues més en el ram de la tinte

reria ( 5). De l' epoca del creixement económ í

c "cap
dintre" s6n la resta de les empreses anali�ades si

n'exceptuem dues: una va néixer arran del creixement

de la construcci6 d'habitatge que genera una demanda

important de moble ( 6 ); i una altra fou una empresa

instal.lada per capital Basc en la zona de Catalunya
com a mesura d'introducci6 en noves arees geografiquef
tot i que no era la unitat més important pels interes�

d'aquest capital.

2. Origen del capital social.

La mostra ha resultat ésser configurada per empreses,

totes elles familiars,de capital nacional,a excepci6
de dues que foren creades amb capital frances en els

anys vint del segle XX.

Taula 7 Origen del capital social d'aquestes empreses

en dificultats.

F6rmula

jurídica
Capital Origen capital social

familiar fRgiliar catala frances base

SAL

SCTA

8

7

5

7

2

No es tracta d'empreses que, en els darrers anys, hagi
fruit d'una injecci6 de·capital mitjangant-hi l'apli
caci6 i incorporaci6 d'un nou accionista com pot ésse

la instituci6 financera o el capital multinacional.
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Així ma t.e í.x, si n' exoajp t.uem una d' elles, la qual
en 1975 registra unes inversions que permeteren d'in

crementar la seva capacitat productiva en un ter9, el

període de finan9ament, pero,d'aquestes inversions

coincidí amb el.moment de la inflexi6 de l' activi tat

economica i de l'excés de producci6 en aquell segment
concret del mercat -el resultat fou un passiu de 1.051

milions de pessetes-, la resta d'empreses que configura
la mostra s6n unitats productives que disposen d'una

maquinaria d'una certa antiguitat.

2.1. Gesti6 empresarial

De les 15 empreses que hem entrevistat, 14 eren

gestionades directament per la propietat o per persones

que hi eren relacionades per vincles familiars.

En aquestes empreses, preferentment en aquelles
constituides abans deIs anys SO,la figura del capdavan
ter hi jugava un paper for9a importante Eren empreses

on els treballadors eren acostumats a ésser dirigits

sempre per una mateixa persona: el fundador de l'em

presa, que, per raons d'edat, era substituit per ge

neracions familiars més joves. Aleshores, els trebal

ladors identificaren els problemes de l'empresa amb

la nova direcci6 car no podien compendre com allo que

fins aleshores havia anat bé, ara no podia continuar.

Aquest vincle familiar entre direcci6 i propietat
en els carrecs de confian9a de l'empresa tindria com

a resultat el fet que, com veurem més endavant, les

persones que fins aleshores s'havienocupat de la direc

ci6 de 1 'empresa marxessin' a partir del moment que

els treballadors compraren l'empresa.

Solament en els casos que els propietaris accep

taven de convertir-se en treballadors, aquests propie
taris continuaren a l'empresa i ocuparen llocs de tre-
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ball de menys confian9a.

3.Situació de l'empresa anterior a la seva compra per

part dels treballadors .

Totes les experiencies que hem examinat havien

passat per un període, més o menys llarg, de fortes

dificultats economiques-financeres, quan eren socie

tats anón í.me s .

En la majoria de les experiencies estudiades,

els treballadors foren conscients dels problemes laten

en 1 'interior de la fabrica i no es sorprengueren quan

l'antiga propietat comunica al comite d'empresa el

seu desitg de liquidar definitivament les unitats de

producció.

En el cu�s d'aquest període de dificultats, l'an

tiga propietat as saja, mides de salvació o bé, altres

vegades, intenta de vendre a una nova propietat, la

qual cosa és reflectida en la taula 8.

De les 15 empreses que hem detallat,

- 13 d'elles foren acollides als plans de regulació
de plantilla abans de la seva posterior transforma

ció o de la creació formal de la nova societat¡

- en el curs del període 1975-1978, quatre empreses

canvien de propietat¡ dues són venudes a treballa

dors de la mateixa empresa que pensen haver fet una

bona compra. P�pidament, hom hagué de demandar l'a

jut de tota la plaptilla, per tal de fer front a les

responsabilitats contragudes ( veieu la columna 6

de la taula 8) ¡ una tercera empresa fou venuda a una

altra que atravessava, ja aleshores, un període



TAULA8SlTUACIO DE L' EMPRESA EN I'IFICULTl\'l'S ASAtJS DE LA SEVA MODIFICACIO Jl1RIDICA
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economic fortament delicat¡ la quarta empresa fou

venuda a una multinacional estrangera. Segons els

treballadors,l'objectiu d'aquesta empresa era la in

troducció deis seus productes en el mercat espanyo.

mitjan9ant l'adquisició i el tancament posterior de

l'empresa.

Així mateix/la taula 8 reflecteix quatre assaigs de

venda per part de l'antiga propietat que no arriben

a ésser concretats. Quan aquesta antiga propietat
s'adona de les dificultats en trohar un comprador
es planteja la necessitat de suspensió i tancament

posterior de l'empresa. �s en aquest moment quan

els treballadors reaccionen.

També són registrades quatre propostes de conversió

de societat anonima tradicional en societat anonima

laboral: Dues d'aquestes conversions es produiren
com a conseqüencia de l'antiga propietat i les altrc

dues foren causades per aquells treballadors que re

centment havien comprat 1 'empresa.

En tres de les experiencies que hem estudiat, s'hi

registraren canvis de direcció en el darrer període
de funcionament sota la fórmula tradicional que, en

tots tres casos foren concretats en períodesllargs
d 'absencia de direcci6.

- Dues experiencies sol.licitaren acollir-se als Plan

de Reconversió. Un cop rebutjades, presentaren la

suspensió de pagaments a instancia judicial segons

corresponia i, despré� d'aixo, la propietat feu la

seva desaparició.

- Una de les experiencies fou resultat de la fugida
del propietari cap a l'estranger després d'haver

abandonat el negocio



Adhuc és registable, també,un intent per part deIs

treballadors en la recerca d'un nou propietari amb

voluntat de tirar endavant la fabrica amb el vist i

plau de l'antiga propietat que ja havia perdut el

control de l'empresa.

Per tant,tractem d'empresesla propietat de les quals

quan pren consciencia que L' única possibilitat és el seu

tancament, recorre, aleshores, al treballador; o, havent

decidit de tancar, els treballadors hi reaccionen tot pro�

sant-se la creació formal o la transformació de l'empresa
en societat anonima laboral o societat cooperativa de tre

ball associat.
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4. Compra de l'empresa.

