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Part tercera. Configuraci6 socio-política de la

nova societat.

1,. Tipologia del treballador d'una societat anonima

laboral o societat cooperativa de treball asso

ciat.

Tot seguit, fou plantejat un bloc de qüestionE
amb l'objecte de coneixer la tipologia del treballc

dor de base que opta per viure una experiencia de

treball sota les f6rmules jurídiques de societat

anonima laboral o societat cooperativa de treball

associat.

1.1. Trets general s de la poblaci6 que configura
la nova plantilla de treballadors.

Una aproximaci6 als trets generals de la po

blaci6 treballadora que opta per la compra

d'una empresa tradicional amb dificultats és

reflectida en la taula 16.



Taula 16. Trets general s de la poblaci6 que configura la nova

plantilla de treballadors

F6rmula home dona antiguitat edat

jurídica mitjana

SAL 88% 12% 10 anys dins de 1 'empresa 30-35

SAL 90% 10% de 25 a 30 anys dins de l'emp. 45-50

SAL 95% 5% de 10 a 15 anys dins de l'emp. 40-45

SAL 94% 6% tota la vida laboral 50-55

SAL 94% 6% tota la vida laboral 45-50

SAL 92% 8% tota la vida laboral 45-50

SAL 93% 7% tota la vida laboral 50-55

SAL 85% 15% tota la vida laboral 35-40

SeTA 97% 3,5% llarga antiguitat a l'emp. 40-45

SeTA 95% 5% llarga antiguitat a l'emp. 40-45

SeTA 97% 3% llarga antiguitat a l'emp. 40-45

seTA 70% 30% tota la vida laboral 50-55

seTA 95% 5% tota la vida laboral 35-40

SeTA 94% 6% tota la vida laboral 45-50

seTA 95% 5% tota la vida 'laboral 30-35

La taula 16 reflecteixcom les persones que optaren per con

tinuar a 1 'empresa o crear-se el propi lloc de treball foren

predominantment homes. SoIs en una de les experiencies, el per

centatge de poblaci6 femenina va arribar a ser del 30% i en una

altra del 15% ( 8); en la resta d'experiencies, hi ha un pre

domini absolut de poblaci6 masculina en la plantilla de trebal

ladors que arriba a percentatges maxims del 97% i es troba la

moda entre el 93% i 94%.

Respecte a la pregunta sobre l'antiguitat mitjana, no hi

hagué una homegeneitat en l'expressi6 emprada. Nogensmenys,



n '1
r:.J ';

de les 15 entrevistes, 9 respongueren que els treballa

dors havien invertit tota la seva vida laboral a aquella
mateixa empresa; 3, que els treballadors portaven una

"llarga antiguitat a l'empresa" i una d'elles va parlar
d'una antiguítat professional de 25 a 30 anys. Per tant,

de les 15 entrevistes, 13 s6n configurades per treballa

dors que sempre han treballat en el mate ix sector d'acti

vitat, enfront de dues que respongueren que feia una mit

jana de 10 a 15 anys que eren a l'empresa. Ambdues van

coincidir que l'antiguitat corresponia amb el temps que

l'empresa es trobava constituida o instal.lada en aquell
indret.

Una altra de les raons que explica fonamentalment

el fet que els treballadors haguessin optat per mantenir

el seu lloc de treball al cos personal que fos necessari

era l'edat mitjana d'aquests treballadors.

Com posa de manifest també la taula 16, la moda

d'edat és d'entre els 40 i els 55 anys. S'hi contraposa
una edat massa primerenca per poder acollir-se al sub

sidi d'atur i, posteriorment a les jubilacions anticipades
a una edat massa avan9ada per poder competir amb al tres pe;
sones més joves i optar per un lloc de treball. Així ma

teix, en tractar-se de persones que feien molts anys que

eren a la mateixa empresa responsabilitzant-se de la ma

teixa activitat, era més difícil cercar un nou lloc de treo

ball que continuar a l'empresa.

Ja . hem esmentat el fet que aquelles persones que

disposaven d'una altra petita possibilitat de lloc de tre

ball o que tenien esperances de trobar aquest al tre nou 110<

de treball o que havien decidit crear el seu propi lloc

de treball optaren, rapidament, per acollir-se a la in

demnitzaci6 laboral i al subsidi d'atur.
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Aquelles altres persones que no disposaven de cap

alternativa possible i tenien soIs l'alternativa de con

tinuar a l'empresa o d'acollir-se al subsidi d'atur pr�
feriren la primera opci6. En realitat, consideraren que

era el preu més baix que podien pagar pel resultat de la

crisi economica. En darrera instancia, sempre hi havia

la possibilitat d'acollir-se al subsidi d'atur si allo

no era viable de cap de les maneres.

Aquest mateix raonament feren aquelles persones que

disposaven de 30-35 anys: la darrera alternativa és el

subsidi d'atur, assagem el projecte de refer una empresa

en dificultats.

La pregunta que hom feu, tot seguit, consistia a

imaginar una situaci6 de quasi desaparici6 de les taxes

d'atur i noves possibilitats de lloc de treball.

En general, hom respongué que molts deIs treballa

dors optarien per agafar un lloc de treball que no fos

de la seva responsabilitat directa. Ara bé, també es va

considerar que, una vegada refeta l'empresa i en una si

tuaci6 de funcionament normal, a aquell treballador que

hi ha estat tota la seva vida laboral li és igual de con

tinuar en ella sota qualsevulla f6rmula jurídica, car ja
coneix la seva responsabilitat i una nova ocupaci6 sempre

va acompanyada d'una certa incertesa. Per tant, li és més

comode continuar treballant on sempre ho ha feto No obstan·

aixo, aquest era un raonament que es feia un cop el tre

baIlador havia recobrat, una altm vegadaJla confian9a en

la perdurabilitat del seu lloc de treball, com a mínim fin!

arribar el moment de la sev� jubilaci6.

També van reconeixer que si no haguessin persistit
les taxes d'atur elevades en el mercat de treball quan

l'antiga propietat reflecti el seu desig de tancament,



s'hauria, pres, aleshores, la posici6 tradicional de

cercar un altre lloc de treball mentre hom gaudeix del

subsidi d'atur. La proposta als treballadors de respon

sabilitzaci6 de la continuitat de l'empresa en dificul

tats no hauria estat plantejada1ni tant soIs imaginad�
en unes situacions objectives de mercat de treball ra

dicalment oposades.

1.2. Nivell de formaci6 del personal que configura
la nova plantilla de treballadors.

Totes les preguntes entorn la mitjana d'estudis

deIs treballadors van coincidir en respondre que cor

responia al nivell d'estudis primaris, així com mani

festa la taula 17.

Ara bé, també es pregunta sobre el percentatge
de tecnics que componien aquesta plantilla de trebal

ladors, tot fent diferencia entre llicenciats supe

riors,mitjans (perits), i baixos (mestres industrials

i oficials).

El resultat fou que les 15 experiencies analit

zades disposaven, totes elles, a excepci6 d'una, dIal

gun tipus de tecnic.

Un cop feta aquesta excepci6, la columna cor

responent al total de tecnics que configuren cadas

cuna de les plantilles de treballadors registra un

maxim del 16% i un mínim del 2,2% i una mitjana de

l'entorn del 5,5% del col.lectiu de treballadors, amb

una major freqUencia entorn al 2-3%.

Aquesta mitjana és similar a la que correspon

al percentatge de tecnics de nivell baix que confi

gura la mostra analitzada (5,4%), molt més inferior

a la corresponent al nivell de quadres intermedis (1,6



TAULA17NIVELL DE FORMACIO PERSONAL QUE CONFIGURA LA NOVA PLANTILLA DE TREBALLADORS.

F6rmula Nivell mitja NQ.treballadors Percentatge deIs tecnics sobre el total de treballadors
jurídica d'estudis en el moment de tE�c. superior, tec .mitja tec .baix Total

l'entrevista
%

SAL primaris 30 1 ,4 1 ,4 4,2 7'
SAL primaris 80 - - 8,2 8,2
SAL primaris 180 1 , 1 - 2,2 3,3
SAL primaris 85 1 , 1 2,3 12,5 15,9
SAL primaris 158 - 1 ,2 1 ,9 3,1
SAL primaris 124 2,4 1 ,6 - 4
SAL primaris 450 1 , O 2,0 3,0 6
SAL primaris 264 0,5 1 , O 0,7 2,2
SCTA primaris 85 1 ,3 - 1 ,3 2,6
SCTA primaris 115 - 4,3 - 4,3
SCTA primaris 110 1 ,4 2,8 - 4,2
SCTA primaris 177 1 , 1 4,5 - 5,6
SCTA primaris 56 4,1 - 8,3 12,4
SCTA primaris 150 0,6 2,2 3,3 6 , 1
SCTA primaris 39
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per arribar a un mínim de 1'1% com a mitjana de tecnics

superiors que configuren la plantilla d'aquests col.lec

tius. Nogensmenys, no hi ha una diferencia important en

tre el percentatge de tecnics intermedis i superiors.

Així mateix, la taula 17 mostra que no hi ha una

uniformitat en la distribució entre les diverses categ�
ries de tecnics, és a dir, hi són reflectides diverses

combinacions: des d'aquelles on es reflecteix una distri

bució igualitaria en el percentatge entre els 3 diferents

nivells a aquelles altres experiencies que concentren els

tecnics en una d'aquestes categories reconegudes.

2. Procedencia de le�rsones que componen l'equip de

gesti6

Com s'ha posat de manifest en l'apartat � part

segona, , en la majoria de les experiencies hi hagué un

personal tecnic o de direcció que fou despatxat o que

marxa voluntariamente No.gensmenys/com es dedueix de la

taula 18, la decapitació de les empreses no fou tan

exhaustiva com hom podria pensar en un primer momento De

les 15 experiencies que configura la mostra, soIs en cinc

s'hi hagué de contractar una persona per a les tasques
de direcció general o de gerencia. Ara bé, d'aquestes
cinc, 3 persones eren realment foranies a l'empresa, és

a di� no en tenien cap coneixement perque no hi havien

tingut cap relació laboral precedente Les altres dues

persones contractades eren persones que, en l'epoca de

l'antiga societat, havien ja desempenyorat la tasca de

gerencia o havien estat tecnics superiors que coneixien

perfectament la realitat interna productiva d'aquella

empresa. Per tant, soIs en tres casos s'hagueren de ce�
car persones que volguessin responsabilitzar-se de l'em

presa. D'aquests tres, un d'ells correspon a aquella

experiencia analitzada que fallí i que, en ésser difícil

de refer, s'hi registra unaimportant mobilitat d'equip
tecnic com a conseqüencia de les fortes pressions tant



TAULA18 PROCEDENCIA DE LES PERSONES QUE COMPOSEN L'EQUIP DE GESTIO

Fórmula
jurídica

SAL

Origen del gerent
o director

l'Administrador.L'home que
venia a tancar l'empresa,
delegar per l'anterior propietat

Origen" deis diferents
caps de departament

treballadors que han ocupat
els llocs deixats vacants
per l'antiga direcció

Objectiu de

l'equip de gestió

augmentar el nivell
de producció

SAL
redrec;ament

un tecnic de l'antiga direcció
amb 30 anys d'antiguitat a

l'interior de l'empresa

Tecnics que formaven part
de la direcci6 de l'anti
ga empresa

SAL l'antic gerent ja realitzaven aquesta
feina anteriorment

manteniment deis llocs
de treball

SAL es manté el mateix equip de direcció d'abans de la transformació manteniment deis llocs
de treball

SAL es manté el mateix equip tecnic d'abans de la creació formal de
la nova societat.

manteniment deis llocs
de treball

SAL Contractat.Va acceptar cubrir
aquella part de la Direcció
que va marxar

Les vacants que han hagut d'és
ser cobertes s'han ócupat amb
treballgdors de l'empresa

manteniment deis llocs
de treball

SAL totes són persones que ja pertanyien a l'antiga societat i quehan anat ocupant els carrecs vacants
manteniment deis llocs
de treball

SAL Diversa.Adhuc l'administració
-IMPI- va enviar a un deis
seus funcionaris

Diversa, hi van haver modifi
cacions constants en l'equip
de gestió

manteniment deis llocs
de treball

�'\ e \



TAULA18 cont.1 PROCEDENCIA DE LES PERSONES QUE COMPOSEN L'EQUIP DE GESTIO

Fórmula
jurídica

SCTA

Origen del gerent
o director

Origen del diferents
caps de departament

Objectiu de

l'equip de gestió

els t�cnics de maxima responsabilitat procedeixen tots
de l'antiga societat anonima

tirar cap endavant
com sigui.

SCTA els t�cnics de maxima responsabilitat procedeixen tots
de l'antiga societat anonima

manteniment deIs llocs
de treball.

SCTA Contractat pero ja havia realit-, .

zat . aquesta tasca ,a liante
rior propietat.

els caps de departament
procedeixen de la plan
tilla anterior

manteniment deIs llocs
de treball.

SCTA Contractat.Era un deIs assessors

laboralistes deIs treballadors
els caps de departament
procedeixen de la plan
tilla anterior

manteniment deIs llocs
de treball.

SCTA Havia treballat a l'empresa pero
ara. era a una SAL.Se'l va anar

a buscar i se li va oferir el lloc
de direcció

treballadors de l'anterior
S.A. a excepció del cap de
tints que havia treballat
i se'l va anar a buscar

consolidació de l'em
presa.

SCTA personal de 1 'anterior equip t�cnic de producció manteniment deis llocs
de treball

SCTA el representant comercial de
l'anterior Stat.Anonima

els encarregats de l'an
terior Stat.Anonima.

consolidació deIs llocs
de treball que s'han
creat.

t. :i
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tecniques com polítiques que aquest equip hagué de

superar així com el consegüent desgasto

Les persones que van substituir les possibles vacant

registrades entre els diversos caps de departament foren

més facilment substituides per persones de l'interior de

la mateixa empresa. Com hem assenyalat en el subapartat

anterior, en tractar-se d'una tecnologia madura i en di�
posar els treballadors d'una llarga antiguitat a l'empr�
sa, les possibles vacants entre els quadres intermedis

foren substituides pel propi personal de 1 'interior de

fabrica que volgué continuar a l'empresa. La taula 18 pos

sa de manifest com en 7 de les experiencies, els cap s de

departament ja realitzaven aquella feina en l'antiga so

cietat. Cal recordar que podia registrar-se una reducci6

del nombre de tecnics en el moment de la transformaci6

o creaci6 formal de la nova societat. Ara bé, també hem

de tenir present que la necessitat de tecnics en les no

ves circunstancies havia disminuit. Així mateix, es trac

tava d'un deIs nivells d'excés de ma d'obra, de manera qu

el personal tecnic que romangué a l'interior de l'empresa
fou suficient per continuar realitzant la tasca tecnica

i de control que requeria la nova situaci6.

En la resta deIs casos, aquest personal tecnic que

va marxar fou substituit per personal treballador que

coneixia perfectament el contingut del treball perque ha

via col.laborat en la mateixa secci6 sota les 0rdres del

tecnic que havia deixat la plaga vacant.

Per tant, la fugida parcial d'aquest personal quali
ficat no va significar un buit important de poder tecnic;

,

fou facilment cobert per persones de l'interior de fabri

ca que la conexia perfectament i que va optar per la con

tinuitat del seu lloc de treball.

Es cert que, en la majoria d'aquests casos, en aquel
on hi va haveruna substituci6, aquesta partenga signific�



una promoci6¡ i en el cas deIs diversos gerents no fou

quantitativa sin6 més aviat qualitativa: hi havia la

possibilitat dI exercir un poder que mai hauria estat

possible amb l'anterior propietat.

2 .1. Característiques del tecnics.

De les preguntes referides a l'edat i característi

ques deIs tecnics d'aquestes empreses que havien o�

tat per la seva permanencia varan deduir:

eren persones d'una edat més avan9ada que la que

sulta de promig del col.lectiu de treballadors. E

50% de les respostes considera que el director gE

neral o gerent tenia una edat compresa entre els

50 i 55 anys¡

així mateix, disposaven d'una antiguitat molt elE

vada a l'interior de la fabrica i eren perfecta
ment coneixedors de la seva realitat.

Les raons de la seva permanencia a l'interior

de l'empresa eren les mateixes que la de la resta

deIs treballadors de base: consistien en el mante

niment del lloc de treball. Eren unes raons object�
ves i, en cap moment, hi intervenien raons concep

tuals, tot i que les possibilitats d'ampliació del

seu poder tecnic a l'interior de la fabrica o d'as

saig d'una tipologia de noves relacions industrial E

no hi eren indiferents. Ara bé,les raons objectiveE
erende futur laboral i, a més a més, eren recolzadE

.

pel fet que tenien un major coneixement de l'empreE
i de les seves possi�ilitats de refer-Ia.

Vam registrar com els tecnics contractats te

nien una edat mitjana inferior a aquells que roman

gueren a l'empresa. Aquestes persones forame.s a

l'empresa que van acceptar el repte de reconstruccj
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no depenien, tampoc, de raons completament conceptuals.

Nogensmeny�hem de reconeixer que tampoc hi havia una

carencia absoluta. Com a mínim,hom no podia ésser indi

ferent a allo que¡filosbficament, representin aquestes

experiencies. Un deIs gerents contractats reconegué la

incidencia de raons personals amb un cert component vo

luntarista de recerca de models diferents deIs tradiciona

al lo que va promoure l'acceptaci6 de la responsabilitat
del carrec d'aquella empresa. Aquesta persona procedia
d'una empresa de dimensions empresarials inferiors i,
en darrer terme,l'acceptació implicava un cert grau d'in

crement d'aventura i d'incertesa, la qual cosa és, per

ella mateixa, un cert incentiu.

Coro assenyala TOflA ( 9 ), no hi ha un perfil ideo

logic ni polític comú per aquests professionals. Com hem

posat de manifest, en primer lloc, hi han unes raons ob

jectives de promoci6 i manteniment o creació de llocs de

treball. Ara bé, tampoc podem considerar que el perfil

personal del tecnic sigui l'apoliticisme, més aviat hau

rfem de parlar d'unes certes inquietuds socials i econo

miques.

2 .2. Funcions principal s d'aquests tecnics en aquesta

primera epoca.

La permanencia d'aquests tecnics a l'empresa fou

de gran valua perque facilita, en gran mesura, el pos

sible resso.rq í.men t i continuitat de l' empresa de cara

a tercers.

Si l'estructura política de l'empresa, en certs

casos ( veieu apartat 4. ,Part Segona), _ mantingué
la cohesió interna de l'empresa, els tecnics garantien
la "imatge externa" de l'empresa i foren ells els respo�
sables de tornar a recobrar la confianga deIs tercers

envers l'empresa. Així, foren ells qui reconstruiren o
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mantingueren les relacions amb els empresaris del mateix

sector, proveidors, bancs, clients,etc.

Així mateix, és en ells en qui,freqüentment, aquest
tercers dipositaren la seva confian�a i acceptaren de

continuar treballant-hi.

Cal dir, com posa de manifest TO�A ( 10 ) i que la pe

sona que accepta de fer d'executiu en una societat ano

nima laboral o en una societat cooperativa de treball as

ciat ha de tenir una capacitat personal i professional

superior a l'ordinaria. El fet de defensar els interesso

d'una empresa en 'una situació economica-financera molt

delicada fa que la capacitat tecnica es valori molt més

que en altres empreses. Adhuc, aquesta capacitat tecnica

confereix un argument important pel manteniment de la

confianga de l'autoritat política ( vegeu l'apartat 4

Part Tercera _) o pel manteniment d'aquesta autoritat

política entre els treballadors de base en cas de ser

de l'equip tecnic d'on surtí la proposta de compra.