4.1. Raons deIs treballadors per acceptar aquesta

compra.

La taula 9 manifesta com la raó objectiva que es trobé

darrera aquesta acceptaci6 de compra fou la por d'a

quests treballadors a caure definitivament a l'atur

Cal ressenyar que la proposta de compra fou una opci6

majorit�riament acceptada pel col.lectiu de treballa

dors, car en darrera instancia sempre s'era a temps
d'acabar a l'atur. Una de les persones entrevistades

qualifica aquest plantejament de compra com a darrera

sortida abans de l'atur.

Un factor que juga un cert protagonisme de fer i acceI

tar la proposta fou el fet de pensar que aquesta acti

tud possibilista de manteniment de llocs de treball

seria recolzada amb l'ajut creditici de l'Administrac.

Aquest fou el criteri que era, freqüentment, emprat

per part d'aquelles compres realitzades per col.lec

tius relativament nombrosos en treballadors. Cal re

coneixer que aquest plantejament no era irnmotivat. Ho

mostra la taula 9, on tres empreses s6n transformades

en societat anonima laboral perqu�, entre altres raon:

disposa del compromis de l'Administraci6 en la con

cessi6 d'un credit procedent de la Unidad Administra

dora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo.
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4a taula 9 reflecteix, també, com l'acceptació
dels treballadors de posar-se al front de l'empresa
és justificada per una creen9a en la viabilitat de

1 'empresa. Entre les persones encarregades de fer

la proposta als treballadors, hi havia el convenci

mento que, amb la desaparició de l'antiga direcció,
hi hauria una certa reestructuracióde plantilla i

de l' organi t.z ac Ló: productiva·a l' interior de la fEllrici

així com la injecció financera per part de l'Adminis

tració com a factors suficients per refer l'empresa
i continuar amb els llocs de treball. Aquest fou el

raonament principal transmes a l'Assemblea per que
la resta de treballadors recolzessin la proposta de

compra

4.2. El paper que exercia,a l'interior de la fabrica,

el col.lectiu o persones que féu la proposta de

compra.

Com evidencia la taula 10,els protagonistes d'a

questa iniciativa poden ésser ben diversos, em

pero,hom pot detectar unes tendencies prou deter

minades.

1. Nou de les experiencies que composaven la mo�
tra van reconeixer l'existencia d'una for9a E

lítica de pressió ( 7 ) a l'interior de fabl

ca abans de la seva compra pels treballadors.

Tanmateix, dins aquesta for c a sindical, hi hz

gU�ltot sovint, diversitat d'opinió envers

1 'estrategia a· seguir en una situació com a

quella de conflicte economice En certes entrE

vistes, hom va acceptar que, en els primers

moments de desconcert, van manifestar-se di

visions de parer tant dins el comite d'empre�
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com en el transcurs de les assemblees de tre

balladors convocades per tal de discutir l'e

trategia a seguir. Aixo explica for9a el fet

que,només en sis de les experiencies, fos un

membre del comite d'empresa qui proposa la

compra de l'empresa.

2. En quatre de les experiencies analitzades,

foren els tecnics i els directius de l'antig
empresa aquells que proposaren als treballa

dors de comprar-la. En tres d'elles, aquest
fet coincideix amb la manca d'una for9a sind

cal a l'interior de la fabrica.

3. En dues altres experiencies fou la mateixa

propietat qui proposa als treballadors la ve

da de l'empresa, com a darrer assaig per con

tinuar amb la porta oberta de la fabrica, ca

tota sola, no tenia prou for9a.

4. En una d'elles, foren explícitament les ins

titucions públiques qui demanaren als trebal

ladors si volien continuar rebent cr,�di ts p,Q
blics. En aquest cas, el control de l'empres
ja es trobava en mans dels treballadors, sol

calia formalitzar la situaci6.

5. En una de les experiencies, els propis asses

sors dels treballadors foren aquells qui ofe

riren la idea de comprar l'empresa als treba

ladors, si volien assajar, com a darrera al

ternativa/de mantenir la porta oberta de la

fabrica.



4.3. Reaccions de la resta de grups de treballadors

en el moment que un d'ells fa la proposta de

compra.

L'última columna de la taula 10 posa de ma

nifest:

1. La proposta és feta per la for�a política exi

tent a l'interior de la fabrica i rep el vist

i plau de la resta del col.lectiu de treball.

Es el cas d'un alt nivell de confian�a entre

els diversos treballadors.

2. Quan és l'equip de gesti6 qui fa la proposta,
en tres de les experi�ncies hi ha el vist i

plau del comit�, tret el cas d'una de les ex

periencies analitzada. Aquesta coincideix amb

una divisi6 interna del propi comite respecté
a 1 'estrategia més apropiada. En aquests mo

ments de desconcert i davant una alternativa

que representa mantenir els llocs de treball,

els treballadors donen suport a l'equip de

gesti6 en detriment del comite d'empresa.

En els altres tres casos/el vist i plau del

comite d'empresa continua la conformitat de 1

resta deIs treballadors.

3. Les dues propostes de venda per part de la

propietat disposaren del vist i plau del co

mite d'empresa i, tot seguit, de la resta del

treballadors.

4. De l'experiencia en la qual els treballadors,

de fet, ja gestionaven l'empresa des que les.



institucions públiques hi posaven com a con

dici6 la seva formalitzaci6 jurídica per a

l'obtenció del credit, va sorgir una divisió

d'opinions a l'interior del comite.La fracció

del comite que dispos� del vist i plau de�t�
balladors fou aquella que opt� per obeir les

institucions, car si no era així hi havia el

perill de no rebre el credit i haver de tanca

5. En el cas que la proposta vingués deIs asses

sors laboralistes deIs treballadors, aquesta

proposta era r�pidament recollida pel comite

d'empresa i acceptada¡tot seguit, pels trebal

ladors.

En aquest apartat de "compra d'empresa" sembla

oportú de ressenyar les següents consideracions:

1. En el moment de la reacci6 foren registrade�
en major o menor grau d'intensitat, certes

discUssions· al' interior del comi te d' empresa

que, freqüentment, depenien de les línies po

lítiques o sindicals deIs treballadors del co

mite. Per tant, a més homogeneitat sindical,
més facilitat en prendre la decisió.

2. La persona o col.lectiu que féu la proposta
havia de disposar d'una certa autoritat polí
tica a l'interior de la f�brica.

3. Tanmateix, els treballadors donaven més fAcil·

ment el vist i plau a aquella persona o col.

lectiu que feia la proposta de compra, per.

qu� aixo volia dir esperances de manteniment
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d'un lloc de treball, enfront del col.lectiu

que considerava que la millor opci6 era la 1:

quidaci6 i tancament de la manera que afavor:

m�s al treballador.

4. Freqüentment, pot donar-se el fet que aquest

vist i plau procedent de la base treballadol

no correspongui a tot el col.lectiu de trebaJ

i una part d'ell opti per aconseguir les in

demnitzacions laborals i per acollir-se al Sl

sidi d'atur.

5. En una situaci6 de forta incertesa com aquest

el proc�s formal de compra �s m�s rapid quar

és m�s gros el grau de conformitat que hi ha

a l'interior de fabrica.

Encara que es registr�s una certa divergencia

d'opinions entre els diferents col.lectius de f�

bric.a quany
á

, preferentment, la postura po s s í.b í.Lí.s

ta d'assaig de manteniment deIs llocs de treball

En darrera instancia, sempre hi havia la possibi
tat d'acolliment a les indemnitzacions laborals

i al subsidi d'atur.



5. Mecanismes jurídics de compra d'una societat en difi

cultats per part deIs treballadors.

En primer lloc, cal dir que per tal que els trebal·

ladors es facin carrec de la direcci6 i gesti6 de l'e�
presa no és necessari d'arribar a la substituci6 de ti

tular, sin6 que és suficient una delegaci6 de poders
a favor del representant o representants deIs treballa

dorso En qualsevol cas, aquesta direcci6 per delegaci6
sol ésser provisional i acaba amb la formalització de

la �ransmissi6 de la propietat de l'empresa o bé amb la

revocaci6 de poderse

Les formes usuals de substi tuci6 solen ésser de dos

tipus:

- canvi de persona jurídica mitjangant el cessament

d'activitats de l'anterior i el traspas d'aquesta
titularitat a una altra societat, tant si és de la

f6rmula de societat cooperativa com de societat ano

nima laboral;
- manteniment de la mateixa persona jurídica mitjant

gant la compra d'accions per part deIs treballadors,
tant soIs del seu 50% del total de les accions.

5.1. Creació d'una nova societat.

El canvi de persona jurídica es fa quan l'empresa
en dificultats interessa als treballadors; pero cal

produir, jurídicament, una interrupci6 en el procés

d'activitat, car l'acumulaci6 d'obligacions de l'em

presa la fa quasi inviable, tot essent necessari, per

a una viabilitat eventual,comengar de nou i aprofitar
tot allo que sembli útil-edifici, terrenys,actius in-
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dustrials,patents, cartera de clients- i rebutjar tot
el "lastre" que pugui haver-hi.

Un cop arribats a aquest punt, és a dir, quan és

necessaria l'esmentada substituci6 de societat, el

col.lectiu de treballadors ha de decidir si opta per

la via de la societat anonima laboral o per la de so

cietat cooperativa de treball associat. En ambd6s caso�

al marge de procediments jurídics específics que no

cal detallar aqui, els treballadors assumeixen aquellef

parts de l'empresa que els poden ésser Gtils i les apo!
ten en concepte de capital a la nova empresa.

Aquesta fase tant concreta del procés és molt im

portant, ja que, en el seu curs condiciona l'estruc

tura basica i, moltes vegades, en depen la viabilitat

de la nova societat.

5.2. Transformaci6 de la societat.

En el cas que es mantingui la mateixa persona ju

rídica,mitjangant la compra d'accions, el canvi que es

produeix només afecta a la composici6 deIs accionistes,
la personalitat jurídica persisteix.

Aquest fet, des d'un punt de vista jurídic, re

presenta la total continuitat de la societat, que mantE

com abans, amb els tercers en general, tot tipus de

relacions, drets i deures de manera que la imatge i elE

possibles vicis o defectes de l'empresa es mantenen i

gualment.

Mitjangant aquesta fórmula, allo queaconsegueixen
els treballadors és accedir a la gesti6 i al coneixe

ment profund deIs problemes que hi puguin haver.



Així(poden tenir possibilitats de millorar la gestió

i, en moltes ocasions, de disposar d'elements de ju
dici per anar elaborant una opinió sobre l'interes

o no interes en arribar a la creació formal d'una

nova societat.

5.3. El resultat de la mostra

De les 15 experiencies analitzades, 10 opten per

la creació d'una nova societat i cinc per la conti

nuitat de la societat anterior gestionada,pero,pels
treballadors.

Ara bé, la taula 11 també posa de manifest com,

d'aquestes experiencies que opten per la continuitat

jurídica de l'anterior societat, tres d'elles ja ha

vien iniciat o haurien fet el procés jurídic de substi

tució corresponent al primer mecanisme en el moment

de l'entrevista: una d'elles hi era en tramit¡ una

altra ja havia acomplert el procés i la tercera tan

cava les seves portes.

L'objectiu de totes tres era assajar de conti

nuar amb l'actiu i de rebutjar aquell passiu que van

haver d'acceptar pel fet d'escollir un primer procés

jurídic que volia dir la continuitat de l'antiga so

cietat.

Per tant, de les 15 empreses analitzades, soIs

dues van optar, 'fins aquell moment, simplement pel
mecanisme de la transformació que, formalment, sig

nifica, la continuitat de l'anterior societat.

També és pales en aquesta taula 11 com els col.

lectius de treballadors que van optar per la continuita



TAULA11 PROCES DE TI'tANSFOH1ACIO l/O CREACIO FORr�AL D' UNA NOVA SOCIETAT.
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de l'antiga societat s'hagueren d'organitzar sota

la fórmula jurídica de Societat Anonima Laboral;

contrariament a aquells col.lectius de treballadors

que escolliren el tancament de l'antiga societat i

la creació formal d'una nova societat i que van p�
der optar per les fórmules de societat cooperativa de

treball associat o societat anonima laboral.

Cal dir que el percentatge real d'experiencies
de col.lectius de treballadors que escolliren la fó�
mula de Societat Anonima Laboral per a la creació fo�
mal d'una nova societat front la fórmula de Societat

Cooperativa de treball associat és superior a aquell

que que és reflectit a la taula 11,així com manifesta

el capítol tercer d'aquest treball. Nogensmenys, fou

una servitud envers les societat5 cooperatives en el

moment de configurar la mostra de voler donar el ma

teix pes numeric en una i una altra fórmula d'orga
nització jurídica per part deis treballadors que op

ten per la compra de la seva empresa amb l'objectiu

d'assajar el manteniment d'uns llocs de treball.