2.3. Objectiu d'aquests tecnics en aquesta primera epoca

Un darrer comentari que permet l'analisi de la taul

18 consisteix en la comprovació del fet que les res

postes foren homegenies a la pregunta entorn els

objectius de la nova direcció. L'expressiómés empr�
da fou la següent: el manteniment deIs llocs de tre

ball. Nou de les entrevistes respongueren segons a

quest objectiu. Hi va haver una entrevista el presi
dent de la qual no es conforma amb el mer fet d'un

manteniment del lloc -de treball sinó que afirma, co

a objectiu, la consolidació de l'empresa en un futu

a mig termini on fou capa� de competir en el mercat

en una situació de normalitat economica i on la fór

mula jurídica de societat cooperativa o societat

anonima laboral no tingué connotacions defensives

de manteniment deIs llocs de treball al preu perso

nal que fou necessario Aquelles empreses que encara
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patien el procés de reeiximent,respongueren amb ex

pressions. com aquestes:
"

augment del nivell de pro

ducció", per tal de poder aprofitar tota la capacitat

productiva que hi ha a l'interior de la�abrica o,

simplement, un "tirar cap endavant de la manera que

sigui". De totes maneres, en totes lesexpression� hi

havia la finalitat de redre9ament de l'empresa.

3 .Realitat salarial a 1 'interior d'aquestes empreses.

Tot seguit,farem una aproximació a la realitat retri

butiva que va registrar-se en aquestes tipologies d'e�

preses en el moment de fer l'entrevista.

En primer lloc,. cal recordar la diversitat del concepte

per assenyalar les percepcions deIs treballadors d'aque�
tes empreses segons siguin societats anonimes laborals

o societats cooperatives de treball associat.

En les primeres, el treballador té un lligam jurídic
amb l'empresa de contracte laboral i, per tant, les

percepcions s'anomenen "salaris" així com en qualsevol

empresa tradicional. No obstant, en el segon cas, les

relacions s'estableixen mitjangant un contracte de so

cietat i el treballador és, alhora, socio Per tant) les
seves percepcions són en funció del treball aportat a

la societat i s'anomenen "avengos sobre beneficis".

Tanmateix, en el nostre cas, a la practica/les dues de

nominacions porten a la mateixa situaci6. Ara bé, la

seva diferencia ha de ser en la distinció entre la fi

gura del soci-treballador i la que correspon a l'accio

nista i a la vegada, treballador de l'empresa; és a dir

en les diferentes significacions jurídiques de les dues

f6rmules de societat emprades pels treballadors per com

prar una empresa tradicional en dificultats.



Hi ha,també,una segona puntualització que

cal fer. Es la següent:

La realitat del nivell de sous correspon al moment

de "normalització" econOmica en la qual es troba l'e�
presa analitzada. Es a dir, els resultats d'aquest

apartat poden ésser modificats segons analitzem una

empresa que ja disposa d'un cert rodatge sota la nova

direcció o una altra que, en canvi, es troba en l'inl
ci del projecte de redre�ament de l'empresa o en el

moment de liquidaci6 i tancament definitiu per part del

propis treballadors "que havien pres l'opció de la seva

cOmpra.

Els resultats obtinguts reflecteixen un elevat

grau de normalització en el ritme de les percepcions
salarial s com a conseqü�ncia del criteri d'antiguitat e

prat en el momentde fer 1 '-elecci6 d' aquelles exper Lé nc í.e:

que han configurat la mostra.

Com ja posa de manifest en l'apartat corres-

ponent a metodologia d'aquest capitol, el criteri que

prevalgué consisti en escollir les experiencies de ma

jor antiguítat, procedents d'una empresa en dificultats

és a dir, d'aquelles experiencies que ja disposaven
d'una certa trajectOria histOrica. Aleshores, aquest cr

teri hainfluit en el resultat obtingut, car aquestes em

preses, si havien demostrat la seva capacitat de sobre

viure, havien tingut temps per normalitzar les percep

cions corresponents al factor treball.

3.1. Nivell de remuneració del factor treball.

A excepció d'aquella experi�ncia que, en el moment

de l'entrevista, es trobava en un procés de tancament,
'-

de totes les altres experiencies analitzades els tre-

balladors percebien ingressos pel damunt del minim in

terprofessional. En les empreses que treballaven de fei,



TAULA19, REALITAT SALARIAL

Fórmula
Jurídica
Nivell de sous Ventall salarial

SAL en el 1984 estavffi en un 10% per damunt del conveni de sector 1-2

SAL sous estancats des del moment de la transformació pero per damunt
del conveni del sector. 1-2,5

SAL sous estancats pero per damunt de la mitja del sector. En el moment
de la transformació es partia d'uns sous elevats. 1-2

SAL salaris per damunt del mínim interprofessional. 1-3

SAL els sous van ser respectats. 1-3

SAL sous estancats pero per damunt del mínim interprofessional 1-3

SAL sous estancats pero per darnunt de la mitja del sector. En el moment
de la transformació es partta d'uns sous elevats. 1-3

SAL en funció de les possibilitats en cadascun dels moments de l'empresa 1-2

seTA els sous estan per darnunt del conveni del sector pero lleugerament persota de la rnitjá que es paga en aquest mercat d'aquest sector. 1-1,75

r':;)
:)')



TAULA19,(cont.) REALITAT SALARIAL

Fórmula
jurídica
Nivell de sous Ventall salarial

seTA Els sous estan per damunt del conveni de sector,pero lleugerament
per sota dels que es paguen en aquest sector. 1-3

seTA els sous estan respectantel mínim interprofessional.

seTA els sous estan per damunt del mínim interprofessional.

SeTA els sous estan per damunt de la mitja del sector.

seTA els sous estan per damunt del mínim interprofessional.

SeTA els sous estan per damunt de la mitja del sector.

1 .2,5

1-2,5

1-2,5

1-2

1-1,75

.t

N
00
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menys d'un any, segons el nou sistema, els salaris

percebuts eren la mitjana del conveni,mentre que en

les que portaven un període més llarg de treball¡els

salaris rebuts eren superiors a la mitjana del con

veni.

D'aquestes 10 empreses que respongueren i que

es trobaven per damunt de la mitjana del conveni, 4

van reconeixer que els seus sous s'havien estancat a

partir del moment que es dugué a terme el procés de

transformaci6 o de creaci6 formal d'una nova societat;

dues van considerar que els seus sous eren inferiors

a la mitjana percebuda en el sectorJi les altres dues

van considerar que percebien un sous superiors a la

mitjana del sector. Aquestes dues últimes coincideixen

amb aquel les experiencies que van iniciar el projecte
de més nou respecte les altras. Una d'elles rest� un

any tancada i, durant aquest període, seleccion� les

persones que configurarien la plantilla mínima optima

per reemprendre l'empresa¡ una altra experiencia ana

litzada procedia d'un grup de treballadors del qual,

després d'haver fugit del patr6, els treballadors de

cidiren de crear ells mateixos el seu lloc de treball.

a�2. Ventall salarial.

Un dels trets diferenciadors d'aquestes societats

de base col.lectiva és el marge extre� de diferenciacif

retributiva comparat a l'existent a una empresa tradi

cional.

Aquest tret apareix, constantment, entre les em

preses cooperatives que operen en la realitat social

de qualsevol país J sigui quina sigui la seva ra6 de na í.xr

mento En el donjunt de cooperatives que configuren la

realitat de Mondrag6n, el ventall salarial en l'inte

rior de cadascuna de les cooperatives és d'1 a 3¡

en altres experiencies cooperatives a Europa, per exem
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pIe, pot ésser una mica més ample, pero sempre in

ferior al registrat en unes estructures empresarials
tradicionals.

En el cas concret de l'objecte d'aquest estudi,
a les raons conceptual s i de principis cooperatius,
s'hi apleguen, preferentment, raons objectives que

tant s'imposen en una com en una altra modalitat or

ganitzativa.

Ara bé, mentre que en la societat cooperativa de

treball associat es tracta d'un tret consubstancial

a la propia societat: és for9a freqüent que en els es

tatuts socials de les societats cooperatives de recent

creaci6 es prevegi que el ventall salarial mai sera

superior a 3, en e� cas de les societats anonimes la

borals aquest tret és una característica conjuntural
com conseqüencia d'aquelles raons objectives que han

permes el seu naixement.

La taula 19 mostra com aquelles experiencies que

tenen més historia han estat situades ja en el ven

tall salarial maxim acceptat en l'actualitat dins el

sector. Tres societats anonimes laboral s i una so

cietat cooperativa de treball associat ja registren
el ventall d'1 a 3. El ventall mínim es troba entre

les societats cooperatives en una diferencia d'1 a 1,7

i la resta o.s c í.I' ..l�ntre l' 1 i el 2,5. Es a d í

r, hi ha

una forta igualtat salarial a l'interior d'aquestes

empreses.

Si tenim present la columna corresponent al ni

vell salarial que respec� el mínim interprofessional,

podem deduir que aquest estretament en les diferencies

salarial s ha estat dut a terme mitjan9ant la desapari
ci6 deIs sous més elevats percebuts per aquell perso
nal que col.laborava amb la direcci6 de l'antiga socie



288

tato

Aquest raonament coincideix amb allo palesat a la

taula 14
.

on s'evidenciava que el personal que va

marxar era fonamentalment el més estretament lligat a

l'antiga propietat i el que percebia les remuneracions

més altes. Així mateix, les noves persones que ocupen

els llocs de treball deixats vacants assumeixen, ara,

aquesta nova responsabilitat, amb el sou corresponent,
la majoria de les vegades, a la categoria professional

que havien tingut quan eren treballadors de l'anterior

societat.

En el curs de les entrevistes amb els diferents

presidents dels Consells Rectors o d'Administració,

per exemple, es constata que, una bona majoria,dels pr�

sidenis.,apart d' ésser -ho, tots ells jugaven el paper

de responsabilitat política de personal mitjan9ant
el nom de director de fabrica o de personal/pero, en

darrera instancia/havien incrementat les seves respon

sabilitats les quals no aparexien reflectides en el ni

vell de remuneració i continuaven en el mateix lloc

d'organigrama de fabrica corresponent a l'anterior so

cietat.

Aquesta constataci6 permet deduir que les ca

tegories que han vist disminuir les seves percepcions
han estat aquelles corresponents als carrecs més ele

vats tot i que les persones continuin.mantenint les

seves mateixes percepcions d'abans de la transformació

o de la creaci6 formal de l'empresa.

Ultra aixo, aquesta desaparició dels sous més

elevatsi l'assumpció de certes tasques de responsabili·
tat a sous inferiors fa/com a resultat, que aquestes

experiencies estiguin produint uns costos de personal
inferior s als corresponents a aquelles empreses tradi-



289

cionals.i facilitin la possibilitat del seu redre9a
ment per tirar endavant. Aixo, en les condicions ante

riors/hauria estat impensable.

4 .Distribuci6 del capital social de la nova empresa.

En primer lloc, cal diferenciar aquelles experien
cies que/en el primer semestre de 1984, encara havien

respectat l'antiga propietat d'aquelles que havien ad

quirit els actius industrials via la transmisi6 de les

participacions o bé mitjan9ant la subhasta.

En la taula 20, es reflecteix com a només a dues

experiencies els treballadors disposaven del 65% del

capital social de la nova empresa. La resta disposava
del 100%. Es a dir, ja no hi havia cap vincle amb l'an

terior propietat.

�

Ara bé, en aquest apartat, l'objecte de l'analisi

és la distribuci6 del capital social entre els treball�
dors que han optat per la compra d'uns actius que els

permetin de manten ir el lloc de treball. Cal dir)com ja
s'ha posat de relleu, que aquests van comprar no soIs

l'antiga propietat, sin6 també:a �quells treballadors qu

no van voler continuar amb la fabrica, el valor de la

part corresponent del patrimoni adquirit.

Un cop feta la compra de l'anterior propietat i

deIs treballadors que no van volen continuar, com es

feula distribuci6 del capital social entre els trebal

ladors que van fer l'opció de compra?

En principi, com demostra la taula 20, es manifest,

un predomini de la tendencia d'una distribució iguali
taria del número d'accions que disposen cadascuna de le:

persones que configuren el col.lectiu deIs treballadors



TAULA 20 DISTRIBUCIO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA NOVA EMPRESA

Fórmula Percentatge del capital Distribució del capital social
jurídica social propietat del entre els treballadors

treball

Igualitaria Desigual
SAL 100 per 100 X

SAL 100 per 100 - X

SAL 100 per 100 X

SAL 65 per 100 X

SAL 100 per 100 - X

SAL 65 per 100 X

SAL 100 per 100 X

SCTA 100 per 100 X

SCTA 100 per 100 X

SCTA 100 per 100 X

SCTA 100 per 100 X

SCTA 100 per 100 X

SCTA 100 per 100 X

SCTA 100 per 100 X

SCTA 100 per 100 X

�.
<D
�
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El 100% de les societats cooperatives de treball

associat van respondre que havien distribuit de forma

igualitaria les accions entre els socis-treballadors.

En el cas de les societats anonimes laborals, el trebal

empíric reflecteix que el 85% de les experiencies anali

zades van distribuir el capital de forma igualitaria
entre els treballadors accionistes de les empreses. No

obstant aixo, en una societat anonima laboral,l'equip
de gesti6 que va responsabilitzar-se de la continuitat

de 1 'empresa posa, com a condici6, la disposici6 del

50% del capital social i la distribuci6 de la resta en

tre tots els treballadors de base. En una altra societa

anonima laboral, aquesta distribuci6 es feu en funci6

del valor deIs deutes que l'antiga empresa tenia res

pecte als diferents treballadors.

Si a més arnés tenim present que dues d'aquestes
societats laborals que configuren la mostra disposen
d'accionistes no treballadors, enfront del cas de les

societats cooperatives de treball associat on aquesta
situaci6 no és possible (veure capítol segon), ales

hores, constatarem una certa tendencia divergent de les

societats anonimes laboral s respecte les societats coa

peratives de treball associat. Aquesta divergencia té

una importancia cabdal a l'hora de prendre les decision

sobre els objectius de l'empresa, així com farem pales
en l'apartat següent corresponent a l'organitzaci6 po

lítica interna en cadascuna d'aquestes distintes f6r

mules jurídiques.

Cal recordar que aquesta divergencia és aminorada

en aquesta mostra pel fet d'escollir aquelles experie�
cies amb una elevada carrega sindical.

Un altre tema important que pot diferenciar les

societats anonimes laboral s de les societats cooperati
ves de treball associat és la participaci6 en el capi
tal social deIs nous treballadors que puguin incorporar
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se a 1 'empresa.

En principi, els treballadors de la societat ano

nima laboral, en el moment de la seva baixa volunta

ria o jubilaci6, han de vendre, per norma, als altres

companys la seva participaci6 en el capital social i,

d'aquesta manera)han de garantir que, com a mínim el

50% del capital social de l'empresa pertany al col.lec

tiu de treballadors.

En el cas de les societats cooperatives no es

produeix el desdoblament de la condici6 composta de

soci i treballador sin6 que ambd6s aspectes s6n con

siderats conjuntament i la baixa, com a conseqüencia,
és conjunta. En la societat cooperativa no es pot ésser

soci sense treballar ni ésser treballador sense ser

socio Conseqüentment,una baixa produeix una reducci6

del capital social i així a la inversa en el cas d'una

nova incorporaci6 en la societat, la qual cosa fa que

el capital social, en les societats cooperatives)sigui
variable.

El problema que es planteja en el cas de les so

cietats anonimes laborals deriva de la incorporaci6
de noves persones un cop redre�ada l'empresa i un cop

els treballadors han estat capa�os de crear nous llocs

de treball.

Aquesta és una problematica que no és reflectida

a la mostra¡car totes les experiencies escollides de

societats anonimes laboral s es trobaven en la fase de

redre�ament i hom emprava la for�a laboral ja existent.

Es a dir, encara no havien iniciat el procés d'amplia
ci6 de plantilles. En el cas de les societats coopera

tives de treball associat, analitzkrem una experiencia
que fou fundada en 1982 per 14 socis treballadors i que

a l'abril de 1984 eren 39 socis treballadors. Els nous

llocs de treball foren ocupats per persones que van havE
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de fer una aportaci6 de capital com la que van haver

de fer els socis fundadors de l'empresa de 100.000 ptes

mitjangant un cr�dit'i uns plago s de termini. Nogens

menysJaquesta pot no ésser la dinamica de les societats

anonimes laborals.

En el nQ. 3 de la revista Nova Gesti6 ( 11), s'hi

d6na la notícia que una societat anonima laboral creada

de nova planta a l'any 1982, amb una aportaci6 de

250.000 ptes, provinent de�cinc socis fundadors, en

l'actualitat té 10 treballadors i la seva nova ma d'obr.

incorporada no té el privilegi de formar part de la Jun

ta d'accionistes. Un altre exemple proporcionat pel ma

teix nGmero d'aquesta revista és el cas d'una societat;

anonima laboral que el seu origen és la compra per part
de 14 treballadors d'una antiga empresa en dificultats.

En l'actualitat, es compon de 45 treballadors, 14 deIs

quals, els socis fundadors, s6n accionistes de l'empr�
sao

Per tant, ja es pot comengar a diferenciar entre

tipologies de treballadors en funci6 de ser �.cionis

tes o no i, sí ho s6n, en quina proporci6, la qual
cosa significa una problematica que, per llei, no té

cabuda en les societats cooperatives.

Aleshores, encara que en aquestes primeres ex

peri�ncies la participaci6 igualitaria en el capital
social sigui més freqüent, potser no ho sigui, en canvi

la tend�ncia de futur i es doni una situaci6 de poder
en l'interior del mate ix col.lectiu de treball, tot

reproduint els mateixos conceptes de funcionament de

la societat anonima.
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5. Estructura organitzativa d'aquestes experiencies.

Es probable que, en aquests rnornents inicials

de redescoberta de f6rrnules jurídiques que perrneten
la compra de llocs de treball per part del propis tr�
balladors, les diferents rnoda�it�ts de societat coneguin
uns funcionarnents certarnent sirnilars per coincidir els

factor s que perrneten aquesta redescoberta. Aquests fac

tors poden ésser:

�es raons objectives d'un rnercat de treball que pateix
una taxa d'atur a llarg terrnini a certs sectors rnanu

facturers tradicionals¡

l'origen ��rnediat d'aquestes experiencies: una ernpres

tradicional en dificultats econorniques fa que els pr1
rners problernes per enfrontar siguin rnolt sirnilars¡

- el paper que exercira a l'interior de la fabrica, el

col.lectiu o persona que feu la proposta de compra

i la seva posta en rnarxa)corn ja s'ha posat de rnanifes

en r apartat 4 de la Part Segona.

Aleshores, aquestes coincid�ncies fan que l'estil

de funcionarnent, alrnenys en aquests prirners anys¡sigui
sirnila�

A continuaci6, en aquest apartat, farern una analis

deIs dos organs polítics principals d'aquestes organit
zacians: l'Assernblea General i el Consell Rector o d'Ad

rninistraci6. Tarnbé rn'ha sernblat irnportant esbrinar la

procedencia del president d'aquests prirners consell re�
tor o d'adrninistraci6, per coneixer l'origen de la no

va autoritat a l'interior de la fabrica ( taules 21 i 2

En darrer lloc hern cregut interessant de fer constatar

l'existencia d'una certa representaci6 propia deIs tre

balladors corn a tals, no en funci6 deIs seus interessos



TAULA 21 TREBALLADOll.S QUE COMPaSEN L' (jr-GAN: DE GOVEm·, DE L' E�!PP.ESA

F6rmula
jurídica

Treballadors que composen l'�rgande govern

SAL -dos membres del comite d'empresa de l'antiga societat, el responsable de vendes, de
manteniment i el gerent.