El col.lectiu de treballadors que van crear la

seva propia societat com a resposta a la fugida del

seu empresari no hagué de fer el procés jurídic de

l'anterior societat, sinó que aquests treballadors

crearen,simplement, una nova societat que, en aquest

cas, podria ésser considerada una nova empresa en

contraposició a les altres experiencies analitzades.

Ara bé, 1 'observaci 6 fonamental d'aquesta taula

11 és que certs col.lectius de treballadors, aquells

que preferiren mantenir la mateixa persona jurídica

mitjan9ant la compra d'accions, hagueren d'aplicar,
tot seguit, el mecanisme de tancament jurídic de la

societat hereu i crear-ne una altra. Una de les raons
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objectives que justifica aquest comportament pos

terior és la de poder desprendre's de les obligacions
en vers a tercers en general, de la societat anterior

5.4. Període de duraci6 del procés de transformaci6

o creaci6 formal d'una societat.

En aquest punt, cal diferenciar el període ju
rídic del procés de transformaci6 o creaci6 formal

d'una societat, en el període d'interrupci6 del pro

cés productiu a l'interior de fabrica.

5.4.1. Des del punt de vista jurídico-formal.

Cal distingir, aquí ,entre el mecanisme de compra

deIs actius i la participaci6 en les accions de la

societat.

En relaci6 al segon mecanisme, cal dir que el

període de transformaci6 correspon¿ fonamentalment,

al temps per arribar a un acord intern entre treball

i capital. En la taula 12, es reflecteix com les em

preses que optaren pel mecanisme de continuitat s6n

aquel les que van coneixer un període jurídic de trans

formaci6 més curt: entre un mínim d'una setmana i un

maxim d'un mes. Així mateix, fou emprat en el període
de ritme menor de la utilitzaci6 de la capacitat pro

ductiva de l'empresa.

En el cas de tancament i de creaci6 formal d'una

societat, el període de formalitzaci6 és més llarg. E:

treball empíric hi reflecteix un promig d'un any, a

excepci6 d'aquella experiencia on l'oposici6 de l'an

tiga propietat a cedir l'empresa als treballadors di

ficulta i allarga el procés de tancament i de creaci6

d'una nova societat.



TAULA 12 PEf!rODE DE DURACIO DEL r-noccs DE TRANSFOR11ACIO O CRFACIO FOR:·IAL D' m;A SOCIF.TAT.
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jurídica
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SAL tancament i creaci6
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SAL con t inuI ta t

SAL tancament i creaci6
d'una SAL
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SAL continuItat

SAL tancament i creaci6
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SCTA tancament i creació
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SCTA tancament i creaci6
d'una SCTA

SCTA tancament i creaci6
d'una SCTA

2 anys i mig.La propietat
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les aCClons x

una setmana x
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mesos d'estiu x

x

x
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1 any i 2 6 3 mesos x
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d'una SCTA
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!;.;)
�

->-- ...

':»>



(..¡ 1,'.

5.4.2. Respecte l'interrupci6 del procés producti

En aquestes experiencies, el procés jurídic no

barra el procés per continuar treballant.

Així, tant les empreses que escolliren el meca-

nisme de transformaci6 con. aquelles que preferiren
la creaci6 d'una societat, una part minoritaria cone

gué un procés d'interrupci6 dins el seu procés pro -

ductiu d'empresa, car aixo mateix ho permetia. Ara bé,

per raons diverses, si els treballadors consideraven

més convenient no interrompre el procés de producció,
aquest no s'aturava i es realitzava tot el mecanisme

jurídic independentment dels plansde producci6 acordat

pels treballadors.

El treball empríric demostra que de les quatre

empreses que optaren, en un primer moment, pel meca

nisme de transformaci6, dues en cap moment van inter

rompre el seu procés de producci6, i les altres dues

ho van fer durant un mes, que coincidí amb el període
de menor ritme de producci6.

De les 10 experiencies que escolliren el mecanism

de creaci6 formal d'una societat, cinc discontinuaren

el procés productiu i les altres cinc no consideraren

necessari aquest parentesi.

Així mateix, les dues empreses que dugueren a ter

me els dos mecanismes, un després d'altre, no hagueren

d'interrompre el seu procés de producci6 en el moment

de transici6 de creaci6 formal.

Per tant, en aquestes experiencies, el procés rea

s'ha desenvolupat independentment del procés formal i

aquells "buits" jurídics que en certs moments podien
existir foren coberts d'una manera pertinent, oportun
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segons el moment. Així mateix, cal ,:'essenyar que si hi

va haver interrupció en el procés productiu, aquesta
era causada,fonamentalment,per raons objectives de ma�
ca de feina, necessitat de reconstruir la cartera de

clients i necessitat d'organitzaci6 de la producció
a l'interior de fabrica,i no per raons de tipus formal.

6. Tipologia del treballado� que opta per no comprar

l'empresa.

En totes les experiencies que van configurar la

mostra, hi hagué una reestructuraci6 : de plantilla, en

major o menor intensitat en funció de la modalitat em

prada en el moment de la compra.

La taula 13 posa de manifest la diferencia de

plantilla que es registra en les experiencies analitz�
des abans i després del procés de compra dut a terme

pels treballadors.

TAULA 13 Plantilla de treballadors abans i després del

procés de compra.

Fórmula abans de la després de la diferencia
jurídica compra compra

SAL 34 26 -24%

SAL 86 80 - 7%

SAL 219 180 -18%

SAL 130 85 -45%

SAL 258 158 -39%

SAL 150 124 -18%

SAL 1 .000 450 -55%

SAL 1 .2 O O 264 -78%

seTA 130 85 -35%

seTA 180 115 -37%

seTA 150 110 -27%

seTA 640 177 -73%

seTA 168 48 -72%

seTA 253 148 -42%

seTA 114 14 -88%
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Per terme mitja, la disminució de plantilla
fou del 45% amb un maxim del 88% i un mínim del 7%; lé

moda es situa entre el 35 i el 45%.

El mínim de reducci6 de plantilla es registra
en aquella experiencia que opta pel mecanisme de la

continuitat de la societat anterior; el procés de trar

formaci6 es resolgué en el curs d'una setmana. Contra

riament, el maxim de diferencia de plantilla es regis
tra en la única de les experiencies que significa la

creaci6 de nous llocs de treball.

Les empreses que optaren per la continuitat de 12

societat foren aquelles que, en menor intensitat, van

registrar aquesta "reestructuraci6". Les empreses que

preferiren el mecanisme de desaparició formal de la se

cietat anterior i la creaci6 d' una de nova reflectiren

diferencies percentuals més grosses.

Una de les explicacions d'aquesta divergencia

pot ésser en el fet que, mitjantgant el darrer meca

nisme, els treballadors també tenen opci6 a la in

demnitzaci6 laboral i al poder d'acollir-se al subsidi

d'atur en haver-hi una abolici6 de contractes de tre

ball amb l'antiga societat.

Com posa en relleu la taula 14, els diferents seg

ments de treballadors que preferiren no continuar en

l'empresa foren:

- en general, aquelles persones relacionades amb l'an

tiga propietat;

- aquells tecnics queJper la seva formació professiona:
i edat, encara tenien esperances de trobar un altre

lloc de treball;



TAULA 14 "'l['OLOGll\ DELS TREBALL,\DORS QUE NO VAN rzn L' OPC ro I)E CO�lPRA

F6rmula tipologia de les persones que van optar per no continuar
jurídica

SAL - equip de gesti6 de l'antiga empresa S.A.
baixes voluntaries dels treballadors de base:preferentment dones

SAL - l'antiga propietat
- part de l'equip de gesti6

SAL - l'antiga propietat,alta direcci6 i tecnics superiors
baixes dels treballadors per llarga enfermetat i jubilacions

SAL - treballadors de base �ia jubilacions anticipades
SAL - tota la direcci6

100 treballadors que van escollir la indemnitzaci6 i el suosudi d'atur.

SAL - director administratiu, comercial i de fabrica
- baixes de treballadors per jubilacions

SAL - part de la direcci6
- jubilacions anticipades i baixes per llarga enfermetat.de 600 a 400= a200persone

SAL -entre1973-1974 = 1.200 persones de plantilla. En 1984: 200. En 10 anys van aban
donar l'empresa per raons diverses 1.000 persones

SCTA - part de la direcci6 i dels tecnics.En total 30 persones

SCTA - Propietat, certs tecnics i administratius
baixes voluntaries acollint-se al subsidi d'atur de dones i persones amb una
altra ocupaci6

SCTA - direcci6
treballadors de base via jubilacions i subsidi d'atur

.1

seTA

� tota l'antiga direcci6
_ jubilacions i subsidi.Nogensmenys rn'han comen�at 177 amb l'objecte d'anar-se-
n'hi incorporant progressivament.Abans eren 640.

_ 19 encarregats, 9 directius, 12 de manteniment, 11 de despat�si 4 de plani
ficaci6.Abans eren 168, ara s6n 48 i fan la mateixa feina

director, sots-director, cap de planificació, cap de control, serveis tecnics
de reparaci6. Abans 170 ara 148.

_0nvan comen�ar 14: e1s antics encarregats i el responsable de comercial de

l'anterior empresa.

SCTA

seTA

seTA

t'.')
�
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- els treballadors de base que tenien una altra alter

nativa de treball o bé aquells que pensaren, que, amr

laindemnitzaci6 corresponent al Fons de Garantia Sa

larial i el subsidi d'atur, podien crear el seu pro

pi lloc de treball, independentment del col.lectiu

anterior. Dins d'aquest segment, hi han les dones qUE

per raons personals, es retiraren de l'opci6 de com

pra. Aquest fou un col.lectiu que, amb les mateixes

condicions i perspectives que les deIs seus homolegs,

majoritariament, decidí retirar-se abans d'assajar

l'experiencia de refer una empresa en dificultats;

el col.lectiu de base més nombr6s que no volgué in

tegrar-se fou aquell que va poder acollir-se a les

baixes voluntaries per malaltia llarga o a les jub�
lacions anticipades. Cal recordar que ens troben d�
vant d'empreses que disposen d'una plantilla de tre

balladors amb una llarga antiguitat laboral, i, per

tant,d'edat avan9ada;

- en menor grau, hi ha aquell col.lectiu de treballa

dors que no creieren en la possibilitat de redre9a
ment de l'empresa després de la seva compra pels tre

balladors.

Als treballadors de base que triaren no tirar

cap endavant l'experiencia, la resta deIs treballadors

els varen comprar la seva part deIs actius industrials.

Aquesta reestructuraci6 de plantilla afecta, es

pecialment, al personal indirecte de producci6 que

freqUentment es relaciona amb el tecnics i directius.

En un primer moment, la desaparici6 d'aquest per
sonal indirecre semblava ésser un factor negatiu que

podia dificultar el redre9ament de l'empresa, no obstar



com posem de manifest en un altre apartat, no fou

difícil de trobar aquella persona, preferentment de

l'interior de fabrica, que volgués responsabilitzar-se
de la nova tasca. Per tant, allo que semblava un es

cull fou superat mitjan9ant la capacitat empresarial

desplegada per les persones que enfrontaren el pro

jecte. Cal no oblidar que aquestes unitats productives

operen en sectors de tecnologia "madura" i, per tant,

assimilada pel personal de l'empresa.

Una darrera consideració envers la tematica de

"reestructuració de plantilla" a l'interior d'aquestes

fabriques és el fet que, en·�nes estructures tradicio

nals, el seu grau d'intensitat és menor o de la mateixa

intensitat. Ambdós casos, pero, haurien tingut un cost

quanti�atiu i sindical una mica més elevat.

7. Raons que al.legaren aquelles persones que foren entre

vistades per tal d'escollir la fórmula de societat ano

nima laboral o de societat cooperativa de treball asso

ciat.

La taula 15 palesa, de bell nou olla manca de raons

ideologiques que hi han darrera l'inici d'aquestes ex

periencies. No hi han raons de caire conceptual per
escollir una fórmula o una altra. Aquesta és una deci

sió del col.lectiu de treballadors que resta en tercer

lloc i que sol ésser de responsabilitat de les persones

que protagonitzen la proposta de transformació i/o crea

ció d'una societat.

Hi ha una ra¿ cabdal que ja hem posat de manifest

en l'apartat 4: aquella que fa que els treballadors

acceptin d�ésser "salvadors" de la propia empresa. Ara

bé, els criteris per escollir el mecanisme jurídic



TAULA 15 RAONS PER ESCOLLIR LA FORHULA SAL o SCTA.

Altres raonsFórmul-a
Jurídica

Raons conceptuals
o ideólogiques

SAL cap -var ser la fórmula proposada per l'equip de tecnics que asses
sorava als treballadors.