SAL -l'equip principal de direcci6 que coincideix amb els accionistes majoritaris i cinc
treballadors de base.

SAL -sis membres del comite d'empresa, el director de fabrica i el de finances

SAL -un membre del comite d'empresa de l'antiga societat, quatre accionistes majoritaris,
el director de fabrica i el de finances.

SAL -el gerent,el cap de cadascuna de les seccions i els assessors externs a l'empresa.
SAL -els membres del comite d'empresa de l'anterior empresa que van tenir un major pro

tagonisme en el moment de la transformaci6.

SAL -els membres del comite d'empresa que van jugar un major protagonisme en el moment
de la transformaci6

SAL -els membres del comite d'empresa de l'anterior societat que van recolzar el
projecte de compra.

-els tecnics de l'anteriore�presa que van tenir un major protagonisme en el moment
de la creaci6 de la nova societat.

SCTA

SCTA -els tecnics de l'anterior empresa que vandesempenyorar un major protagonisme en el
moment de la creaci6 d'una nova societat.

SCTA -membres del comite d'empresa de l'antiga societat, gerent i certs cap s de departamento
SCTA -membres del comite d'empresa de l'antiga societat, gerent, director de fabrica, de

finances, cap de tints i al tres especialistes.

SCTA -nembres del comite d'empresa de l'antiga societat que '1an protagonitzar la creació
de la nova empresa, tamb� el cap de comptabilitat, el direct�r general, el cap de
tints i altres especialistes.

SCTA -membres del comite d'empresa de l'antiga societat que van protagonitzar la creació
de la nova empresa, tamb� el cap de personal, el de planificació, el de comptabill
tat i altres tecnics.

SCTA. -el Consell Rector esta configurat per les persones escoLlides per L'asse�blQa sense

cap protagonisme polític anterior i el gerent -que no :orma part d'aquest consell
va ser la pe r son a que va f e r l", "c"';'.st.' de c r s ac

í ó

,J",Ls Ll oc s de t r e b a Ll, .

�.,
c.o
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TAULA22 Persones i organs de direcció de la nova societat.

Fórmula
jurídica
Existencia d'una
forga sindical
al'interior de
fabrica abans de
latransformació
ocreació

SAL x

Procedencia
del President
del Consell Rec
tor o d'Adrninis
tració de la no
va societat

membre del comi
te d'empresa de
l'anterior socie
tato

Autoritat a l'interior
de la nova empresa

Organs propis
de representació dels treballa
dors dins la nova empresa

tecnica política

x Non'hiha.Esta plantejada la seva

formació.S'ha registrat una dis
minució del percentatge d'afilia
ció sindical: d'un 100% a un 70%.

SAL x non'hiha ni esta plantejéda la se

va organització. No se'n veu la
necessitat.

antic directiu de
l'anterior socie
tat i un dels prin
cipals accionistes
de la nova

SAL x x cinc membres del comite d'empre
sa formen part del Consell d'Ad
ministració. Juguen el'paper d'enl
lag entre la direcció tecnica i la
base treballadora

membre del comite
d'empresa

SAL x non'hiha ni esta plantejadamembre independent
del comite d'empre
sa de 1 'anterior

-

societat

SAL x non'hiha ni esta plantejada la
seva formació

un assessor tecnic

t-..:)
c.o
<:1)



TAULA22(cont)1, Persones i organs de direcció de la nova societat.

Fórmula
jurídica
Existencia d'una
for9a sindical
al'interior de
fabrica abans de
la transformació
ocreació

Procedencia
del President
del Consell Rec
tor o d'Adminis
tració de la no
va societat

-

Autoritat a l'interior
de la nova empresa

tecnica

�rgans propis
de representació deIs treballa
dors dins la nova empresa

política

seTA x un tecnic de

l'empresa
x l'antic comite no juga cap pa

per en l'actual Consell Rector.
Així matei� no existeix comite
d'empresaini la gent esta afi
liada a cap sindicato En el mo

ment de dificultats economiques
de l'antiga empresa, no hi va ha
ver recolz�ment deIs sindicats
majoritaris que van acusar als
tecnics de perdua de visió de
classe treballadora per conver

tir-se en propietaris.

SCTA x un tecnic de

l'empresa x l'antic comite no juga cap pa
per en l'actual Consell Rector.
Així mateix, no hi ha comite
d'empresa ni la gent esta afi
liada a sindicats.

SCTA x un membre sin
dical de l'antiga
empresa

No hi ha comite, ni esta plan
tejada la seva forrnació

x

t\!)
c:.o
-:J



TAULA22(cont) 2, Persones i organs de direcció de la nova societat.

Formula
jurídica

SAL

Existencia d'una

for9a sindical
a l'interior de
fabrica abans de
la transformació
ocreaci6

x

Procedencia
del President
del Consell Rec
tor o d'Adminis
tració de la no
va societat

membre sindical
del comite d'em
presa de l'ac-
tual societat

Autoritat a l'interior
de la nova empresa

Organs propis
de representaci6 dels treballa
dors dins la nova empresa

tecnica política

x hi ha comite d'empresa, pero no

forma part del Consell d'Adminis
traci6 com a tal comite, pero sI
alguns dels seus membres. Hi ha
duplicitat de funcions. El comi
te juga un paper d'informació i
es preocupa ?els problemes de
personal

SAL x hi ha comite d'empresa, pero no

forma part del Consell d'Adminis
traci6 com a t�l comitel pero sI
alguns dels seus membres.Hi ha
una duplicitat de funcions.El co

mite juga un paper d'informació
i es preocupa pels problemes del
personal

x membre sindical
del comite d'em
presa de l'actual
societat

SAL
no n'hi va haver.

x membre sindical del
comite d'empresa de

l'antiga societat

x

N
c:.o
00



TAULA22 (cont) 3, Persones i organs de direcció de la nova societat.

Fórmula
jurídica

SCTA

Existencia d'una
forga sindical a

l'interior de fa
brica abans de la
transformació o

creació

Procedencia
del President
del Consell Rec
tor o Adminis-
tració de la
nova societat

un membre de
l'antic comite
d'empresa

Autoritat a l'interior
de la nova empresa

organs propis
.

de representació deIs treballi
dors dins la nova empresa

tecnica política

x No hi ha comite d'empresa ni
esta plantejada la seva for-
mació

.

SCTA x No hi ha comite d'empresa ni
esta plantejada la seva for
maciÓ.

x un membre sin
dical,de l'an
tiga empresa

SCTA x Hi ha una comissió social
que es preocupa pels proble
mes del personal. No forma
part del Consell Rector.
Aban s ,el col.lectiu de treba
lladors pertanyia el 100% a

un Sindicat.Avui,ningú esta
afiliat.

x un membre de
l'antic comite
d'empresa

SCTA x No hi ha comite d'empresa.
Freqüentment,hi han assem

blees.

un tecnic

t\i!
c:.::i
.. ,,,,1
"_�I
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com a accionistes o com a socis. En aquest punt, hem

estimat convenient relacionar la variable existencia

d'una forga sindical a l'interior de la fabrica abans

de la transformació o de la creació formal d'una nova

societat amb la tipo10gia d'autoritat existent a la

fabrica i amb l'existencia o no d'un organ de represe�
tació de1s treba11adors, simp1ement com a ta1s (tau

la 22).

Abans d'introduir-nos en materia, cal dir que

aquest és un punt mo1t de1icat pe1 seu e1evat contin

gut po1itic. Aqu� sols pretenem p1antejar a110 que

obtinguérem de les entrevistes rea1itzades,amb un grau

mo1t important de desviació de la informació obtinguda

pe1 paper de les persones entrevistades i perque no

era objecte d'informació. Així, ni les persones entre

vistades per aquest punt eren les més idonies ( haurier

haver estat treba11adors de base), ni l'entrevista va

fer les preguntes pertinents per a l'e1aboració d'a

quest apartat, simp1ement per temor a tancar la con

fianga de l'entrevistat. De totes maneres, hem obtin

gut una certa informació, la qua1 mostrarem tot seguit.

5.1. L'Assemb1ea General.

L'Assemb1ea de socis o accionistes és l'or

gan po1ític sobira de qua1sevo1 societat.

Persones que formen part d'aquesta assembleé

general

a) Societat anonima laboral

En una societat anonima laboral, formen part
de l'assemb1ea totes aque11es persones que són

accionistes de la societat. Ara bé, dos de1s trei
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diferenciadors entre una societat anonima laboral

i una societat anonima s6n aquests: sempre,

el 50% d'aquest capital social ha d'ésser propie
tat d'algun dels membres que treballen dins l'or

ganització tecnico-productiva. Així mateix, cap

dels socis pot disposar d'un percentatge superior
al 25% del capital social d'aquesta societat.Per

tant, com a mínim, dos treballadors de l'empresa
ha de pertanyer a l'assemblea general d'accionis

tes.

b) Societat cooperativa de treball associat

En una societat cooperativa de treball asso

ciat, formen part de l'assemblea totes aquelles

persones que s6n socis treballadors de la coopere

tiva. Aquests socis treballadors han

d'ésser, com a mínim,el 90% de les persones

que configuren la plantilla actual de treballa

dors, i, en cap moment, no hi pot haver un soci

que no sigui, alhora, treballador, és a dir, sols

el 10% dels treballadors, en un moment donat¡podE
no pertanyer al maxim organ polític sobira de la

societat cooperativa, pero tenen l'opci6 de po

der ser-ho; s6n aquelles persones que més recento

ment s'han introduit en l'organitzaci6 economi

ca; nogensmenys, calressenyar que el 100% del ca

tal social de l'empresa és propietat dels trebal

ladors. Aquesta és una diferencia substancial

envers els treballadors de la societat anonima 1,

boral.

Una altra diferencia conceptual és el fet

que el socis treballadors han d'exercir el prin

cipi de democracia economica dins de l'assemblea
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és a dir, els socis tenen el dret d'un vot per

persona, principi que no és substancial a l'es

tructura de societat anonima laboral.

c) Realitat reflectida en la mostra.

En el cas de les societats cooperatives de

treball associat, tots els socis treballadors pa�

ticipen, d'una manera igualitaria,en el nombre de

participacions de les quals en són propietaris. No

gensmenys, en el cas que �s donés una distribució

desigual, no hi intervindria el principi de demo

cracia economica en el funcionament de l'empresa.

En aquest aspecte,no és tant homegeni com és (

el cas de les societats anonimes laborals.

La mostra ens ensenya com de les vuit socie

tats anonimes analitzades, en dues els treballa

dors diposen només del 65% del les accions. En

altres dues, on el col.lectiu de treballadors dis

posa de la totalitat del capital social, hi ha una

distribució desigualitaria del nombre de particip�
cions entre els socis-fundadors. Així'mateix, era

massa aviat per constatar si, a les noves persones

incorporades al projecte i vingudes de fora, se'ls

permetia la condici6 d'accionista de 1 'empresa.

Tanmateix, en aquelles quatre societats ano

nimes laborals on es donaven, conjunturalment,a
questes dues condicions:

- el col.lectiu deIs treballadors era propietari
del 100% del capital social; i

- el nombre de participacions era distribuit, de

manera igualitaria, entre els accionistes-tre

balladors,
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s'hi registrava concretament en les seves assem

blees, el principi de democracia economica.

Des del moment que una d'aquestes dues

condicions faci la seva desaparici6, el principi
de democracia economica a V interior de la so

cietat deixa de ser garantit.

Pel que fa a aquest aspecte/Pot jugar un paper

cabdal la possible llei de societats anonimes la

borals. Segons quin sigui el contingut de la seva

normativa/aquesta llei condicionara els futurs

propietaris d'aquestes empreses: els seus hereus

o els nous treballadors que s'hi vagin incorporan

progressivament. Tot aixo,si l'empresa és capa�

d'acomodar-se,continuadament, a les exigencies
del mercat.

5 ... 1.1. Funcions de les assembles generals

En principi, com és tradicional en aquesta

tipologia d'organisme, es convoca l'assemblea

una vegada a l'any per fer balan� de l'exercici

anterior i, així, decidir els objectius per l'exe

cici proper. Aleshores, aquesta assemblea és co

neguda sota el nom d'assemblea ordinaria.

També hi han les anomenades assemblees extra

dinaries, que s6n convocades per tal de prendre d

cisions superiors a les delegades per l'assemblea

al Consell Rector o d'Administraci6 o que tenen

una certa importancia per ésser resoltes d'una

manera col.lectiva. També hi ha l'assemblea ex

traordinaria,per informar al conjunt d'accioniste
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o socis sobre el desenvolupament de l'empresa.

Ara bépquestes són les seves funcions en una

tuació de normalitat economica i social. Pero no

és el cas de les experiencies que estem analitzant

pel seu car�cter de "novetat": són empreses que

funcionen de poc temps i! per tantfo'ha palesat qUE

el paper de les.assemblees generals és molt més im

important en els moménts d'aquestes experiencies q
en una·situaci6 de "normalització"

El paper de l'Assemblea General comen�a a te

nir un paper cabdal en el moment que l'empresa tré

dicional planteja la voluntat de suspensió i liqui
daci6 de l'empresa.

Aleshores, es dóna el moment de m�xima reacci

deIs treballadors que assagen d'agrupar-se per tal

d'obtenir el m�xim de beneficis quantitatius d'a

quest tancament o per tal de dur a terme un pro

cés, sigui el de continuitat o el de tancament i

de creació formal d'una societat que permeti als

treballadors de mantenir el seu lloc de treball.

5.1.2. Freqüencia de convocatoria d'assem

blea General

Ara bé, partint del suposJ."!: que hom decideix

de mantenir el lloc de treball, en el curs de tot

el procés, la freqüencia de convocatoria d'assem

blea per informar i prendre decisions de les di

verses propostes plantejades pels ureballadors

arriba a les seves quotes m�ximes. Un cop finalit

zat ja el procés jurídic i aconseguit el retorn al

procés de producci6, també en els primers moments/
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i més freqüentment en el cas de reduits col.

lectius de treballadors, la participació directa

del treball mitjan�ant l'assemblea es manté a

un grau elevat. Amb el retorn a. una certa norma

litat en el treball dins el procés de producció,
les convocatories d'assemblea es distenciaren

fins arribar a un mínim d'una anual.

No cal dir que, en aquelles empreses on es

va emprar el model de continuitat i on el procés
de transformació fou molt curt i discret, el pro

tagonisme de l'assemblea general va ésser molt

més inferior.

També aquest protagonisme fou inferior en

el cas d'un comportament unitari entre tot el

col.lectiu de treballadors. En el cas de divisió

interna, les assemblees eren molt més freqüents
i més conflictives.

També,i aixo és raonable, esdevé en totes

les assemblees. Aquestes assemblees són menys

conflictives en la proporció que l'empresa hagi
d'enfrontar menys.problemes. D',aquells col.lectic

que van decidir_el redre�ament de l'empresa,la
qual cosa, en canvi, per les raons que fossin,no
van aconseguir, les assemblees es convertien

en un fet corrent i van esdevenir fortament violE

tes, tot i provocant el desprestigi de la signi
ficació d'aquest organ, l'aflebiment del conceptE
d'autoritat i el desencís deIs treballadors d'ha

ver viscut una experiencia de democracia econo

mica directa.
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5.2 El Consell Rector o Consell d'Administració

Les persones que configuren el Consell Rector

o d'Administració són escollides directament per

l'Assemblea General.

La taula 21 descriu els carrecs polítics i

tecnics de les persones que configuren aquests

primers consells Rector o d'Administració.

Els 15 consells d'Administració o rectors

coincideixen en reflectir que són constituits

per aquelles persones que jugaren un paper fo

namental en el moment de la proposta i transfor

mació o de creació formal d'una nova societat.

També es reflecteix un intent de representacii
de totes aquelles seccions que configuren la u

nitat productiva, preferentment en les persones

deIs seus principals responsables, amb l'objecte
d'ésser un factor més d'aproximació i d'identi
ficació de la direcció política envers el col

lectiu de treball i a la inversa.

També constatem dues tipologies de Consell:

- aquells que realitzen una tasca política
de control envers la Direcció tecnica de

l'empresa i

aquells que són organ polític i, alhora,
de gestió.

En el cas d'ésser soIs un organ polític, el

Consell es reuneix, com a mínim, segons el que

marquin els seus Estatuts Socials. D'aquestes
reunions, sol formar-ne part el gerent d'empresa.
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En aquestes reunions es fa el balan� de la gesti6

portada en el darrer temps, i el gerent informa

i fa propostes al Consell que, en darrera instan

cia, és qui prendra la decisi6.

Aquelles experiencies on el Consell Rector o

d'Administraci6 desempenyora també les tasques de

direcci6 d'empresa solen ésser aquelles que regis·
tren un nombre menor de treballadors.

5 .2.1 El President d'aquest Consell Rector

o d'Administraci6

En el 90% deIs casos analitzats, aquest presi·
dent sol coincidir amb la persona que feu la propo

ta de compra o que va desempenyorar un major pro

tagonisme social durant tot el procés de transfor

maci6 o de creaci6 formal de la nova societat. Ai

xo,si exceptuem una de les experiencies on aques

ta persona juga el paper de gerent de la nova empr(

sao

En l'antiga societat, aquestes persones eren

delegats sindicals o tecnics d'empresa. La taula

22 mostra com dotze de les persones que assumeixen

el carrec de President eren membres del comite

d'empresa de la societat anterior. La resta, cinc

persones, eren tecnics d'aquella empresa.

Ara bé, al lo fonamental és que, en aquests pr

mers moments, el President sigui la persona més re

pectada pel conjunt de treballadors que han optat

per la compra de l'empresa: és qui pot exercir

l'autoritat a 1 'interior de la fabrica. Aixo cons

titueix el tema cabdal per aquests primers moments

de funcionament d'un col.lectiu que es troba en la
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tasca d'haver dereeixir o de crear-se un lloc de

treball pels seus propis medis fonamentalment i

a canvi d'importants sacrificis.

En funci6 de la procedencia de la persona que

juga el paper de President, ha estat classificada

l'autoritat que es troba a l'interior d'aquestes e}

periencies .

. 5 �2.2 El factor autoritat com a element co

hesionador per la qesti6 de la nova

empresa

L'existencia d'un nivell de cohesi6 dins del

col.lectiu de treball s'ha fet evident com a con

dici6 per a la gesti6 de l'empresa.

En principi, cal suposar que en tota unitat

de producci6 hi ha una autoritat politica exerci

da per la propietat del capital, conseqüencia d'a

questatendencia i d'una direcci6 tecnica que, en e:

cas d'una empresa familiar, poden coincidir en una

mateixa persona. D'aquest suposit, el que cal sub

ratllar és la necessitat d'una autoritat com a ele

ment cohesionador.

A partir del moment en que aquella autoritat

la seva aparici6, és necessaria la seva substituci(

si la fabrica vol continuar tenint la porta oberta

Aleshores, és quan apareix una autoritat d'un con

tingut més subjectiu, fonamentada en el vot de con

fian9a que el treballador o el col.lectiu de perso·

nes hi deposita segons un criteri distint, pero,
al de la propietat del capital.

Aques� nova autoritat had'�sser exercida pel
Consell d'Administraci6 o Rector i s'ha de trobar
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localitzada, concretament, en la persona del seu

President.