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

cap -per acollir-se al credit
-era la fórmula més rapida
-no significava la interrupció del procés de producció
-participació en els orgarts politics i beneficis futurs de l'em-
presa en funció del capital aportat.

cap -va ser la fórmula proposada per l'equip de tecnics que assessor�
va als treballadors
-deixar la porta oberta perque un banc,
proveidor o client pugui participar en el capital de la nova empr�
sao

cap -havien antics accionistes que volien conservar les accions
-participació en els organs polítics i beneficis futurs de l'em-
presa en funció del capital aportat.

cap -els treballadors volien continuar amb el regim laboral identic
al de la Societat Anonima.
-participació en els organs polítics i beneficis futurs de l'em
presa en funció del capital aportat.

cap -l'antiga propietat volia continuar
-per acollir-se al credit del F.N.P.T.
-�l valar_del catrimani '-edificis i terrenys-superior aldeute deIs treballadors.

t-,�
�
� . ,

.......



TAULA 15 (cont) RAONS PER ESCOLLIR LA FORMULA SAL o SCTA.

Fórmula
jurídica

Raons conceptual s
o ideologiques

Altres raons

SAL cap -els treballadors volien mantenir la participacióde l'antic capital.

;.. ..
'

SAL cap -proposta de l'administració per concedir el cr�dit
del F.N.P.T. als treballadors.

SCTA cap -per la tipologia d'assessorament que el comite va
rebre pro SCTA

SCTA cap -per ser una fórmula jurídica més coneguda amb una
més gran regulació.
-l'esperan�a d'obtenir un major ajut de l'Adminis
tració.

SCTA cap -l'anterior societat era ja una societat cooperativa,

SCTA cap

-es va con�iderar que,�n no vol er i-hL par-ticipar -1 'a_!!ti�a propietat, no hi havia cap raó per crear una
-

SAl!-perque la creació de SAL proposada per l'antigapropietat solament -volia dir socialitiació -de deutei no es volia saber res amb l'antiga propietat.Aleshores va ser quan es va crear una SCTA.

SCTA cap

SCTA cap

-no ni havia cap raó existencial per crear una SAL enel moment que l' anterior prop
í

e t.at, no hi volia part_!1cipar.
-per la tipologia d'assessorament que els treballa
dors van rebre.

SCTA cap

l2,_:)



-

'1 :.:
¡;.,'.; ,�,

escapen, freqüentment, de l'interes deIs treballadors.

Les altres raons que al.legaren aquelles persones

entrevistades són detallqces a continuació.

Hom ha cregut convenient, per raons de metode,
de separar aquelles explicacions emprades per escollir

la fórmula de societat anonima laboral d'aquelles que

justificaren l'elecció de societat cooperativa de tre

ball associat.

Així mateix, dins les raons esmentades per escol

lir la fórmula jurídica de societat anÓnima laboral,

hem diferenciat aquel les comunes per a ambdós mecanis

mes d'aquelles argumentacions corresponents a expe

riencies que havien optat pel mecanisme del manteniment

de la mateixa persona jurídica.

7.1. Raons per escollir la fórmula de societat anonima

laboral.

7.1.1. Raons al.legades per les persones entrevis

tades d'experiencies partidaries de la fór

jurídica de societat anonima laboral per

qualsevol deIs mecanismes possibles.

a) fou la fórmula proposada per l'equip de tecnics

que assesora als treballadors.-

De 7 societats anonimes laboral s , dues acceptaren,

sense cap problema de justificació, el mecanisme

proposat per les persones en les quals confiaven

en aquell moment, sense plantejar-se l'existencia

d'una altra fórmula ni el seu significat jurídico
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Aixo coincidia ambel.fet de tractar-se de dues

empreses la iniciativa de les quals procedia d'un

comite d'una important for�a sindical en el seu in

terior.

Cal dir que, entre les entrevistes realitzade

amb tecnics laboralistes que actualment s'especial
zen en facilitar els mecanismes jurídico-administr
tius als treballadors per la compra de la seva ant

ga empresa, hi ha una tendencia a recomenar la fór·

mula jurídica de societat anonima laboral, tot juso
tificánt raons tecniques de més facilitat de conve:

si6.

b) Els treballadors volien continuar amb els drets qUf

els ofereix el regim de contracte laboral.-

Una de les altres raons de la tria de la f6rmula jt
rídica de societat anonima laboral fou garantir al�

treballadors que, en el cas que després de la com

pra de l'empresa no fos possible el seu redre�ament
aleshores es duria a terme el procés de tancament

definitiu de l'empresa. Garantitza també que, un ce

tancada l'empresa, els treballadors podrien acollir

se al' subsidi d'atur i rebre, així, la indemnitza

ció corresponent del Fons de Garantia Salarial.

En la taula 15, només hi ha un cas on es refle

teix aquest criterio Nogensmeyns,la raó esmentada

fou de les que s'empra en Assemblea per tal que el

treballadors donessin la seva conformitat de compra

si el projecte tenia un final rapid, aquests trebal

ladors1com a darrera alternativa, sempre podien aco

lir-se al subsidi d'atur. Aquest raonament era for

tament poder6s pel grau d'incertesa que rodejava

qualsevol d'aquests projectes.
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Ara bé, era un criteri fals, car escollir

la fórmula jurídica de societat cooperativa de tre

ball associat permet optar pel regim general
de la Seguretat Social i, per tant, en principi, ga�
dir dels mateixos drets que els treballadors d'una

societat de capital,s. No obstant aixo,cal reconeixe;

que hi van haver certs dubtes que es concretaren en

sentencies de Magistratura on no era reconegut aque�

dret del soci-treballador d'una societat coopera

tiva de treball associat que havia optat pel regim

general de la Seguretat Social, pel qual estava co

titzant Aquí topem amb allo que és for9a habitual

en la legislació espanyola, �s a dir, el desconeixe

ment de la realitat jurídica cooperativa.

Es un dels criteris fonamentals per als tre

balladors que opten per transformar-se en "salva

dors" de la propia empresa. Psicologicament, dóna

més seguretat la fórmula de societat anonima car és

la més coneguda imanté igual els drets i deures de]

treballador vers la societat i a la inversa.

c) possibilitat de participació en els organs polítics
i beneficis futurs de l'empresa en funció del capito

aportat per cada membre accionista.-

Aquesta fou una ra6 for9a important per a aquelles

experiencies convertides en societats anonimes labo

rals sota la direcció de l'equip tecnic el comite

d'empresa de la qual no disposava d'una for9a sindi

cal en el seu interior.

El quadre 15 reflecte ix que, en 3 de les experiencie
analitzades de societats anonimes laborals, hom al_

lega,com a criteri d'elecció de la fórmula de socie

tat anonima laboral, la possibilitat de decidir



el futur de l' empresa i de gaudir deIs possibles
beneficis de manera proporcional al capital aportat

per cadascun deIs accionistes treballadors de l'em

presa no de manera igualitaria.

D'aquestes tres experiencies, en dues la proposta dI

societa.t anonima laboral fou fetaper l'equip de ge�
ti6 de l'empresa i en la tercera, per l'antiga pro

pietat. En una d'elles, la direcció de l'empresa co;
sidera raonable el fet que les majors responsabili
tats fossin també recompensables; així mateix, era

una manera de garantir que, en Assemblea General,
no es poguessin prendre mesures en contra delsinte

ressos de la propia empresa.

En realitat, es reflectí una mena de contrapartida

imposada per aquell equip de gestió per tal de re�

ponsabilitzar-se de la continuitat de l'empresa.

d) L'esperan�a d'una actitud positiva per part de ter

cers envers la nova empresa.-

En una d'entre aquelles societats anonimes laborals

que havien escollit el mecanisme de creació formal

d'una nova societat, les persones que foren entr

vistades i que formaven part del Consell d'Adminis

traci6 i del Comite d'Empresa de l'antiga i nova

societats van reconeixer la ra6 per la qual escol

liren la fórmula de societat anonima laboral, raó

que permetia la possibilitat d'accionistes no tre

balladors a l'empresa, de manera que si l'empresa
demostrava é�ser viable, hi havia més poss!
bilitat que el capital tornés de nou a l'empresa.

Cal dir que, en aquesta experiencia concreta,les

persones entrevistades no consideraren aquestes
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postures possibilistes com a solucions per a

l'atur.

e) Altres argumentacions: la imatge de societat ano

nima laboral no és tan deteriorada, entre els medis

econ�mics, com la f6rmula de societat cooperativa.-

En ésser una f6rmula relativament poc emprada pels
treballadors fins el 1979, era desconeguda per la

societat, constituida per treballadors, bancs,

clients, proveidors( ... ). Per tant, sempre és pos

sible disposar d'aquest marge de confian�a per tal

de continuar treballant com si fos gestionada per

l'antic propietario Així mateix, els Estatuts 80-

cials d'una societat de capitalssón més conegus i

més acceptatsque els d'una societat cooperativa.Els

tercers,en general, són acostumats a treballar en

empreses que disposen d'un capital social invariable

i on hi són cIares les responsabilitats de les per

sones que les han acceptat així com la seva conti

nuitat a l'empresa. Donen més seguretat uns Esta

tuts de societat de capitals que uns Estatuts de

societat de persones.

7.1.2. Raons que al.legaren les persones entre·

vistades que corresponien a les cinc ex·

per í.énc Le s que en un primer rrxment; totes

elles optaren per escollir el mecanisme

de la transformació: manteniment de la

mateixa persona jurídica mitjant�ant la

compra d'accions pels treballadors.

a) Fou considerada la fórmula oportuna per rebre el

credit del Fondo Nacional de Protección al Trabajo
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Tres de les cinc societats anonimes laboral s con

sideraren que la ra6 de la participaci6 deIs tre

balladors en el capital social de l'antiga societa1

era, simplement, el fet de poder rebre el credit

de la Unidad Administradora del Fondo Nacional de

Protecci6n al Trabajo.

En funci6 d'aquest objectiu a curt termini,pensarel
que el mecanisme que, en aquells moments, permetia
més possibilitats per a l'obtenci6 d'aquest ajut
financer era la participaci6 deIs treballadors en (

capital, direcci6 i gesti6 de l'antiga societat

mitjantgant la f6rmula de societat anonima laboral

L'entrevista, que, d'una manera explicita, fou rea·

litzada a una de les experiencies, permeté de co

neixer que era la f6rmula proposada per l'Administ:

ci6 per tal de poder continuar obtenint el credit

oficial: havien d'ésser els propis treballadors a

quells que haurien de prendre responsabilitats, en
front l'Administraci6,de la concessió del credit

mitjantgant la seva participaci6 en el capital so

cial de la societat.

En definitiva, totes les persones entrevistades re

conegueren que aquesta ra6 era perfectament conjun
tural, tot i que les conseqüencfes que comportava

ni els mateixos treballadors podien sospitar.

Cal subratllar que aquestes tres experiencies forme

part del grup de societats anonimes laborals pione
res durant el període 1979-1980.

b) L'antiga propietat volia continuar a l'empresa.-



Una altra de les raons, concretada també en dues

societats anonimes laborals que optaren pel meca

nisme de la participaci6 deIs treballadors en el

capital social de l'antiga societat, fou l'obli

gatorietat "moral" en la qual es trobaren, en a

quells moments conflictius, els dos col.lectius de

treballadors que havien de respectar l'antic pro

pietari com a treballadors i alhora accionista.

Tanmateix,una d'elles,i adhuc després d' haver

rebut el credit del Fondo Nacional de Protección

al Trabajo, no pogué respectar tots el deutes que

l'antiga societat mantenia amb tercers i, per tal

de poder continuar amb la porta oberta de la fabril

hagué d'adoptar el mecanisme de tancament jurídic
de l'antiga societat i així crear una nova societa

formal amb l'objectiu de rebutjar tot al lo que re

presentava una dificultat als treballadors pel mano

teniment del seu lloc de treball.

c) El valor del patrimoni -edifici i terrenys- su

perior al deute de l'antiga societat envers els

treballadors.-

Una altra de les raons que permeté, en principi, 1,

continultat de l'antiga societat per iniciativa

deIs seus treballadors fou motivada pel fet que el�

mateixos treballadors eren conscients de la seva

insuficient capacitat de compra; és a dir, sabien

que el valor·del patrimoni era superior al deute d(

la societa t envers els treballadors.

Cal dir que aquesta argumentaci6 fou emprada per

una de les experiencies pioneres en la compra d'e�
presa per part deIs treballadors en aquesta darreré

..
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�poca, la qual és ara objecte d'estudi.

Tanmateix,s' ha constatat que,en el curs del temps

aquestes experi�ncies s'han anat consolidant si

mul tan,iament i han anat incrementant la seva ca

pacitat negociadora i, per tant, han comprat l'em

presa a un preu millor. Així mateix, sempre resta

el recurs de llogar l'edifici i el terreny i, pos

teriorment, un pot fer la compra amb el credit del

Fondo Nacional de Protección al Trabajo. Aquesta
sol ésser la primera inversió fonamental de la no

va empresa.

d) es la fórmula més rapida. No implica interrupció
del procés de producció.-

Aquesta és una de les raons que han defensat els

tecnics laboralistes que comen�aren a dedicar-se

a assessorar el procés jurídic que permetria que

els treballadors adquirissin l'empresa.