Com posa de manifest la taula 22, en aquestes

primeres experiencies, aquestes persones tenen un

elevat contingut d'autoritat política. Una gran ma·

joria deIs seus presidents havien exercit una cert,

responsabilitat sindical. SoIs en aquelles experie:
cies on la proposta fou feta pels tecnics en contr,

de la voluntat deIs sindicats o simplement per ca

rencia de for9a política, aquells tecnics fan ara

el paper de President.

En aquesta tipologia d'empreses, el Consell

Rector i, fonamentalment el seu President, són

aquells qui hauran de donar explicacions a l'Assem·

blea General respecte a les mesures tecnico-orga
nitzatives que s'han de prendre per redre9ar l'em

presa. 1 aquestes, moltes vegades, suposen impor
tants sacrificis de tot el col.lectiu de treball.

Per tant, o aquests membres tenen molta confian9a
en els seus nous dirigents o es fa difícil l'accep
taci6 de mesures que més endavant explicitarem.

Cal dir que, en el moment de perdua d'aquesta
autoritat i d'enfrontament entre la base treballa

dora i la direcció política, entrem en un període
d'una important incertesa envers el futur d'aquest,

empresa, en ésser molt difícil d'aconseguir una

normalitat en el nivell tecnico-organitzatiu a l'i:

terior del procés de producci6 per la manca de con

fian9a deIs treballadors envers el Consell i la pa

sona del seu President

També és fonamental que la confian9a d'aquest
Consell i del seu President sigui incondicional en
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vers la Direcció tecnica, la qual, en canvi, tro

bara molt difícil dur a terme aquelles mesures

tecniques que considera oportunes per ajudar a re

sorgir 1 'empresa. En un moment de divergencia, el

pare de l'autoritat política s'imposa al de la di

recció tecnica, fonamentalment en aquesta primera

epoca, quan es localitza un important contingut
polític en l'interior d'aquestes experiencies, al

menys de les analitzades en la mostra.

Aquest equilibri inestable entre direcció

política i tecnica fa que, a vegades, sembli conve·

nient aplicar la fórmula de persones que formen

part del Consell d'Administració o Rector i que

també desempenyoren tasques tecniques de direcció.

D'aquesta manera, el Consell Rector o d'Administra·

ció esdevé un Conselide Direcció una mica ampliat.

Aquest mateix raonament d'emprar fórmules que

evitin el divorci entre el Consell Rector o d'Ad

ministraci6 i el col.lectiu de treballadors, en cer

deIs casos, explicaria l'existencia, en l'actuali

tat, de persones que formen part del Consell Rec

tor o d'Administració i, alhora, del Comite d'em

presa de la nova societat, amb una duplicitat de f\

cions, pero no com a representants d'aquest Comi

te.

•

5.�. Organs de representació deIs treballadors dins

d'aquestes experiencies

Constatem una forta correlació entre l'exis

tencia d'una forga sindical a l'interior de l'an

tiga empresa amb la seva proposta de compra i la

seva transformació d'organ polític de l'oposició el

organ polític de direcció de la nova societat.
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En el cas de no existir aquesta forga sin

dical, s6n e1s tecnics o assessors de1s treba11a

dors aque11s qui fan la proposta i qui, seguida

ment, rea1itzen el paper de direcci6 en la nova so

cietat. Aquesta mateixa transformaci6 es registra
en el cas d'haver-hi una forga sindical que s'opos_
a la proposta de compra. L1avors, la base treballa

dora, en el moment en que confia en e1s tecnics

per tirar endavant l'empresa, com a forga sindi

cal existent a l'interior de l'antiga societat, en

tra en una 1ínia de margina1itat.

D'aquesta dinamica, a110 que cal observar en

aquest apartat s6n e1s organs específics de re

presentaci6 de1s treba11adors. El quadre 22 posa

de manifest com de les vuit societats anonimes

1abora1s entrevistades, sols tres disposen d'un

comite d'empresa i una ha pensat en convocar e1ec

cions per a la seva constituci6.

Tanmateix, aquest comite ha perdut la seva

forga reivindicativa per ésser un e1ement de co1-

1aboraci6 mo1t important amb el nou Conse1l d'Ad

ministraci6 i, encara més quan hi ha una dup1ici
tat de funcions, és a dir, persones que formen

part del comite d'empresa i també pertanyen al

Conse11 d'Administraci6. Aixo fa que aquest es 1i

miti a ésser un instrument d'informaci6 i es respol

sabi1itzi, fonamenta1ment, de1s temes tecnics de

personal, tot i haver perdut el seu contingut de

"guerra" com e11s mateixos l'anomenen.

En el cas de les societats anonimes laborals,

el resultat ref1ectit en la tau1a 22 podria ésser

considerat transitorio Després d'una primera epo
ca de prcv.a i si l'empresa entra. en un procés de
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normalitzaci6, no sembla impossible l'aparici6

d'organs de representaci6 propis deIs treballa

dors com a tals a l'interior de la fabrica.

En el cas de les societats cooperatives seria

també convenient l'aparici6 d'aquests organs des

prés del període d'assaig per a la consolidaci6

d'un lloc de treball. Nogensmenys, el fet que com

a mínim el 90% deIs treballadors siguin també so

cis de l'empresa pot ésser un element que dificul

ti aquesta organitzaci6 propia deIs treballadors

com a tals. Un altre factor també de dificultat

pot ésser el fet que les cooperatives s6n unitats

de producci6 de dimensi6 inferior.

Ara bé, en la creaci6 de veritables organs de

representaci6 deIs treballadors en l'interior d'a

questes empreses, tenen un paper per jugar aquelles
estrategies de les diverses centrals sindicals que,

fins el moment, s'han limitat o bé a oposar-se per

raons no objectives, o bé a Gol.laborar en la com

pra pel fet del manteniment deIs llocs de treball,
sense quantificar el cost personal per treballador.



Part Quarta. Trets generals de la re3.1itat econ�ca d' aques

tes empreses •

En el rrorrent, que e1s treba11adors es responsebí.Lí.tzeo
de la gestió de la unitat productiva, des d'una an�lisi de

possible viabili:tat el punt de partida depen de quines ha

gin estat les responsabi1itats i actius de l'empresa que e1s

treba11adors van assumir en el rroment de la seva adquisici6
fo.rmal.

Tanmateix,de manera fortarnent harogen;L.a, tots aquests

col.lectius de treba11adors han de fer front al repte de re

fer una empresa que es troba en una situaci6 delicada. Ccrn

ja s'ha pa1esat, el destí normal d'aquestes empreses hagués
estat el seu tancarnent si no hagués aparescut la proposta de

compra per part deIs treballadors.

Aquests s6n conscients d'aquesta situaci6 d'incertesa

que envolta el funcionarnent deIs seu projecte, pero estan

disposats afer front a tots aquells obstacles aue barren

o poden qiiestionar la supervivencia de la unitat dins del

teixit productiu.

Per aquest objectiu, estan disposats a fer ús de tots

aguells instruments i mitjans que es troben al seu abast, fo

narnentalment invertint els seus esforcos i recursos, reflec

tint a la societat la seva capacitat empresarial i pressio
nant a l'Administraci6. No obstant, cal fer notar que aquests

treballadors es troben en uns condicionants molt importants

que poden hipotecar la causa objectiva que els ha dut a prendre
aquesta opció de compra; les obligacions de pagarnent de l'an

terior societat, el nombre de treballadors i la necessitat de

reconstrucci6 de la xarxa comercial a partir d'un aparell pro
ductiu, generalment, obsolet i caduc poden ésser factors la

confluencia i ccrnbinaci6 deIs quals donin cam a resultat el no

pennetre el mantenirnent d' uns llocs de treball.
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1 • Sistema de producci6 i conservaci6 de l'organitzaci6 fabril.

De les 15 experiencies que configuren la rrostra sol.s 4

produeixen béns finals per a les economies d�stiques i dues,
béns d'equip. La resta, nou experiencies s6n especialitzades
en la producci6 d'un bé intennig de les quals quatre corres

ponen al subsector de tints i acabats.

La taula 23 tarnbé posa de manifest que, en nou d' aquestes

experiéncies, hom treballa per comanda previa. En tres empre

ses, les caracterfstiques del seu producte no permetia el tre

ba.ll per cananda previa i hom hi produia mitjanc;ant el treba.ll

en serie i, en darrer lloc, tres empreses cc:rnbinaven la pro

ducci6 en série amb la comanda previa a partir de la semi-ela

boraci6 pendent del producte pendent de l'acabament.

Ram va constatar una tendencia cap a l'acomodaci6 de la

producci6 a les necessitats del client: la fabricaci6 del "pro
ducte a mida"; en con+rapos..ició a la situaci6 anterior a la

crisi economica del treba.ll en serie.

Aquesta t.endencf.a a produí.c un "producte a mida" compor

ta una importancia creixent de l'oficina tecnica en l'interior

d' aquestes empreses que s \
encarregaven de realitzar el proje�

te d'aquell producte que un client concret demandava.

En general, totes aquelles empreses que van expressar fa

bricar per comanda prfovia van manifestar que treba.llaven per

contractaci6 directa, a excepci6 d'una empresa del ram de l'ai

gua que va emprar 1 'expressi6 del "treball a mans" (12).

Entorn a la subcontractaci6 de la seva producci6, totes

elles van respondre que, en l' interior de les f�riques, es

dula a terme tot el procés de producci6 i, adhuc, algunes van

respondre que incluien certs serveis auxiliars i no directament

relacionats amb el procés productiu.



TAULA 23. ENTORN ECONOMIC.

Fórmula
Tipologia La Eroducci6 es fa es treballa Subcontracteu part

jurídica
del bé de comanda sense per contractació altres de la vostra prod.
producci6 previa comanda prev ia directa metodes SI NO

SAL bé intermig X - X -
- X

SAL bé d'equip X - X -
- X

SAL bé intermig X - X -
- X

SAL bé intermig X - X -
- X

SAL bé intermig X - X
- X

SAL bé intermig X - X
- X

SAL bé final - X
-

- X

SAL bé intermig X - X
- X

SCTA bé final X X X
- X

SCTA bé intermig X - X
- X

SCTA bé intermig X
- treball a mans - X

SCTA bé final - X
-

- X

w
¡....a.
......



TAULA 23. (cont). ENTORN ECONOMIC.

Tipologia La :eroducció es fa es treballa- Subcontracteu partFórmula del bé de comanda sen se per contractació altres de la vostra prod.jurídica :eroducció :erevia comanda :erevia directa metodes Q!_ NO
I

SCTA bé intermig X - X - - X

SCTA bé d'equip X X X - - X

SCTA bé final X X X - - X

�
�

�
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Un altre terna que cal fer notar i no es troba reflectit

en la taula 23 és relacionat amb l'acceptaci6 de l'organitzaci6
fabril per part d'aquests treballadors que opten per la compra

de la societat. De la visita de l'interior de les f�riques, ai
xí cam de l'activitat econOrnica d'aquestes experiencies i dels
cornentaris que es van fer en el curs de les entrevistes, se' n

despren que una de les raons objectives d'aquest col.lectiu de

treballadors per tal de continuar acceptant l'organitzaci6 fa

bril en la realitzaci6 de l'activitat econ�ca rau en les ca

racterístiques del seu procés de producci6. �s a dir, una de les

raons objectives que va facilitar lá venda de l'empresa als tre

balladors fou la no possibilitat de practicar la descentralitza

ci6 empresarial, la transformaci6 dels costos directes en costos

indirectes i la conversi6 del treballador en empresari autbnam.

L'experiencia fallida, analitzada en la rrost.ra , recalza

aquesta línia de raonament. Aquesta experi�cia fou l'única

de les analitzades que va considerar explfcitament l'economia
submergida procedent del treball del mercat negre com a un dels

seus principals cornpetidors ( vegeu taula 25). Així mateix, les

persones entrevistades van recone.íxer que un irnportant nombre de

persones que configuraven la plantilla de 1.200 treballadors en

1973 i que, posteriorment, havien anat abandonant 1 'empresa, en

l'actualitat, elaboraven el mateix producte peió en petits taller�

o en el seu propi domicili ( aquesta experiencia, a finals de

1983, disposava de 264 treballadors, veure anex 3. IV) (1 3 ). Es

a dir, si el treballador considera la seva conversi6 en empresari
aut�nom o el seu pas al mercat de treball negre cam vies efica-

\.

ces per continuar actiu, arribara a elles; car s6n raons objec-
tives de manteniment d'una ocupaci6 les que es troben darrera

tots aquests camportarnent.

Per tanthem de considerar que l'adquisici6 col.lectiva

deIs actius socials d'una societat i el manteniment d'organit
zaci6 de f�rica foren mesures, en el rnoment de la seva compra,

d 'efic�cia per mantenir el lloc de treball per part d' aquests
col.lectius de treballadors.
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2:. Mercat i demanda.

Can posa de rnarrí.fest; la tau1a 24, el mercat d' aquestes

empreses és, prioritariament, d 'anmit nacional o estatal. De

les 15 empreses ana1itzades, sis tenien un mercat d'ambit ca

taHI. que, esporádfcarnent , podia ampliar-se. Aquestes sis em

preses produien, peró, per un c1ient d'ffinhit local. la resta

d 'experifficies aná.li tzadesl:.reba11aven per un mercat d 'illnbit

estatal. Namés una d'e11es reconequé la necessitat d'exportar
el 50% de la seva producci6 (14 ). Aixf mateix, hi havia aquel:.
les empreses que havien fet a1gun assaig d'exportaci6 adressat

a1s paisos de nova o en procés d' industria1itzaci6: Marroc, Ar

gEüia, Xina,entre altres.

També, i a partir de la columna 1 de la tau1a 25, podem
; considerar que aquestes experiencies treba11en en unes estruc

tures de mercat caracteritzades per un cert grau de competencia.
Om:e de les empreses entrevistades -no dubten en qua1ificar d' im

portant el grau de competencia que es registra en el seu propi

segment de mercat.

D'aquestes onze empreses, aque11es que operen en el subsec

tor de tint i acabats no afegiren cap matitzaci6 a la constata

ci6 d'aquesta forta competencia.

Semb1a important de remarcar que, en aquest subsector .g . ha

registrat una fregü�cia significativa d'adquisicions d'empre
ses per part de1s seus treba11adors, i barrart.·així, 'el taIlca-'.

ment· d '
un ¡lÓlnbre superior d' empreses.

Aquest corrportiarrerrt , re1ativament important, de compra

d 'empreses per part de1s treba11adors, en aquest subsector en

re1aci6 a a1tres, esta configurant una nova competencia diversa

a la que existia fins e1s moment de registrar-se aquesta feno

meno1ogia.



TAULA24 CLIENTS

F6rmula Mercat
jurídica

SAL mercat estatal: Barcelona, Madrid, Valencia, Saragossa
SAL empreses nacionals de 50 a 100 treballadors.60% Area Metropolitana,25% Madrid iValencia, 10% paisos de nova industrialitzaci6.
SAL 50% mercat estatal; 50% mercat exterior: país de nova industrialitzaci6.
SAL Catalunya.
SAL Catalunya.
SAL empreses catalanes comercialitzadores que venen a la confecci6.
SAL mercat estatal.

SAL mercat estatal.

SCTA mercat estatal

SCTA mercat estatal: 60% sector de 1 'automobil , 40% sector d'electrodomestic.
SCTA empresa comercialitzadora.Aquestscomercialitzado�eren antics fabricants que han mantingut l'antiga cartera de clients.

SCTA mercat catala.

SCTA empreses catalanes comercialitzadores que venen a la confecci6.
SCTA mercat estata�empreses públiques i comercials.Mercat exterior:paisos de nova industrialitzaci6.

seTA Catalunya i Andorra. CA.)
.�
I"t'"'I



320

Es a dir, el manteniment de la porta oberta d'a

questes fabriques s'ha anat fent a partir d'un descen:

deIs costos de producci6 mitjan9ant, preferentment, U]

disminuci6 del nombre de persones que configuren la

plantilla anterior i l'increment de la productivitat

per una major identificaci6 deIs treballadors en el

procés de producci6.

Per tant, encara que s
' hagi registrat una disminuci6 del

nombre d'empreses en aquest segment del rnercat, podern considerar

que s
' ha donat un enduriment de la canpetencia corn a conseqíienc í.

de l' emprarrent; d '
una rnateixa metodologia de disminució de l.s coste

de producci6 per aquelles empreses que encara es rnantenen active:

en aquesta especialitzaci6.

Ara bé, del fet de continuar registrant un excés de produ�
ci6 en aquest segment de rnercat, poden derivar-ne una ccmpet.encí.

entre aquestes empreses de base col.lectiva, amb el consegÜent
tanCarrEnt d'algunes d'elles, la qual cosa facilitara,per resisti:
en disposar d 'un nombre rnés reduit de plantilla que treballi en

unes condicions de rnBxima capitalitzaci6 del seu treball.

la t.auka 25 posa de rnanifest can aquestes rnateixes experie!2_
cies reconeixien que la desaparici6 de moltes empreses competi
dores arran de la crisi econOmica, fou factor que ha ajudat la

seva supervivencia. Una d' elles va adrnetre que el tancament de le

principal empresa competidora, va ser el factor principal que �
meté la continuaci6 de l'empresa en el rnercat. També una altra

reconeixia que, en l'actualitat, soIs restaren auatre empreses

d 'una vintena en tot Espanya, _ de les quals, dues eren de baSe

col. lectiva. En aquesta rnateixa lfuia de rnanifestacions, una se

qona va adrnetre que n 'havien desaparescut noltes i que ara so

en restaven dues per cobrir totes les necessitats del mercat

catala (l! al tra es trobava en suspensi6 de pagarnents en el m»

ment de fer l'entrevista). Aquestes dues , . exper íenc.íes

es qualificaren d'empreses l{ders dins el seu segment de mercat.



TAULA 2.5 GRAU DE COMPETENCIA EN 2L SECTOR

Fórmula
juridica

-

r

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

existencia d'una empresa ltder nacional
en aquest mateix segment de mercat

Grau de competencia

feble.Tres a la resta d'Espanya.

important perO n'han desaparescut moltes.
Ara en queden quatre.

forta competencia. Excés de producci6,
obligatoriament han d'exportar.

important

important

important

important, encara que a Espanya sola
ment hi han dues empreses

important. La competencia procede ix deIs
nous paísos industrialitzats i de l'eco
nomía summergida procedent del mercat
de treball negre

important

important perO la principal empresa "con
tinental" va tancar les seves portes en
el mateix moment que nosaltres va� deci
dir tirar cap endavant.Aquest tancament
ha permes la nostra existencia actual.

important

important

important

poc nQ.d'empreses competidores perOs6n empreses multinacionals

n'han desaparescut moltes. Ara en queden dues.

no

ella mateixa

aquest sector esta dominat per gran s
grups industrials.Hi ha una empresa
lidero

no

no

no

la més important esta situada al nord
d'Espanya,després hi hauriales firmes
franceses.

no

ella mateixa

Pirelli i Burka

no

no

no

no

ella mateixa

W
N
�



322

Sembla que hi hagin certes activitats que, arran de la crisi

econOmica, vagin essent abandonade s progressivament pel sector p:::_i
vat tradicional i permetin d'ésser un camp d'activitat de possible

desenvolupament d'aquestes experiencies de base col.lectiva. �s a

dir, l' aband6 relatiu de l' iniciativa privada en aquestes activi

tats, que no han conegut una forta mecanitzaci6 del seu procés de

producci6 i que la seva relaci6 capital/treball és baixa, afavo

reixen el desenvolupament d'aquelles associacions econOmiques on

hi ha una abundáncí.a del factor treball enfront del factor treball.

SimultAniament, es fa difíéil� pel sector privat tradicional,

competir amb aquestes empreses de base col. lectiva pel comporta
ment diferenciat del factor treball: Es a dir, la capacitat de di�
minuci6 deIs costos i d'acamodaci6 de l'empresa col.lectiva a les

fluctuacions de la demanda no és en disposici6 d'una empresa tra

dicional.

la taula 25 també reflecteix l' econamia sul:rnergida procedent
del mercat de treball negre carn a factor d' enduriment de la c�
tencia en certs segments del mercat on operen aquestes empreses.

Nogensmenys, així com van intentar posar de manifest en el subapart
anterior,s6n activitats que requereixen una organitzaci6 fabril i,

si es derrostra que aquesta no és necessár.ía, els propis treballa

dors arribaran a l'organitzaci6 més efica� per tal de permetre
el manteniment de.Ls llocs de treball.

Un altre factor totalment distint és la competencia pro

cedent deIs paisos de nava industrialitzaci6 que s'han especia
litzat en la producci6 a gran escala de béns finals. Aquest

..

factor d ' endur.írrent; de la competencia és )fonamentalment, en aquells
sectors de tecnologia "madura" així com correspon a totes les ex

periencies que configuren la rrostra.

De les 15 experi�cies analitzades, tres empreses van re

coneixer haver de competir amb productes de producci6 estrangera
o elaborat per empreses amb participaci6 de capital estranger.
No obstant aixb, sembla important de fer remarcar que tres altres

d'aquestes altres experiencies eren considerades empreses líders
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dins la seva activitat econCmica concreta.

3. Perícxie J?Osta en rnarxa: principals problemes i vies de soluci6.

3.1. la financ;aci6.

Un cop els treballadors han camprat l'empresa, un escull que

han d'enfrontar tot seguit és la disposici6 del capital necessari

per tal de reemprendre el procés de prcxiucci6 sota la nova direc

ci6.

Gam ja s'ha posat de manifest,els treballadors, previament,
han hagut de renunciaraurtes certes indemnitzacions LaboraLs p

comprar l' empresa. No obstant aíxó, el següent problema és, tarnbé,
de caire financer: rau en haver de disposar d ' aquell circulant que

els pe.rmeti fínancar tot un cicle de prcxiucci6.

Aquesta dificultat s'engrandeix en aquesta tipologia d'empre
ses en tenir la desconfianc;a deIs proveldors i de les entitats fi

nanceres que els obliguen no sol.s a pagar al ccrnptat sin6 tarnbé

a reconeixer el deute que l'antiga societat tenia amb ells i que

no ofereixen els serveis corresponents al descampte camercial.Gom

a resultat d'aixo, es crea una situaci6 de forta escassetat de cir

culant en el primer perícxie de posta en marxa d' aquestes exper íéri

cies.

3 _ :1.1. la "nonnalitzaci6" de les relacions amb els proveIdors
i entitats financeres.

En el :rrorrent que férem les entrevistes, ja constatarem una

certa " nonnalitzaci6 "
en les relacions d'aquestes experiencies

amb els seus proveldors i entitats financeres. la rnajoria d'elles

ja disposaven del cr�it a 90 o a 120 dies, que habitualrnent ator

ga un proveidor i aquelles que van haver de reconeixer certs deu

tes anteriors ja havien arriba t. a un acord segons el aual se' ls

pagaria un 5% 6 un 10% res d ' al.Ió que facturan per pagar

el deute endarrerit. També totes elles disposaven deIs serveis
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de descanpte de lletres, per si el volien..emp:r:ar a excepció d' aquel
émpresa que ja havia estat liquidada. Nogensmenys, cc:rn posa de ma

nifest la taula 26, 12 de les experiencies analitzades van considerar,

cc:rn a problema fonamental de posta en marxa de la societat, la manca

de líquides, agreujat per la necessitat, en algunes d'aquestes expe

riencies, d'haver de pagar al canptat els proveldors en aquest pri-
mer perfode.

Aleshores, alIó qu� interessa analitzar en aquest apartat sé

fonamentalment, les principals vies de soluci6 que el col.lectiu de

trehalladors va trobar per enfrontar i superar aquests primers esculls

de posta en marxa de la seva expartencf.a,

3 .1.2. Les principals fonts de finan�a.

De les entrevistes realitzades, hem pogut donar constilllcia que,

en els primers rrorrents de la posta en marxa d' aquestes exper.íencres ,

en tates elles hc:rn disposava nc:rnés de.l.s diners que els trelba.lladors

van renunciar en concepte de salaris o avencos , pagues extres, in

demnitzacions corresponents al Fons de Cñrantia Salarial o préstecs

que van demanar, a tftol personal, a una entitat financera.

la taula 27 palesa ccm totes aquestes exper íenc.íes van haver de

recórrer al'ajut financer de.l.s propis treballadors per poder f.ínancar

la seva posta en marxa. Aquesta cónstataci6 és reafirmada per la pro
pia Federaci6 de Societats Anonimes Laborals quan escriu que "l'autor�
cionament econOmic deLs treballadors és d' al.Ió rrés representatiu, ( cam

a fdnt de finances), perque canporta que els treballadors que han re

drecat ,o ho han intentat, les empreses societats anón ímes laborals,

s'autolimitintel salari en funci6 de les previs ions econOmiques de

l' empresa, alhora que realitzen una aportaci6 salarial, baaí.carrent;

pagues extres, a la capitalitzaci6 de la societat" (15 ). Aquest ma

teix camentari és generalitzable a les societats cooperatives de tre

hall associat que tenen la seva arrel de naixeroent en la compra d' una

societat anterior en dificultats econOmiques.

Una altra font de fínancac.íó important d' aquestes empreses en

l'actualitat és el credit oficial cotresponent a la Unidad Adminis

tradora del Fondo Nacional de Protecci6n al Trabajo



TAULA26DESAVANTATGES . D'HAVER D'INICIAR UN CAM! PROPI A PARTIR D'UNA EMPRESA EN DIFICULTATS

Fórmula
Jur.!dica

Reconstrucció de
la xarxa comercial

Pagar als proveidors
al comptat

Probl�mes
financers

Altres

SAL

SAL

SAL

:'sAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

x x

x x

x

X

X interrupció de l'ac
tivitat.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

w.
�
(""



TAULA27PRINCIPALS FONTS DE FINMI�AC.10
Fórmula
jud.dica

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

seTA

Fonts procedents
delstreballadors
mitjan�ant la re
nunc
í

a a certes
pagues

x

X

X

le

X

le

le

le

le

le

le

le

le

le

le

Credits personals
procedents del
FNPT.

Credits personal s
procedents de
Calxes o bancs

Indemmitzaci6
del Fons de
Garantía Sala
rial

-

Descomptes comer
cials i avals pro
cedents de FSALC�
Gesti6

Credits procedents d'una
instituci6 privada no lu
crativa

xX

X-

-
le

X

X

X

le

X-

X

-

;

X

X

-

X

-

le

-
X

le

X

le

-

-

le

le

�
t\.!)
O")
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I.a taula 27 posa de manifest que, de les 15 empreses analit

zades, onze van poder gaudir d'aquest cr�it concedit a títol per

sonal a cada un dels treballadors que configuren el col.lectiu que

opta per participar en el capital social d'una antiga societat o

que tria la creaci6 formal, d 'una nova societat.

I.a Federaci6 de Societats Anbnimes Laborals de Catalunya defi

neix aquesta font de finan�aci6 pública coro el segon mitja financer

més important amb el qual compten aquestes experiencies quan consi

dera que
" el segon gran apartat que configura el panorama financer

de les societats anonimes laborals és el dels recursos públics per

via del pr�stecs i subvencions del Fondo Nacional de Protección al

Trabajo o a les diverses modalitats de suport i capitalitzaci6 or

questades entorn els diversos organismes de l'Adrninistraci6 així com

l'Institut de Creait Oficial, el Banc de Creait Industrial, el Minis

teri d' Indústria, etc" (16 ) •

En aquests rromerrt.s de la posta en marxa de les exper íénc.íes ,

els diners procedents del cr�it, en proporci6 distinta per a cada un

del casos i segons les urqenc.íes , foren destinats als segÜents con

ceptes:

En primer lloc, aquest cr'edit fou dipositat en una entitat bancar ía

i aquesta va camen�ar a fer el servei del descompte comercial.

En segon lloc, en totes aquelles exper.í.enc.íes pendents de la compra

de l'edifici, la primera inversi6 que feu aquest col.lectiu fou la

de comprar, amb els diners procedents del Fondo Nacional de Protecci6n

al Trabajo, la seva propia f�rfca. Els actius que h í, havien en el :

interior ja havien estat comprats mí.t.jancant; la renúncia de les indemni

zacions laborals corresponents a les recisions dels contractes labo

rals.

En aquel les exper íenc.íes que van haver de respectar el deute de la

societat anterior, aquest crMit servj . per saldar deutes a provei
dors i creditors en general.

Un altre dest í . d' aquest crErlit oficial, en menor proporci6 pero,
fou una o altra remuneraci6 al factor treball. Aixo es va donar en

totes aquelles experifficies on, en el rroment; de rebre credits, els SOllE
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encara no s 'havien " nonnalitzat". En el cas de l' experiencia que

fou fallida, aquest cr�it oficial va destinar-se,preferentment,al
pagarnent de les indermitzacions laboráIs i sous endarrerits ( veure

anex 3,IV).

La menor proporci6 d'aquest credit va anar destinat a la realitzaci6

de noves inversions en maquinaria. Nogensmenys, cal dir que en aquests

primers rroments de posta en rnarxa, quan la capacitat prcduct.íva encara

no és Emprada en la seva totalitat, la necessitat d' invertir en nova

maquinaria no es troba en un grau d'urgencia can aquelles despeses que

hem posat de rnanifest. Tanmateix· pero, si aquestes empreses primer han

de conaíxar un procés de trancis ició de no rrna Lí, tzació de La- seva

tivitat econOmica, tot seguit, si han estat capaces de superar aquest

primer període, han d' iniciar-ne un segon, caracteritzat per la possi
ble reconversi6 del seu aparell productiu. En l'actualitat, totes les

experi�ncies encara han de superar la primera fase de "nonnalitzaci6"

i no han tingut temps de plantejar-se un futur amb nova tecnologia, en

cara estan resolent problemes urgents mitjanc;ant les dues principals
fonts de fínancac.íó que disposen: aportacions procedents deLs propis
treballadors i aquella financ;aci6 que correspon, preferentment, del

Fondo Nacional de Protecci6n al Trabajo.

Tanmateix, respecte a la manera de distribuir aquests ajuts ofi

cials, la mateixa Federaci6 de Socie�ts Anonimes Laborals de Catalunya
considera que,

" d'entrada, cal fer ressenyar l' existencia d' un gr

important de paternalisme i tractament assistencial en la concessi6

de fons públics destinats al manteniment de llocs de treball en les

empreses societats anonimes laborals. Tenen primacia les consideracions

socials per dammt de les empresarials i, consegúentment, a l 'Empresa
no se li d6na un tractament d'unitat econOmica, sin6 que namés s'avalua

al.Lo que es deixa de pagar mitjanc;ant subsidis de desocupaci6 a canvi

de préstecs de fons a un inter�s baix.

Si avaluem l' import de credits que es concedeixen sense cap rigor

Empresarial, l' inevitable subsidi de desocupaci6 que, després, es paga

en no haver solucionat en primera instancia el problema, a més a Il'és

d'allo que es deixa d'ingressar pels pagaments a la Seguretat Social i

Hisenda, ens troben davant la situaci6 decebent que" un programa d'as-

sistencia de fOll'Ent a l'ocupaci6 i manteniment d'actius industrials"

acabi esdevenint una sangria de milers de milions a cárrec de l'Ad-
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rninistraci6 i que, a més a rnés,no s'aconsegueixi l'objectiu

proposat. Per altra part, el tractament dels casos i la proporci6
dels fons concedits no serveixin per reconvertir i reactivar empreses,

sin6, simplerrent per endolcir el destf final del tancament" (1 7) .

la. taula 27 també manifesta que aquelles quatre exper í.énc íes que

no havien pogut disposar del crMit oficial fins el rroment de l' entre

vista havien hagut de rec6rrer, amb més intensitat, al'ajut financer

dels propis treballadors mitjan�ant les aportacions de les indemnit

zacions corresponents al Fons de Garantia Salarial i cr8dits personals
del treballadors procedents de Caixes d' Estalvis.

cals-ubratllar que les aportacions procedents dels treballadors

per diferents conceptes s6n la font de finan�aci6 més important en

relaci6 a la resta de fortsfinanceres. A rnés arnés, tenen un paper

cabdal, en els primers rroments de posta en marxa, quan encara l' ex

periencia no disposa del cr8dit oficial procedent del Fondo Nacional

de Protecci6n al Trabajo.

Can ja s 'ha posat de manifest, el segon mtt.já de f.ínancac.ió

per a aquestes experiencies correspon al cr8dit oficial en totes les

seves possibles rrodalitats perb/fonamentalment, concretat en el que

atorga el Fondo Nacional de Protecci6n al Trabajo.

la. resta de les altres fors: de fínancac.íó fan un paper molt

menys important en relaci6 a aquestes dues prirneres fonts mencionades.

Una tercera font de finan�aci6 que, en el curs de les entrevistes,

fou considerada per quatre experiencies, fou aquella que procedia de

la societat financera USAI.C-GESTIO, S.A.

"-

Aquesta societat va neixer en 1982 per tal d'assajar l'enfron-

tament a les prirneres necessitats financeres de les empreses que con

figuren l'associacionisme econbrnic �ctual a Catalunya, arran de la sus

pensi6 de pagaments de la Caixa de erMit Mutual -que, fins aauell rro

ment, havia estat 1 'Entitat privada que més suport financer havia do

nat a aquestes ernpreses de base col. lectiva. Aleshores, per tal de pa-

liar els efectes negatius que va configurar aquesta suspensi6,
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concretarnent al grup de societats anonimes la1x>rals que es van veure

fortarnent perjudicades, fou quan es va crear aquesta financera amb

un crErlit de 150.000.000 ptes, procedents del Fondo Nacional de Pro

tecci6n al Trabajo (18) cal subrallar aue és una petita font de recursos

per cobrir, en allo possible, una part de les necessitats a curt ter

mini per mitj� d'avals i descomptes camercials. També és de fer notar

que les experiencies analitzades eropren aquesta font en darrera ins

tancia.

Oem també es reflecteix en la taula 27, soIs una d'aquestes

experiencies va poder gaudir de l'ajut exterior no oficial mitjan

�ant un credit que una instituci6 privada no lucrativa va voler con

cedir.

De les 15 experiencies analitzades, cap d'elles va manifestar

haver rebut del capital privat (19). Aquest r�sultat es veu reco!_
zat per la mateixa Federaci6 de Societats Anorumes Laboral.s quan es

criu que "una font de finan�aci6, fins aleshores atípica, tot i

que s 'hagi donat en algun cas ( no proporciona cap exemple ni xifra)

és la del capital privat¡ és a dir, l'aportaci6 financera des de

l'exterior de la societat per via de l'ampliaci6 de capital i par

ticipaci6 en l' accionariat de la societat" (20).

Tarnpoc fou registrat en la rrost.ra l'ajut financer a mig i llarg
"

termini de les entitats financeres. Es cert que la taula 27- registra
l'obtenci6 de cr9dits personals als treballadors d'aquestes empreses

-oscilen entre un rnínim de 100.000 ptes i un rnaxim de 250.000 ptes
"

per persona-¡ ara bé,no es registra la concessi6 de credits bancaris

a mig i a llarg termini a la propia societat. Contrariament, si que
fou registrada la concessi6 de cr9dits bancaris a algunes d'aquestes
societats abans de la seva transformaci6, crEdits que les noves di

reccions hagueren de respectar.
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3.1.2.1. El destí del subsidi d'atur en aquelles expe

riencies que optaren pel procés de creaci6 d'ur

nova societat.

Una font indirecta de finan9aci6 per a aquestes experien.
cies, cabdal, pero, pels propis treballadors en aquest períod¡
de posta en marxa fou el seu subsidi d'atur. Aquest va perme

tre que els treballador� poguessin gaudir d'uns ingressos no

soIs en el període d'interrupci6 del procés de producci6 que

algunes experiencies van coneixer, sin6 fonamentalment, duran'

el període d'espera que va transc6rrer des de el moment de lé

posta en funcionament del procés productiu sota la responsabi·
litat deIs propis treballadors fins l'assoliment d'aquell nivE

de producci6 que permetés l'incorporaci6 al treball de totes

aquelles persones que, en el seu moment,havien fet l'opci6 de

compra. Es a dir en la majoria, aquestes experiencies va have:

de transc6rrer un temps fins que, novament, la reconstrucci6

de la xarxa de clients va permetre fruir d'un nivell de pro

ducci6 que permetés emprar tota la capacitat productiva de la

qual disposava la nova societat. En aquest període d'espera,
el subsidi d'atur fou un instrument fonamental d'ingrés pel
treballador que, havent fet l'opci6 de compra, no hi tenia en

cara feina a 1 'interior de fabrica.

3.2. Interrupci6 de l'activitat economica i necessitat de re

construcci6 de la xarxa comercial.

L'interrupci6 de l'activitat economica i la necessitat d'

reconstrucci6 de la xarxa comercial comporta altres problemes

que van haver d'afrontar, en major o menor grau aquestes ex

periencies.

En la taula 26 soIs una de les persones entrevistades va

considerar l'interrupci6 de l'activitat com un deIs desavanta

ges enfront de període anterior.No obstant aixo, es considera

que té més importancia de la reflectida, possiblement per no

haver estat assenyalada en el qüestionari com ho van ser els

problemes relacionats amb proveidors, bancs i clients.(no obs

tant cal recordar que l'interrupci6 de l'activitat economica

fou registrada en totes les experiencies, com ja s'ha posat d

manifest) .



332

Nogensrrenys, pot relacionar-se amb el problema corresponent a la

reconstrucci6 de la xarxa comercial.

El 60% de les experi�cies consideraven, cam a problema per a

enfrontar en el :rrorrent del retorn de la posta en marxa de la societat,

la recuperaci6 dels clients. Hem d' assenyslar quedesprés dels proble
I

mes de finan�aci6, la reconstrucci6 de la xarxa comercial fou el desa-
_,

vantatge que més freqÜentment va estar assenyalat per les persones en

trevistades.

Així mateix, cal pensar que la reconstrucci6 d' aquesta xarxa co

mercial no deuria ser gaire facil, no sols per la situaci6 d'enduriment

de la competencia que qualsevol període llarg de recessió econOmica i

debilitat de la demanda comporta, sin6,i fonamentalment en el cas

d' aquestes experiEmcies, per la perdua d' una part important dels t�

nics de l'equip de gesti6 de la societat anterior que es responsabilit
zaven de l' área comercial, que van ser els que en major intensitat van

registrar· � el seu abandó del projecte de continultat de l'empresa.

Amb l'objectiu de fer unes consideracions conjuntes dels sub

apartat 3.1 i :3 • 2, sembla oportú constatar que aquelles exper.í.encf.es
que en el curs d'un any no havien conseguit la seva "normalització"

en lesrelacionsen tercers en general es trobaven treballant en un

grau molt elevat d'incertesa i, en realitat, si la fabrica continuava

amb les portes obertes era més bé per raons personals del col.lectiu

de treballadors que no per manca de raons objectives.