Aix0 és cert pel mecanisme que permet el manteni

ment de la persona jurídica. No obstant, com hem

posat de manifest en l'apartat anterior, és molt

difícil de limitar-se a aquest mecanisme i que l'e

presa pugui sobreviure. De les quatre experiencies
que es decidiren per la continuitat de l'antiga se

cietat, dues ja han assolit el procés del seu tan

cament i han creat una nova empresa amb la finali

tat d'alleugerir el passiu de l'empresa. Ara bé,
cal ressenyar que a í.xó fou un deLs justif icatius

més emprats en els 'primers moments de "redescobert

d'aquestes experiencies.

Contrariament, també hem demostrat que, en aqueste



experiencies, el procés jurídic es desenvo1upa
independentment del procés real de producció. Per

tant, qua1sevu11a que sigui la moda1itat emprada,
la interrupció del pocés productiu no té re1ació

amb e1s buits jurídics que poden donar-se en certE

moments del procés de compra.

e) L'esperan9a de1s treba11adors en un possib1e res-

pecte a la participació de l'antic capital,
el qua1 podria tornar a jugar un paper actiu.-

D'una de les societats anonimes 1abora1s que, en

el moment de l' entrevista encara tot just havia

dut a terme el mecanisme de transformació d'una se

cietat anonima en societat anonima laboral, el col

1ectiu de treba11adors havia decidit de mantenir

el 35% del capital social en mans de l'antig? pro

pietat amb l'esperan9a que, una vegada refeta l'err

presa i demostrada la seva viabi1itat per part del

treba11adors, l'antiga propietat vo1gués tornar a

invertir el seu capital en la modernització del pr

cés productiu de l'empresa. Amb aquesta esperan9a,

1i fou assignada una representació en el Conse11

d'Administraci6 de la nova societat¡ no obstant, n

aparegué en cap reunió i, en la constitució del

darrer Conse11 d'Administraci6, e1s carrecs ja fo

ren distrubuits entre e1s accionistes treba11adors

esco11its en Assemb1ea.



7.2. Raons que motivaren la preferencia per la f6r

mula de societat cooperativa de treball associat

Les raons que donaren aquelles persones que es

colliren la f6rmula jurídica de societat cooperativa
de treball associat s6n reflectides, també,en la tau

la 15. S6n les següents:

a) Per la tipologia d'assessorament que els treballa

dors van rebre.-

Dues societats cooperatives de les set que foren

analitzades manifestaren que havien escollit la f6

mula jurídica de societat cooperativa perque fou

aquesta la que se'ls aconsella i que si, en aquell

moment, se'ls hagués proposat de fer una societat

anonima potser s' haurien constituit en societat

anonima laboral. En última instancia,allo fonamen

tal era crear el lloc de treball i,en segon terme,
restava decidir la f6rmula que calia emprar.

b) Per ésser la f6rmula jurídica més coneguda i de més

regulaci6 i, per tant, aquella que tenia l'esperan·

ga de rebre un ajut més gros de l'Administraci6.-

En una de les experiencies primerenques, duta a te:

me per l'equip de gesti6, hom manifesta que havia

estat escollida la f6rmula de societat cooperativa
perque era la que tradicionalment havia estat em

prada pels treballadors per tal de mantenir i crea:

el propi lloc de treball. Així mateix, la fórmula

jurídica de societa� anonima laboral era una f6rmu

la totalment desconeguda,inoipient i sense una re

gulació propia. Per tant, hom considera més segur

emprar la f6rmula de societat cooperativa.



c) En no voler participar l'antiga propietat, hom

considera que no hi havia cap ra6 per crear una so

cietat anonima laboral.-

Dues de les experiencies cooperatives analitzades

raonaren que, en no voler participar l'antiga pro

pietat en el redregament de l'antiga empresa, no

calia crear una societat de capitals.

Aquest criteri provingué de dos personatges dis

tints: un d'ells era el President de la Cooperativa
abans membre del comite/que havia fet la proposta é

creaci6 d'una societat cooperativa, i l'altre havia

estat un deIs assessors laboralistes deIs treballa

dors que també feu la proposta de crear una societa

cooperativa als treballadors que es trobaven en pOE

sibilitats d'acabar a l'atur. Aquest darrer consi

dera la f6rmula de societat anonima laboral com a

f6rmula perfecta, que hauria donat encara més pos

sibilitats de viabilitat de l'empresa pel fet que
� ..

suposava la permanencia en actiu de la propietat ar

terior. Nogensmenys, aquesta, després d'haver pre

sentat la suspensi6 de pagaments, havia desapares
cut i no torna a la fabrica. No hi havia¡ per tant,
cap altre remei que l'organitzaci6 en societat coo

perativa de treball associat.

d) La creaci6 de societat anonima laboral proposada

per l'antiga propietat només volia dir la socialit

zaci6 deIs deutes, i, contrariament, hom no volia

saber res més de l'antiga propietat. Aleshores, fOL

gllimes crea una societat cooperativa.-

Aquest fou un raonament que s'empra en una de les

experiencies on l'antiga propietat no tenia patri

moni, els terrenys i l'edifici de la fabrica eren é

lloguer, i els treballadors tenien per segur que



podien adjudicar-se la maquinaria a Magistratura

pel mecanisme de la subhasta,sense haver de con

tinuar amb l'antiga propietat. Així mateix,com
que no hi havia necessitat del capital de tercers

per rellangar l'empresa, hom no va entendre el pe!

que de la creaci6 d'una societat anonima laboral.

e) La propietat anterior ja era societat cooperativa.

En una altra de les experiencies que hem analitzat

la propietat anterior ja era una societat coopera

tiva de 2n. grau del camp que es trcoá amb proble
mes en la gesti6 d'aquella unitat productiva. Ale�
hores, fou venuda als propis treballadors, els qua

optaren per organitzar-se en societat cooperativa
de treball associat.

De les 10 raons per escollir la f6rmula de societat

anonima laboralide les cinc per elegir la fórmula de

societat cooperativa de treball associat, soIs una

va jugar el paper de comú deno.minador: l' assessoramen

deIs tecnics.

Ara bé, l'estil d'aquest assessorament és una mica

diverso Es reflecteix un estil fonamentat en el cri-

teri d'eficacia enfront d'un estil basat en raons

més tecniques. No obstant, és el primer criteri aquel

que s'ha imposat. La seva explicaci6 principal cal

cercar-la en el fet que són raons de natura no con

ceptual aquelles que hi han al darrera de l'actual

realitat de l'associacionisme economice