Aquesta consideraci6 queda avalada arran de l'experiencia de tan

cament de l'empresa portada a cap pels propis treballadors (vegeu anex

3,IV). En el curs de tot el seu temps cam empresa de base col.lectiva,
va haver, constanbnent, de pagar al comptat, no camptar ,molt sovint,
amb la confian�a de les entitats finánceres per disposar del servei de

descompte comercial i no poder afrontar la creixent competencia pro

cedent de l'economia submergida i dels paIsos de nova industrialització.
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Per tant, cal considerar que la reconstrucci6 de les relacions

arnb tercers en general és tot un primer signe molt important di hi-
�

pot�tic període de norrnalitzaci6 de 1 'empresa. Es a dir, arribar a

aquesta possible "nonnalitzaci6" significa que el col.lectiu de treballa

dors ha reflectit ser capac de superar el període de posta en marxa

de la societat, afrontant tots els problerres que comportava i trobant

vies de solucions.

3 '.3. Alguns dels avantatges ernpresarials que va comportar aauest

proc�s de transformaci6 o creaci6 formal d'una nova societat.

El factor fonamental que permet� a aquests col.lectius de trebal

ladors superar els esculls que sorgiren en el període de posta en marxa

d'aquestes experiencies fou el rnateix factor treball.

Corn posa de rnanifest la taula 28,en les seves columnes 1 i 2,
la identificaci6 del treballador en el proc�s de producci6 i l'accepta
ci6 de percebre uns sous i avencos en funci6 de les possíbf.Lí.tat.a.en

cada rnoment,de l'empresa foren elements facilitadors de la superaci6
d'aquest període de posta en marxa dificultosa.

De les 15 experi�cies analitzades, 13 van assenyalar, can a factor

important, que el mantenirnent de la porta oberta de la fabrica en aquest

primer període fou factible gracies a la identificaci6 del treballador

en el seu lloc de producci6.

Aquest corcpcrtarrerrt positiu va reflectir-se de maneres distinte

Acceptaci6 d'ün horari factible a les necessitats de la producci6, perl

longaci6 de la jornada de treball, si era necessar í.a, canvis de lloc de

treball, així com una major cura productiva tant per aconseguir un estalvi

energetic cam evitar el nombre maxim de peces defectuoses i, en definitiva

el treball en la finalitat d'obtenir un producte de qualitat.

Aquesta col.laboraci6 del factor treball en les tasques empresa

rials també va manifestar-se en la seva predisposlci6, a acceptar fluc

tuacions tant en el nivell can en el flux de remuneraci6 fins no arribar

a una situaci6 de certa norrnalitzaci6 de la producci6.



TAULA 28 AVANTATGES QUE HA COMPORTAT EL PROCES DE TRANSFORMACIO O CREACIO FORMAL D'UNA NOVA SOCIETAT
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Aquesta predisposici6 positiva dei factor treball va permetre el

respecte a la restructuraci6 de plantilla que s'havia produit arran de

l'acte formal de compra, tant en el període de posta en marxa com du

rant l'assolíment d'aquells nivells de producci6 que permetia que l'em

presa utilitzés tota la seva capacitat productiva.

Dues de les expériencies van considerar,carn a factor cabdal per
al' inici d' aquesta expériencia, la creaci6 d 'un nou equip de treball

a partir de l'anterior col.lectiu que configurava la plantilla de l'an

tiga societat.

També la taula 28 posa de manifest que un deIs avantatges empre�
sarials enfront de l'antiga societat per assajar el ressorgiment de l'em

presa fou la disminuci6 o la desaparici6 del passiu. Així, quatre em

preses van considerar que el deutes anteriors no hagueren de ser respectat:
amb la creaci6 formal d'una nova societat i unes altres quatre empreses

van assenyalar que aquests deutes havien minvat després aue els treballa

dors campressin la societat.

cal rerrarcar, de nou, que l' element que pe:r:meté el redre<;ament de

l'empresa i la resoluci6 progressiva de tots els problemes plantejats
en el curs d' aquest apartat 3 fou fonamentalment el factor huma.

4 . Les perspectives economiques: la visi6 deIs treballadors.

Donat el moment en que hem dut a terme, aquest estudi, sola

ment hem pogut intentar coneixer com aquestes experiencies han en

frontat el seu període de posta en marxa. Pero encara cap d'elles

s'han introduit en una segona fase que podria definir-se de cons�

lidaci6. Per tant, la pregunta relacionada amb aquest apartat en

el moment de l'entrevista tingué una resposta d'un fort contingut

subjectiu on, fonamentalment, es reflectí el parer de la persona

entrevistada.

Així mateix, aquesta pregunta es feu tant en la seva vessant

positiva com negativa, (veure anex 1,IV). Cap de les persones que

havien o estaven superant el període de posta en marxa va respon

dre la questi6 segons la seva vessant
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/'

negatiu, es a dir, la manera segons la qual enfrontarien un futur

pitjor de la societat per tal de rnantenir els llocs de treball. Nogens

menys, les vies per assajar la sortida d'un futur pitjor fou, implíci
tament, la resposta a la pr�ctica d'aqóella experiéncia que, a ultima

hora, haqué de reconeixer l'esfondrarrent de la societat i així procedir
al seu tancament.

Coro reflecteix l' anex 3, IV, aquesta experiencia, abans de decidir

el tancament definitiu de les seves portes, va assajar de rnantenir-se

amb l'estructura productiva a partir de:

a) l' emprament del factor treball can a variable de maniobrabilitat per

part de l' equip de l' empresa que va concretar-se de la següent manera:

-incitarnent del ritme de reducci6 de la plantilla de treballadors¡

-gestionar per tal que la resta de treballadors poguessin acollir-se

a regulacions de l'ocupaci6:
-intensificar el grau d' endeutarnent de la societat mí.t.jancant; l' endeu

tament de sous¡

-ésser els propis accionistes-treballadors una font principal de finan

c;:ació de la.societat a partir de la renÚncia a certes pagues extres¡
- ( ... ) .

b) utilització de la capacitat creditora del Fondo Nacional de Protección

al Trabajo.

\

Tanmateix, en el m:::ment en que aquesta utilització de l'ajut públic
reflectí que havia arribat el máxím de la seva predisposició envers aques

ta societat i no havent, malgrat tot, r'edrecat; l'empresa, la voluntat dels

treballadors de continuar la lluita pel seu lloc de treball va haver de

cedir a una realitat d'acceptaci6 del tancament de l'empresa i al pacte
amb l'Administraci6 pública segons el qual aquest tancament s'hauria de

fer sota el seu campranís a perdonar deutes i a pennetre que els trebal

ladors poguessin ésser beneficiaris de les indernnitzacions laborals cor

responents al Fons de C',arantia Salarial-- i ésser preceptors del subsidi

d'atur.



.337

Aquest final no soIs correspongué a aquesta experiencia descrita

en l' anex 3, IV, sin6 que coincidí amb el final d' altres exper í.énc í.es

pioneres en la compra d' empreses d' un important col.lectiu de trebaJJ.. a

dors . que, ja en una �poca rnés temprana, feren el procés definitiu de

tancament.

cal considerar que aquest fou el final millor que podien esperar

aquests treballadors. Ara també sernbla oportú assenyalar que aquests

col.lectiusde treballadors es trobaven gaudint de l'ajut oficial des de

1974 i fou mitjan�ant la utilitzaci6 del conflicte social que van poder
arribar a la data tardana de 1984 per fer l' acte formal de tancament d' una

empresa que reflectí la seva no viabilitat, adhuc emprant el factor tre

ball coro a factor de management i el vist i plau de l'Administraci6.

En aquestes ultirres' pagines del treball empíric, podern observar que

difi,cilrnent aquestes empreses, adquirides i gestionades pels seus trebal

ladors, poden desempenyorar un paper d' una certa importancia econtmica

dins de la nova estructura naixent, adhuc dins del que s+ancmena Tercer

Sector o F�onomia Social.

El treball empíric ens ha refle::::tit que tractern d "exper íenc.í.es del

sector manufacturer tradicional que estan patint problernes estructurals,

des de rnolt abans de la seva adquisici6 formal pels treballadors. Ja pre

cedent:rrent 1 'empresari assajá. la resoluci6 pero', no obstant atxó, des

prés d' un període d' intent i un cop convencut; de la manca de solucions,
decideix dur a terrne la liquidaci6 de l'empresa. Es aleshores quan els

treballadors reaccionen i opten per la seva adquisici6.

En el curs del treball de camp ha estat reflectit el fet que s6n

empreses que .mí.t.jancant; la seva reestructuraci6, centrada preferent:rrent
en el sector treball, algunes de les quals aconsegueixen recuperar la se

va competitivitat en el mercat. No obstant aíxó, s6n unitats amb pro

blernes d'obsolesc�cia del seu aparell productiu, de mercat així cam d'or

ganitzaci6 industrial i que, per tant, difícilment poden ser ernpreses

amb una projecci6 de futur, capdavanteres,que forrnin part deIs nous sectors

economics en. expansi6.
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Probablement, la persistencia de la crisi econOmica esta per

meten una certa "consolidaci6" d' algunes di aquestes exper íénc.íes en

aquells sectors productius que no desempenyoren un paper motor de

creixement econCmic actual. Hem de resenyar que ens trobem davant d' em

preses que pode ésser qualificades de "resitencia" i, per tant, la

seva IIDrtalitat és més lenta que la corresponent a una unitat produc
tiva amb unes condicions tecnolOgiques semblants en el sector privat

tradicional.

Aquest significat defensiu es reflecteix en la resposta de les

persones entrevistades en relaci6 a aquesta pregunta corresponent a

les vies que errprarien per afrontar el futur de la societat segons

elles.

Fou interessant de comprobar cam la resposta irnmediata obtinguda
no responia a la pregunta. Tots ells van respondre l'objectiu: el man

teniment del lloc de treball.

Es a dir, "el manteniment del lloc de treball" continuava éssent,

un objectiu encara no consolidat en aquells mornents de realitzaci6 de

l'entrevista.

Puntualitzat que l'objectiu de la pregunta és el coneixement deIs

I1'étodes per a l'assoliment de l'objectiu desitjat, aleshores, es va c�

provar que la rnajoria deIs entrevistats van haver d'improvitzar i con

siderar, dins de les alternatives que el gui6 -entrevista oferia, a aqu�l
les que semblessin més idonies.

Aixb perrret confirmar el fet que els' treballadors'd'aquestes expe

r íenctes encara es trobin en una primera fase de posta en marxa, carac

teritzada per la necessitat de resoldre els problanes corrents que el

funcionament d 'una unitat productiva comporta i, no hagin tingut ternps
de plantejar-se una projecci6 de futur d'aquesta empresa a mig termini.

Tanmateix, de les 8 vies concretes que se'ls va proposar, la que
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Inés freqÜentment fou assenyalada correspongué a la 11 inversi6 en nova

tecnologia". Vuit exper íenc.íes van considerar que aquesta era una de

les vies per mantenir el lloc de treball en un futur proper. En menor

freqüencia es va subratllar la necessitat de cercar nous clients, nous

rrercats i nous productes (vegeu taula 29). 'Ibtes les persones entrevis

tad8s van reflectir optimisme envers el futur de la seva empresa.



TAULA 29.

Vies per fer front al futur de la societat, segons els treballadors
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Vies per fer front al futur de la societat, segons els treballadors
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tit, ha estat el sector textil el promotor del pro

cés d'industrialitzaci6 iniciat a mitjans segle pas

sato

En el perfode escolat entre 1971 i 1980, la poblaci6
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comarca.Vegeu"Informe Bergueda.Sector textil i la cri

si industrial" in Arrel, nQ.6,Manresa,1983,pp.26-32.
(4) Podem considerar que, a Catalunya, fins els anys vint
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nes.Aquestes procedeixen d'Anglaterra o Franga.L'e�
presa que hem analitzat és una de les més antigues
que encara té les portes obertes.

(51 Moment d'introducci6 d'aquesta activitat per part delE

francesos.Aquestes dues empreses foren constituides

amb capital frances.

(6) Fou el moment de desenvolupament industrial d'aquest
sector a Espanya.



('7) L' existencia d' un canite d' empresa no és garantia suf icient

per afirmar l'existencia d'un grup de pressi6 a l'interior

de la f�rica enfront l'anterior propietat. No obstant, si

hi ha una forca sindical, aquesta es troba canalitzada a.tra

vés del camite d'empresa.
(8) La primera d ' elles és una empresa textil que, rnentre fou

societat anonirna, el predomini de les dones hi fou absoluto

En la segona,fonarnentalment,el seu procés de producci6 es

caracteritza pel treball en cadena, on tradicionalment també

la dona juga un paper predominante En aquest darrer cas,les

dones que hi van rarnandre eren joves i, rro.lt.es d'elles,solteres.

(9)'IOÑA c:iÍENA.C:A,A. "reflexiones sobre los hanbres de gestión en

las sociedades con participaci6n mayoritaria de trabajadores
en su propiedad" in Boletín de Estudios Econ6micos, Universidad

de Deusto, n� 120, diciembre 1983,pp.67-75.
(10) 'IOÑA GÜENAGA,A. idern,pp. 70

(11) FEDERACIO DE SOCIEI'ATS ANONIMES IABORAIS, Nova (',esti6, n�3

juliol-agosí1984, Barcelona,pp.18 i 19.

(12) No obstant aix�, aquesta podria ésser una de les caracterís-

tiques d'aquestes empreses del subsector de tints i acabats

pel fet d'ésser un producte intermig:el client va a l'empresa,

porta la roba, 1 'empresa li fa el tint i, una vegada acabada

la seva aportaci6 de valor afegit, el client torna a recollir

la roba que, uns dies abans, havia deixat. cal dir que, rrolt
,

sovint, en aquests darrers anys, els clients d' aquestes fabri-

ques del raro de 1 'aigua erenanticsfabricants de teixits que,

darrerament, havien fet el procés de liquidació i tancament
,

de la seva empresa, pero que havien rnantingut la cartera de

clients. En l' actualitat, es limit.en a la ccmercialització

d 'un producte que

rnercat.

(13) Una de les persones protagonistes de la compra de l'antiga s�
cietat va reconeaxer la possibilitat de fer el mateix nivell de

producci6 amb 25 persones pero amb un aparell productiu total-

coneixen bé així can el seu segment de

rnent actualitzat.
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(14) Va r'econeíxer 11 existencia di un excés de producci ó dins el

mercat espanyol que havia obligat a arribar a un acord entre

empreses del subsector en exportar una part de la producció
amb llobjecte de frenar el descens dels preus de venda que

s+havaa registrat arran de la crisi econOrnica.

(15) FEDERACIO DE SOCIEI'ATS ANONIMES LABORAIS DE CATAWNYA,"El estre

cho margen de las vias de financiación" in Nova Gestió, juliol-

. agost 1984, n�3,pp.11-13,pp.11.

(16) FEDERACIO DE SOCIEI'ATS ANOOIMES LABORAIS DE CATALUNYA,idErn.pp.12
(17) FEDERACIO DE SOCIEI'ATS ANONIMES LABORAIS DE CATAWNYA,idErn.pp.12
(18) USALC-GESTIO, S.A. Estudio de las Sociedades Anonimas Laborales,

(docurrent. intern), Barcelona 1983,pp.5
(19) Aquesta font de finan�ació sols és factible si és gaudida en el

cas del col.lectiu de treballadors que han optat per organitzar
se sota la fórmula de societat anonima laboral.

(20) FEDERACIO DE SOCIErATS ANONIMES LABORAIS DE CATALUNYA, "El es

trecho margen de las vias de f.ínanc.íac.íón'' in Nova ('.,estió, ju

liol-agost 1984, n� 3,pp.11-13,pp.12.
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CAP 1 T O L V

UN ASSAIG D'INTERPRETACIO DE L'ACTUAL ASSOCIACIONISME

DE TREBALL.
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1. Introducció

En l'actualitat i a catalunya,l'associacionisme cal que sigui

interpretat cam un recurs d'ernergencia engendrat per la propia societat

cam a defensa enfront de la crisi econdrnica.

En aquest context económí,c, favorable al desenvolupament de práo
tiques defensives de la societat, hem centrat aquest estudi en 11 intent

de fer palesa la raó substancial que hi ha darrera del cc:mportament

d'aquells col.lectius de treballadors que han optat per comprar la seva

empresa i gestionar-la ells mateixos.

Dins d luna significaci6 coincident a la que correspon a la descen

tralitzaci6 empresarial, en certs sectors productius que es troben en

cojuntura de crisi, on la recerca de més marge de .flexibilitat recondueix

cap a la progressiva importancia del treballador autonam dins de l'es

tructura productiva, la dinarnrrca social imposa noves formes d'organit
zaci6 com a instrurnents per ajudar a resistir aquesta epoca d� crisi

que travessem. La compra d'empreses per part de treballadors i la seva

posterior organitzaci6 en societats anonimes laborals i societats coa

peratives de treball associat respon a un corporativisme dels treballa

dors per enfrontar els problemes de l'atur.

Des d'una analisi conceptual, aquestes dernostracions defensives

slhan interpretat cam a practiques de solidaritat econOrnica de la societat

civil. Hom considera aquesta manifestaci6 de solidaritat organica carn a

pertanyent al substrat de qualsevol comunitat humana i, per tant, és un

dels seus valors constants.

Així rnateix, i encara que la historia s'hagi responsabilitzat de
la dernostraci6 que aquesta "solidaritat" sernpre ha estat present dins de

la societat, és en rroments de més necessitat quan aquesta solidaritat

organica pren importancia enfront de la solidaritat mecanica emanada de

l'Estat i del camportament individual de la persona.
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En aquests marnents de necessitat, les seves manifestacions

pe:rmeten atapeir el teixit d' aquesta societat civil i, alhora, poder

increrrentar la seva imtX>rtancia en f rotl:t9.e la societat política.

En aquesta línia d' interpretaci6, podrien considerar-se, com

a fenanen positiu,les de.Irostracions de capacitat empresarial reflecti

des entre els treballadors autonarns i l'actual associacionisme de tre-

ball.

Tanmateix, corn ja és ben sabut,aquests canportaments defensius

entre subjectes socials debils es troben sempre en una posici6 de mar

ginalitat fronterera amb l'econarnia subrnergida.

Així rna.teix, s6n posicions que desempenyoren un paper de fre

a la reacamodaci6 de l'estructura productiva en permetre .la perllongaci6
de l'agonia de certes parts del teixit productiu que s'estan rna.nifestant

�

no viables en aquest context de transforrna.ci6 econarndca.

Un altre aspecte irrportant i freqÜentment obLdda.tx en aquest con

flicte que es planteja entre la necessitat d'una reestructuraci6 eco

nOmica i el fre a la desocupaci6, es el costpersonal per treballador

que canporten aquestes practiques defensives. El treball empíric s 'ha
,

responsabilitzat d 'evidenciar, d 'una manera sistanatica, aquest cost

personal entre aquells treballadors que han fet l'opci6 de compra.

\

No obstant aixo, tampoc podem negligir el cost d'aquells altres

treballadors que s'han trobat engrossint les files de. l'atur per l'efecte

negatiu multiplicador que comporten aquestes actituds defensives de

"salvaci6 d 'un lloc de treball" al cost personal que calgui.

En darrer lloc, tampoc podem deixar de resfenyar les c on seqüenc
í

e s

negatives que comporta sobre el sector d'associacionisrne econornic el

fet d'haver d'acollir empreses que pateixen importants dificultats es

tructurals.

El raonament d'aquests aspectes negatius cam a resultat d'una ac

titut defensiva l' anirem desenvolupant al llarg de les p�gines següents.
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"

Aquest estudi ha perrnes demostrar cam s6n raons objectives aquel-
les que es troben darrera d' aquest cc:m¡;:x::>rtament: els treballadors fan

l'acte formal d'adquisici6 de l'empresa com a darrera alternativa en

front de la possibilitat de l'atur. En funci6 d'aquesta causa objectiva,
s' elabora l'estrategia empresarial que ells rnateixos duran a terrre. Són

decisions d'aspectes tant diferents cam l'elecci6 de la f6rmula jurí
dica d'organitzaci6 del treball o bé la decisi6 d'interrupci6 o continul
tat del procés de producci6 aquells que es troben en funci6 directa

d' aquests objectius de manteniment d 'un lloc de treball.

2.Tipologia de la 'unitat productiva.
. . -

El treball de camp reflecteix cam el conjunt de les experaenc.íes
s6n unitats productives que, des dels primers sirnptornes

. o' inflexió de

l'activitat econcnuca, han hagut d'enfrontar prob.Ietrne s estructurals.

En els darrers anys inmediatament precedents a la m.:xlifi.caci6 ju
rídica de l'empresa, la propietat hagué de fer ús de tot un seguit de

mesures legislatives cam s6n les regulacions de l'ocupaci6, els ajuts
i subvencions oficials, l,'·assaig d'acollir-se a plans oficials de re

conversi6 i l' intent de cercar un canprador per l' empresa.

Nogensrrenys, havent fracassat en l'objectiu de reedrec;ament de

l'empresa,aquesta propietat opta pel seu tancament.

En aquest precfs norrent, el col.lectiu de trebal1adors li fa la

proposta de canpra i, després d 'un cert període de negociacions, aquella

propietat acaba per cedir-los·allo que restava de l'empr�sa.

la rrostra emprada en la reéilitzaci6 del treball empíric es troba

configurada per unitats productives que, en el rrorrent; de la seva adquí.
sici6 pels treballadors, es caracteritzava per:

-la seva antiguitat:la majoria d'aquestes ernpreses van ser constitu1des

abans de la decada dels seixanta, ádhuc ja centanar.íes,
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-manca de capitalitzaci6:s6n empreses desconexeidores d'un pla d'in-

versi6 racional que perrneté acomodar progressivament I'aparell pro
ductiu als nous aven�os tecnolOgics i a les exigencies campetitives

del mercat. S6n empreses que, generalrnent Ivan experimentar, en els dar

rers anys, un cert abandonarrent i des írrcerés de la propietat que va

reflectir-se en la no realitzaci6 de cap acte inversor. 1··· aoue.l.Les

unitats que, a finals deIs anys seixanta i principis deIs setanta,in

crernentaren la seva capacitat productiva mí.t.jancant; la compra de ma

quinaria nova -que van ésser les menys-, ho van fer tot coincidint arnb

el punt d'inflexi6 de l'activitat econOmica, concurrencia que va ac

celerar la seva venda als treballadors.

-p.roduir un bé corresponent als sector fabril tradicional; s6n empreses

que es caracteritzen per emprar una tecnologia "madura" i per ésser

intensius en ITIcl d ' obra. No obstant aaxó, sernbla que el seu aparell pro
ductiu obligui a respectar l'estructura fabril. Sin6 és així, llavors,

arriben, progressivament, a noves f6rmules de descentralitzaci6 empre

sarial com és el treball a domicili.

Així mateix , la tipologia de productes que elaboren pennet, fre

qüenbnent, la subcontractaci6 que pot comportar el no control de la fa

se de comercialitzaci6 del producte i l'especialitzaci6, gairebé excl�
siva, en la fase de producci6 que sol ésser aquella que genera el menor

marge de beneficio

-sector fabril gue,arran de la crisi econOmica, és expulsador net de
la ma d' obra: aquestes exper.í.éncf.es es Local.Lt.zen, preferentment, en a

quells sectors productius més colpits per la crisi i que, en l'actuali

tat, s6n expulsadors nets de roa d'obra.

-disposar d'una plantilla relativament nanbrosa: per aCatalunya, aque�
tes exper.íéncaes de canpra d '

eropreses en dificultats per part del s seus

treballadors se centra en aquelles unitats productives de mitjana di

mens íó, on la rroda se situa entorn de.Ls 100 treballadors. Ens tirobem ,

per tant, davant d'un col.lectiu relativarnent nambrós de treballadors.



-Es troben localitzades en la Regi6 Primera: Les experiencies

pioneres en la compra d'empreses en dificultats per part de

llurs treballadors arran de l'actual crisi economica van re

gistrar-se en la Regió Primera i més concretament en la zona

corresponent al cinturó industrial de Barcelona, on es loca

litza la principal borsa d'atur a Catalunya. La persistencia
de la crisi economica ha permes que aquestes experiencies
s'anessin extenent, progressivament, a altres indrets, pre

ferentment alla on es registraven importants nuclis de pobl�
ció activa corresponent al sector industrial en crisi. No obs

tant aixo, la província de Barcelona desempenyora, encara, el

paper de capdavantera en nombre d'experiencies i de treballa

dors que mantenen llur lloc de treball mitjangant aquest me

canisme de compra d'empreses i la corresponsabilitat de la

seva gestió.

3. Tipologia del treballador que opta per la compra de l'Empresa.

En el moment concret que la propietat planteja la liqui
dació de la societat, el col.lectiu de persones que opta per

comprar l'empresa es caracteritza per:

-té un predomini de població masculina en la plantilla de tre

balladors que arriba a nivells percentuals maxims del 97%,
i la moda es troba entre el 93% i el 94%;

-solen ésser treballadors fonamentalment, els d'empreses de

més antiguitat, tota la vida laboral deIs quals ha transco�
regut en la mateixa empresa, i adhuc s'hi han responsabilit
zat sempre d'una mateixa fase del procés productiu;

-la moda de la seva edat oscil.la entre els � i 50 anys.

Una edat massa prematura per poder-se acollir al subsidi

d'atur i posteriorment a les jubilacions i, contrariament,
una edat massa avangada per trobar-se en forces de competir
amb d'altres persones i assajar optar per un nou lloc de

treball en el mercat convencional;
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-en relaci6 a la persona del director general o gerent, varo compro.var

que eren hanes d 'Una edat; res avancada que la que resulta de promig

del col.lectiu de treballadors. El 50% de les respostes considera que

el director general o gerent tenia una edat compresa entre els 50 i

55 anys. cal ressenyar que les raons de la seva permanencia a l' in

terior de l' enpresa eren les rnateixes que la de la resta de treball�
dors de base: consistia en el manteniment del lloc de treball;

-el nivell d'educaci6 formal deIs treballadors equivaldria aproxirnada
ment a uns estudis primaris;

-a excepci6 d'una de les exper íénc.íes , en la resta registrarern l'exis

tencia d 'un personal amb una qualificaci6 técnica. La mastra va palesar
,

un rnaxim del 16% i un mínim del 2% i la mitjana se situava entorn del

5,5% i amb una moda oscil.lant entre el 2 i el 3% de l'actual plantilla
de treballadors.

Aquesta mitjana resultant coincidí, gairabé,amb el percentatge
..

de tecnics de nivell baix ( 5,4%), resulta superior a la corresponent

al personal amb estudis del nivell mitja (1,6%); i, encara res superior

respecte al percentatge de tecnics arnb estudis corresponents a nivell

superior (1%);

-a aquest nivell, formalment baix de qualificaci6, cal confrontar la se

va elevada formaci6 professional. S6n persones que, per la seva antigui
tat laboral, en el sector productiu s6n coneixedores de les possibili
tats del producte.

En general, les persones que desempenyoraven el paper de máxíma re�
ponsabilitat en la gesti6 de l'ernpresa darninaven les caracter{stiques tec

r

nolOgiques i de roercat del producte;

-r existencia d'aquesta formaci6 professional va permetre que els llocs

de treball deixats vacants pels tecnics i directius que no participaren
en aquest projecte d'assaig de continultat foren coberts, d'una manera

generalitzada, per persones del propi col.lectiu de treballadors que feren

l'opci6 de compra;



-així mateix, la responsabilitzaci6 de la gesti6 de l'empresa per

part deIs treballadors va permetre el desenvolupament d'una capa

citat empresarial latent a l'interior de cadascun deIs col.lectius

de treballadors.

4. Causes aeneradores rl'aauest associacionisme de treball.

4 . 1 .
L' espectre de l' atur •

Cam ja hem posat de manifest, és en la manca d'alternativa d'una

ocupaci6 en el mercat convencional on rau l'explicaci6 del comportament

d'aquests treballadors.

El problema de l'atur ha prea , avui, una amplitud que ha rrot.Ivat;

la din�ca de creaci6 de modalitats d'organitzacions de treball que

havien entrat en una línia de marginalitat en el període de fort crei

xement econÜmic i tendencia a la concentraci6 productiva.

Aleshores, la manca de perspectiva de trobar una nova ocupaci6
est� incitant noves disponibilitats entre els treballadors, entre les

quals s'hi troba l'acceptaci6 d'adquirir ernpreses amb l'objectiu con

cret de mantenir un lloc de treball.

4.2. La viabilitat de l'empresa.

El factor de viabilitat econOmica no va ésser l'element directiu

en la presa de decisions de compra, simplement va limitar-se a desem

penyorar un paper de justificaci6 entre els mateixos treballadors en

front de llur comportament.

De fet,els treballadors eren coneixedors deIs problemes estructurals

que patia l!ernpresa abans de la seva JIDdificaci6 jurídica. No obstant

aixÓ, amb un cert contingut subjectiu, van acceptar el plantejament se

gÜent:
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a) Un cert descens deIs costos de producci6 mitjan�ant la dis

minuci6 de plantilla,

b) la seva responsabilitzaci6 i identificaci6 en la gesti6 de

l'empresa i

c) l'ajut de l'Adrninistraci6

serien mesures suficients per recuperar la campetitivitat de l'empresa.

4 .3. Plantejarrent ideol�ic.

En cap decisi6 de ccmpra, l'oportunitat de poder viure una experi�
cia de treball, fonarnentada en els principis de propietat col. lectiva

i gesti6 democratica, va fruir d'una influencia decisiva.

En aquesta línia de raonarnent es pronuncia l' elecci6 de la f6r

mula jurídica d 'organitzaci6 del.s treballadors. En tot m::ment, aquesta
es limita a ésser un instrument que perrnetés l'assoliment d'una causa

objectiva.

Es en aquest comportarnent no conceptual on rau l'explicaci6 del

fet d'optar, preferentrnent, per la fórmula jurídica de societat ano
nima laboral. Aquesta fórmula ha reflectit el gaudir, en l' actual.í,tat,

de tots els avantatges d 'una societat anónima, de tots els correspo

nents a una societat cooperativa de treball associat, si exceptuem les

exempcions fiscals, i contrariarnent,de cap de les obligacions i limi

tacions fonamentals d'aquestes dues fórmules d'organitzaci6, així cam

de poder disposar del vist i plau preferencial de l'Adrninistraci6 •

.-

En totes les experiencies estudiades, el camportarnent del treball�
dor respecte a l'elecci6 de la fórmula jurídica es 'fonamenta en el con

cepte d'eficacia. Dins de l'ordre de preocupacions deIs treballadors,
així can ja hem anat dient repetidament, ocupa un lloc principal el rnan

tenirnent del lloc de treball, seguit de la viabilitat econOmica de l'em

presa. Nornés en tercer lloc apareix el tema de l'elecci6 de la fórmula

jurídica que faciliti rnés bé la supervivencia empresarial sense connota

cions .ídeo'Ióqfques ,



5. �acionRlitzaci6 ecan�mica de 1 'Empresa.

En aquesta primera fase de compra i posta en rnarxa de bell nou

d 'una unitat productiva, aquesta empresa ha intentat de recuperar una

certa competitivitat preferentment a partir de dos factors:

Increrrent de la productivitat, per dos mecanisrnes distints:

- Disrninuci6 de la plantilla en el curs delprocésde compra que ha

permes una reducci6 important del cost de treba.ll dins de l' es

tructura de costos de producció¡

- Identificació del treballador en el funcionarnent de la seva em

presa en aquest període de posta en rnarxa de l'experiencia.

Sanejarrent financer, tarnbé a partir de dues vies:

- Disrninució o desaparició d'una part important del passiu de la

societat anterior, preferenbnent del que correspon a les institu

cions públiques¡

- Aportacions econOrniques deIs treballadors¡

- Possible injecció de diner procedent de l'Adrninistració via sub

vencions o crectits a tipus d'interes preferencial, quan l'empresa
és gestionada pels propis treballadors.

Per tant, aquelles societats que opten per la seva substituci6

jurídica¡el sol fet d'aquest acte formal ja els perrnet de recuperar

una certa carnpetitivitat com a consequencia de reducció de costos de

producci6 per una disrninució de la plantilla i la desaparició o redúc

ció del passiu.

Ara bé, la causa objectiva que es troba al darrera del camporta
rnent de compra deIs treballadors és el rnantenirnent de llurs lloes de

treball. Aleshores, la política de gesti6 del nou eguip de direcció

anira adrec;:ada a l' assolirnent d' aquest objectiu. Per aixo disposa de dos

avantatges respecte a l'eguip anterior:
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-L'aportaci6 deIs treballadors i

-El proteccionisrne de l'Administraci6.

5 . 1 • L' aportaci6 deIs treballadors.

En esdevenir el treballador el seu propi ernpresari en una situa

ci6 de grosses dificultats econonuques , apareix , quasi automát ícament ,

una predisposici6 d'aquest treballador a acceptar qualsevol sacrifici

amb l'óbjectiu de rnantenjr una ocupaci6.

Aquestes aportacions del treballadors poden ésser classificades

segons dos grans blocs:

aportació econOITdca deIs treballadors i

managernent del factor treball.

El treball empiric ha reflectit que les diferentes aportacions

econOmiques pels treballadors poden agrupar-se en:

- les que procedeixen de la renúncia de certes pagues salarials,
- les corresponents a les indemnitzacions laborals del F'on s de

Garantia Salarial i

- Les obtingudes de crErlits personal.s,

Ara bé, en un rnateix gran o 10m un de més elévat d ' importancia
es troba el rnanagement del factor treball, factible gracies a la iden

tificaci6 del treballador en el seu lloc dé producció.

En el treball empiric, aquest rnanagement va reflectir-se de dis

tintes rnaneres:

a) a nivell de l'estructura tecnico-productiva:
-acceptaci6 d'un horari flexible a les necessitats,

-perllongaci6 de la jornada laboral si aixo era necessari,

-canvis de llocs de treball,

-major cura productiva tant per aconseguir un estalvi energ�tic
can per evitar el nombre rraxim de peces de treball i, en defini

tiva, el treball amb la finalitat d'obtenir un producte de quali
tato
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Aixo va permetre al nou equip de gestió el respecte
a la reestructuració de plantilla que s'havia produit
arran de l'acte formal de compra de l'empresa, tant en

el període de posta en marxa com durant l'assoliment

d'aquell nivell de producció que permetia que 1 'empresa
utilitzés tota la seva capacitat productiva.

b) En la predisposició del treballador a acceptar fluctua

cions tant en el nivell com en el ritme del flux' de re

muneraci6.

En resum, aquesta aportació del treballador a la

nova empresa va comportar, generalment, una degradació
de les �ondicions del seu lloc de treball.

El seu grau va dependre, entre d'altres coses, del

nivell de reestructuració que permetia el procés de mo

dificació jurídica emprat.No obstant aixo, en tots els

processos d'adquisició d'empreses en dificultats per

part dels treballadors,ha estat reflectit un cost pers�
nal per treballador, difícil de quantificar pero que ens

atrevim a qualificar de fortament elevat.

5.2.Proteccionisme de l'Administració

En el cas que aquestes empreses siguin configurades

per un col.lectiu relativament important de treballadors,
un altre instrument amb el qual pot comptar l'equip de

gestió d'aquestes experiencies, pero en segona importa�
cia després de l'aportació dels treballadors és l'ajut
financer de l'Administració.

La propia Unidad Administradora del Fondo Nacional de

Protección al Trabajo mostra com una línia d'ajut oficial,
per a l'any pressupostari 1984 que era emprada marginal
ment per les societats cooperatives de treball associat

i societats anonimes laborals.
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d'en�a de 1978-1979 camen�a a prendre importancia tant en dotació

pressupostaria com en nombre d'empreses i llocs de treball beneficiaris.

Aquesta roateixa font d' inforroaci6 reflecteix com el destí d' aquest

ajut oficial és dirigit preferentment al mentenirnent de llocs de tre

ball procedents d'empreses en dificultats en relaci6 a aquells possi
bles llocs de treball procedents d'un nou projecte d'empresa de base

col. lectiva.

Així roateix, el treball empíric palesa can les possibilitats

d'ernprar arnb roajor intensitat aquesta línia d'ajut va ser estimulada

per la propia Administraci6 en pretendre resoldre, en un primer rroment; ,

uns conflictes socials molt concrets arran d'unes empreses en dificul

tats.

Tanroateix, des d' aleshores en�h, els treballadors disposen de l'�
centiu de pressionar per tal d'obtenir l'ajut. 1 enfront de la por al

conflicte,1'Administraci6 ha reaccionat, fins avui, i ha dotat d'una

major provisió de fons d'aquesta línia d'ajut.

Va comencar essent un pla d'urgencia i així s 'ha roantingut:
la seva finalitat és enfrontar,primordialrnent, aquells conflictes so

cials rnés evidents que la reacarnodaci6 de l'estructura productiva com

porta.

5.3.El resultat de la cambinaci6 de l'aportació del treballador i

l'assistencia de l'Administraci6.

,

Si en una línia d ' interpretaci6 jurídica podem trabar-nos més

fregüentment davant de noves societats i, per tant,forroalment de noves

ocupacions, des de l' analisi econónuca, aquestes m:x:1ificacions jurídiques



359

s6n estris que fac�liten la perllongaci6 de llocs de treball difí

cilment viables.

En el rrornent mateix del seu naixement, aquestes associacions,

tant de capitals can de persones, es troben que han de respectar

un aparell productiu d'un col.lectiu de treballadors rrolt concrets,

factors que hipotequen l'elecci6 de quina podria ésser aquella acti

vitat econónuca que, en funci6 de la informaci6 a la qual hem tingut

accés, considerin més apropiada per a l'objectiu de creaci6 de veri

tables nous llocs de treball.

En base a aquest.s dos factors que cal respectar i tot recordant,

en tot mornent, que r objectiu fonarnental és el manteniment deIs llocs

de treball d'aquelles persones que han fet l'opci6 de compra, aleshores,

la política de gesti6 del nou equip de direcci6 ha d'anar adre�ada a

aconseguir de refer una empresa en dificultats en un sector en crisi

al mínim cost possible per persona treballadora.

Per la seva consequci6, la nova estrategia empresarial compta
amb la permissibilitat del factor treball coro a variable contínua i

amb l'ajut financer de l'Administraci6 coro a variable discontínua.

L'increment de la productivitat mitjan�ant la identificaci6

del treballador en la gesti6 de l'empresa ha d'ésser canalitzada de

manera que s'aconsegueixi de fabricar un producte d'un preu i d'una

qualitat que faciliti la reconstrucci6 de la xarxa canercial.

Simuldmiarrent, l'ajut públic ha de pe:rnetre: a) el mk:im de sa

nejament financer de la societat¡ b) facultar els treballadors a fi

nalitzar de comprar el patrirroni fabril; i, c) faci1.itar a la nova

gesti6 de l'empresa la disposici6 deIs serveis de descompte corrercial.

Entre les persones queyd.trect.ament; o indirecta, es trobin relacio

nades amb aquestes experiencies de compra d'ernpreses en dificultats,
hi ha una opini6 generalitzada segons la qual aquest proteccionisme de

l'Administraci6 ha d'ésser instrurrent que faciliti "normalitzar" les
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relacions de la nova societat amb tercers.

Aleshores, si la �inaci6 de la maniobrabilitat del factor tre

ball i l' ajut oficial pennet recobrar, en el curs d' un període que pot

oscil.l.:rentre un idos anys, la "normalitat" de l'ernpresa, llavors,

aixo s'intepreta cam a increment de llurs probabilitats de consolidaci6

a l' interior de l'estructura productiva. Contrk-iarnent, si aquesta combi

naci6 no és suficient per assolir aquells ingressos que permetin cobr í.r

els costos corrents que genera el fet de tenir les portes obertes de la

f�rica, així coro palesa el treball empíric, els treballadors es conver=

teixen en responsables de l'acte formal de tancarnent de l'empresa.

6. Les Formes Jurídiques.

Aquesta racionalitzaci6 econOmica requereix i es basa, evidentrnent,

en una reestructuraci6 jurídica de l' empresa. Pensem que el nostre tre

ball empíric ens permet; d' assenyalar la relaci6 que hi ha entre les for

mes jurídiques alternatives existents i les dificultats econcmíques , més

o rnenys grans, amo les quals la "nova" societat pot trobar-se.

6. 'l •
Continu'itat jurídica de la societat.

La necessitat de tr0bar solucions a l'espectre de l'atur va fa

cilitar la redescoberta de f6nnules jurídiques que, d'una manera senzilla

tendiren a facilitar rrcrnendmearnent "la salvaci6 d 'uns llocs de treball".

Aquestes van concretar-se en aquelles modalitats d'organitzaci6 que per

metessin la corresponsabilitat deIs seus treballadors i de l'Administra-

ci6.

En un primer IIDITent, ham va creure que, pel mantenirnent d' aquest
maxim nombre de llocs de treball, seria suficient la participaci6 del

treballador en el capital i en la gesti6 de l'antiga societat.
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Tanmateix, aquesta continul.tat jurídica corrportalla entre altres

coses, dos desavantatges:
- haver d'atendre totes unes obligacions de pagament¡ i
- respectar aquell col.lectiu de treball que no va renunciar al

seu contracte de treball.

Dues herencies que van reflectir-se cam escolls difícils de su

perar fins el punt que,davant aquests obstacles, les experiencies pio
neres que havien optat simplerrent per la Continultat jurídica de la

societat van haver d'acceptar la substituci6 jurídica de la societat

i la creaci6 forma.l d 'una altra. Aquesta simple rrodificaci6 jurídica
els faculta per tornar a reemprendre l'assaig de redre�ament d'una

empresa, ara amb un passiu disminult.

6.2. Substituci6 jurídica de la societat.

El treball de camp ha reflectit carn les altres experiencies pos

teriors van optar, des de l'inici, per l'éstrategia de tancament i de

creaci6 formal d'una nova societat sota qualsevol de les dues f6rrnules

jurídiques possibles en aquests rocments en la normativa espanyola.

Els avantatges d' aquesta estrategia jurídica de tancarrent s6n,
preferentment,dos:

-alliberar la nova societat de l'obligaci6 de responsabilitzar-se
d'acarar el passiu de l'anterior empresa¡ i

-accedir tot el col.lectiu de treballadors de l'anterior societat

a les indemnitzacions laborals procedents del Fons de Garantia Sa-

larial i al subsidi d'atur.

Aquest darrer dret facilita l'aparici6 de l'estímul que un grup

de treballadors optés per assajar la creaci6 de la seva prOpia alter
nativa de treball, tot facultant una major disrninuci6 de plantilla,
factor clau pel desenvolupament del projecte d'empresa de base col.lec

tiva.
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Així mateix, en aquesta opci6 de substituci6 juridica d 'una

societat i creaci6 d'una altra, el seu procés s'ha desenvolupat

independentment del ritme del procés de producci6. Aixo ha facilitat

que el col.lectiu de treballadors prenguessin les decisi.ons· que con

sideraven més oportunes pels seus interessos envers l' interrupci6 o

continultat del procés de producci6.

6.2.1. Substituci6 jurídica i continuaci6 del procés de producci6.

D'aquelles experiencies on l'estrategia de substituci6 juridica
no comporta una interrupci6 del procés de producci6, cal diferenciar

entre:

-les experi�cies en les quals, en tot moment, funciona tot el col.

lectiu de treballadors que feren l'opci6 de compra. Aleshores, aquests

hagueren de renunciar a la possibilitat de gaudir del subsidi d' atur ¡ i

-aquelles altres exper.íenc.í.es en les quals, encara que en tot rranent

van mantenir les portes obertes de la f�rica, en realitat, el procés
de producci6 va estar en marxa sota la responsabilitat d'un nucli ori

ginari de treballadors que ernprava aquella part de la capacitat produ5::,
tiva que el nivell de la cartera de clients permetia.Mentrestant, la

resta de treballadors es trobara. a l'espera de la normali.tzaci6 del rit-
\

me de producci6 i la seva integraci6 progressiva a la fabrica.

Aquesta darrera modalitat d'organitzaci6 deIs treballadors ha fet

palesa la seva eficacia enfront de la primera per les raons següents:

-permet fruir del subsidi d'atur a un col.lectiu majoritari d'aquests
treballadors que han fet l'opci6 de compra¡

-facilita una major flexibilitzaci6 de l'estructura tecnico-productiva
de la nova societat a les possibilitats que, en cadascun de.Ls rrornents,

ofereix el mercat¡i

-estimula a una nova minoria de treballadors a cercar una alternativa
\.

de treball distinta del retorn a fabrica.
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6.2.2. Substituci6 jurídica i interrupci6 del procés productiu.

L'estrat�gia jurídica que permet desprendre's, amb ma�
jor amplitud, de les obligacions anteriors de pagament així

com d'un major nombre de la plantilla de treballadors és a

quella corresponent a la substituct6 jurídica de l'anterior

societat, acompanyada d'una interrupci6 del procés de pro

ducci6 durant el període de temps que els treballadors poden

gaudir del subsidi d'atur.

Es aleshores, en el curs del període del subsidi d'atur,

que un grup de treballadors comenga a plantejar-se la possib�
litat de creaci6 d'un lloc de treball.

Aquesta darrera estrategia és la que, de totes les asse

nyalades, observarem que més facilita la creaci6 d'unes ocu

pacions la significaci6 de les quals, en alguns casos, poden
col. laborar positivament en la reacomodaci6 del teixit pro

ductiu a les noves exigencies tecnologiques i de mercat.

El seu significat jurídic és el que més permet la possi
bilitat de creaci6 d'uns nous llocs de treball reals. El fet

de facilitar la desaparici6 dels dos desavantatges que podien

hipotecar qualsevol futur de projecte d'empresa és ra6 sufi

cient per considerar la f6rmula, no sols més eficag, sin6

també més eficient en la perspectiva de consolidaci6 d'uns

llocs de treball creats sota la iniciativa d'un� col.lectius

de treballadors.

Cal assenyalar que l'experi�ncia s'ha,responsabilitzat
d'ensenyar a aquests treballadors que els problemes de la se

va empresa eren suficientment estructurals com per no poder
emprar unes f6rmules jurídiques que respectessin uns deutes i

una plantilla de treballadors corresponents a una societat

precedent.
El fracas de certes experiencies,els esculls d'altres i

el cost personal dels .propis treballadors s'han elevat quan

l'estrategia jurídica escollida comportava respectar aquestes
dues herencies.
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Si en els prim2rs inicis d' aquesta "redescoberta" de compra

d'empreses per part deIs treballadors en el període 1978-1979, va

utilitzar-se la rnodalitat jurídica de continuitat de la societat

rnitjan�ant la participaci6 deIs treballadors en el capital social

de l'empresa,amb la predispossici6 de respectar al maxtm la realitat

econOrnica de l'empresa en dificultats¡pero amb l'esperan�a que,amb

les aportacions del factor treball i de l'Administraci6¡seria suficient

per tal de recuperar la competitivitat perduda, rapidament, la propia
experiencia va mostrar que aquest plantejament pactista no era viable

per l'objecte de manteniment d 'uns llocs de treball. Aleshores i pro

gressivament, s' han anat imposant aquelles estrategies jurídiques que

facilitessin, a la "nova societat", la rffixtma reducció no soLs de les

obligacions sinó també de la plantilla de treballadors de l' anterior

societat.

Per tant, observem una substituci6 progressiva d 'un comportament

inicial d'assaig de manteniment d'una majoria de llocs de treball i

obligacions per un altre que té l'avantatge d'haver d'acarar, a un menor

risc, un cost per treballador també � inferior ., i, per tant,amb
majors possibilitats d'exitdel redre�ament d'una empresa en dificultats.

7. Alguns elements fregüentrnent oblidats.

Com hem posat de manifest pel treball empíric, l'adquisici6 formal

d'lina empresa en dificultats pels seus treballadors faculta una reestruc

turació alhora que empra el factor treball cam a principal variable possible
per maniobrar i la pressió social envers l'Administració, carn a segon estri

en importancia, dins d 'una política Empresarial de rnanteniment d 'uns llocs

de treball. Aleshores, la cambinació d'aquests dos factors facilita la re

cuperació momentan�a d'una certa carnpetitivitat.

Tanrnateix, creiem que aquest estudi no pot deixar de ressenyar les
..\. .

consequencles negatlves que genera aquest camportament defensiu.
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D'una manera sist�tica, el treball de camp ha reflectit el

cost personal per treballador que comporta l'adquisici6 d'una empresa

amb dificultats, cost que ha estat, de bell nou, posat de manifest en

aquest capítol c í.nqué ,

Ara bé, observem que quelcam més important per la seva incidencia

en l'estructura productiva és el fet que el management del factor tre

ball i 1 'existencia d 'un ajut públic per al redrecament; d 'una unitat

productiva en dificultats genera uns efectes rnultiplicadors negatius

sobre les altres empreses del rnateix sector en funcionarnent.

Aquests efectes es tradueixen en tancament de societats i en l' in

crement de practiques de conversions de treballadors en empresaris de

la seva empresa.

S6n efectes negatius perque no ens trobem davant d'unes realitats
...

corresponents a una tendencia la significaci6 de la qual sigui la rea-

daptaci6 del teixit industrial a les noves exigencies tecnolOgiques i
de mercat.

En cap rnoment, aquest camportament defensiu ha estat orientat

per un pla sectorial i, alhora, de reindustrialitzaci6 per a l'�it
de Catalunya.

Sernbla que el programa d'urg�cia emprat per l'Administraci6 per

tal d'afrontar certs conflictes socials que comporta la reacomodaci6

de l'estructura productiva no va comptabilitzar el cost economic i

social dels seus efectes desencadenants. Es prou sabut que qualsevol
mena de proteccionisme no sols comporta una redistribuci6 de la c�
titivitat a favor de les empreses beneficiaries de l'ajut públic, sin6

r:

també un desesrna en l'incentiu de creaci6 de nous llocs de treball,
tant en el sector privat tradicional cam en el propi sector d'associa

cionisme econ6mic, fornentant les practiques defensives i permetent en

grandir el seu espai dins de 1 'estructura productiva.

Un dels resultats d'aquesta ampliaci6 de l'esfera defensiva és

el fre a la racionalitzaci6 d'aquesta estructura industrial cam a con-
.. '

sequencia de l'increment de dificultats.



366

S'ha posat de rnanifest com aquestes adquisicions es fan pre

ferentrrent en empreses pertanyents a sectors que, en aquests rroments,
estan patint probl.emes estructurals importants. Ara bé, aquestes ad

quisicions no van acampanyades de reconversions deí.L'apare Ll. -produc t í.u

namés s6n aoamodacions millors del factor treball a un aparell pro
ductiu freqUentment obsolet i caduc i que perrneten perllongar l'agonia
de certes parts del teixit productiu.

Es ben cert que aquestes mesures defensives responen al conflicte

que l'actual din�ca social ha plantejat entre l'obligaci6 d'una acarno

dació de l'actual estructura productiva a les noves exigencies tecnolo

giques i de mercat i la necessitat de resoldre aguells conflictes socials

que genera aquella obligació.

Podr{em considerar que és en la necessitat de donar temps per a

la superació d'aquest conflicte que la din�ca social per.met la redes

�a de certes formes d'organitzaci6 del treball en aquells sectors

no motors de l'actual reestructuració industrial.

Ara bé, la persistencia i profunditat de l'actual crisi econOmica
est-a perrretent que aquesta t.endenc.í.apr-enq írL una Lmport ánc ia que no po tn

ésser negligida. Per tant, ens troben davant d'una tendencia amb un

ritme de creixement suficientment important per carnen�ar a güestionar
el seu cost d'oportunitat i plantejar la impossibilitat de continuar

entenent l'Administraci6 com a recurs d' urgencia, els treballadors,

subjectes de salvació i l'associacionisme econÜmic,refugi d'ernpreses
en dificultats.
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8. Perspectives de consolidaci6 d'aquestes experiencies.

Una qüestió pendent és.: fins a quin punt la persis
tencia d'aquesta situaci6 recessiva pot permetre la con

solidaci6 d'aquestes experiencies d'associacionisme de

treball?

De bell nou, la "noven<ta" d'aquesta fenomenologia
dificulta donar una resposta a aquesta pregunta. En a

quests moments la majoria de les experiencies encara gau

deixen deIs beneficis que rendeix l'ajut oficial. Es a

dir, un nombre important d'elles es troben en aquesta
situació que s'ha anomenat de "transició", i el dubte

rau en saber que succeira en el moment que desapareguin
els efectes generats per aquesta situació proteccionista.

És important de fer notar que ens trobem davant

d'empréses on el factor huma juga un paper molt important
i permet a aquestes empreses de disposar d'un grau de

resistencia superior a unes altres que formen la part del

sector privat tradicional, en les mateixes condicions

tecnologiques i de mercat. No obstant, sembla possible

preveure, en algunes de les experiencies, que en el mo

ment que fineixi el benefici que genera l'ajut institucio

nal i aquest no torni a fer la seva aparició, el manage

ment del factor treball mostrara ésser insuficient per con·

tinuar mantenint la porta oberta de la fabrica, com és

palesat en l'analisi de l'experiencia fallida.

Tanmateix, cal admetre que la persistencia de l'ac

tual situació de crisi economica i l'improvable retorn

a unes taxes d'atur en el mercat de treball convencional

com les que es registraren en el transcurs deIs anys
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seixanta s�n factors suficients per permetre la consoli

dació d'algunes d'aquestes experiencies d'associacionis

me de treball dins de l'estructura productiva del país.

Com ja s'ha posat de manifest, probablement tindran

més possibilitats de sobrevivencia aquelles experiencies

on, en el moment de la transformació, l'estrategia ju
rfdica emprada permeté a la nova societat alliberar-se

d'una part important d'aquelles herencies negatives pro

cedents de l'anterior societat fonamentalment de les re

lacionades amb les obligacions de pagament i amb el nom

bre de treballadors.

Podria fer-se el suposit que, en un moment determi

nat, la societat civil volgués plantejar-se:

a) assajar disminuir el cost economic i social que

engendren el naixement i vida economica d'aques
tes experiencies, i

b) per raons diverses en les que s'inclouen les co

rresponents al paper de "solidaritat política"
�ue desempenyoren aquests comportaments d'assaig
de manteniment d'un lloc de treball en aquests
moments d'elevades taxes d'atur en el mercat de

treball convencional, voler fomentar i ampliar
aquestes practiques d'associacionisme entre els

treballadors, a partir de la consolidació d'uni

tats productives veritableme� viables.

Aleshores, d'ésser desitjables aquests dos objectius,
l'actual comportament de l'Administració envers a aquesta

fenomenologia dificulta més que no pas ajuda el seu asso

liment per part de la societat en general.
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Si en un moment concret nasqués una demanda de

creació d'un veritable sector d'associacionisme de tre

ball, l'Administració hauria de modificar la seva polí
tica proteccionista aplicada fins l'actualitat envers

a aquestes experiencies.

Aquesta, enlloc de continuar essent un mer pla

d'urgencia,hauria de convertir-se en un pla de construc

ció d'un veritable sector d'associacionisme de treball

a mig i llarg termini.

Així mateix, creiem quesi_s'arribés a prendre aques

ta segona opció, aleshores, una de les seves primeres
manifestacions podria ésser la creació d'un organ ins

titucional que, en base a un pla sectorial de reindus

trialització, estimulés¡sols aquelles experiencies de

compra d'empreses per part deIs treballadors que tin

guessin possibilitats de viabilitat. Aquest organ insti

tucional hauria d'ajudar a permetre la reconversió d'a

questes empreses i orientar-les cap a les noves activi

tats economiques, aprofitant l'experiencia professional
deIs seus treballadors pero acomodant-Ia a les noves

exigencies economiques de manera que puguessin consoli

dar-se i crear el seu propi espai dins de l'economia

de mercat com a unitats productives viables.

L'experiencia de Mondragón fa pales el fet que l'as

sociacionisme de treball pot desenvolupar en el nostre

país experiencies empresarials amb un grau de competen
cia suficient per crear el propi espai dins d'una eco

nomia de mercat. Ara bé, cal no oblidar les raons ideo

logiques i economiques que existien en els orígens d'a

questa experiencia de democracia economica. Hom es troba
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davant d'una realitat dinamica que, com a tal, va saber

situar-se en aquells sectors de producci6 de major ex

pansi6, dotar-se d'aquelles organitzacions de segon grau,

tant financeres com tecniques, que permetessin la seva

consolidació i saber gaudir de les conseqüencies positi
ves del fort creixement economic que el teixit productiu
va experimentar en el curs dels anys seixanta.

Tanmateix, és logic pensar que l'associacionisme eco

nomic no es substreu de les conseqüencies negatives que

comporta una situació de recessió economica persistent
i profunda com l'actual, de manera semblant al sector pri
vat tradicional o al propi sector público Aleshores,
es fa dificultós pensar en la creació d'un veritable

associacionisme de treball a Catalunya a partir d'unes

empreses tradicionals en crisi i en uns moments de forta

incertesa economica amb una carencia d'estructures in

termitges que ofereixin aquells serveis mínims necessa

ris perque aquestes experiencies puguin afrontar els pri
mers problemes de posta en marxa, novament, de l'emprésa.
Per tant, es planteja com a improvable la reproducci6
d'un model de desenvolupament d'associacionisme de treball

fonamentat en l'experiencia de Mondragón. arran de la

"redescoberta" d'unes modalitats d'organització del tre

ball que han estat emprades com a mers estris en una con

juntura economica radicalment divergente

Ara bé, l'associacionisme de treball, fill de la

crisi economica actual, disposa. de les causes objectives
per plantejar-se, en un moment conyret, la necessitat de

planificar-se i assajar sortir de la seva marginaliuat

iRassar de la condició d'instrument defensiu a la condi

ció d'instrument innovador del progrés economic i so

cial.



371

Per a l'assoliment d'aquest objectiu, pensem que

caldria no només saber integrar treballadors procedents

d'empreses hereditaries i del cooperativisme fabril tra

dicional sin6 també crear espai per acollir a tots a

quells subjectes socials com , per exemple, joves amb

una qualificació nominalment elevada i als petits treba

lladors autonoms que han optat per la creació d'una

ocupació en activitats economiques corresponents a sec

tors emergents dins de l'actual estructura economica en

transformació. Es tracta de subjectes que posseeixen

un alt potencial d'innovació i de transformació en el

sentit que són portadors d'una capacitat empresarial

dispersa pero important.

Tanmateix, tots ells, en l'actualitat, són subjectes

debils que es troben en posició de marginalitat. Ales

hores, per a la superaci6 d'aquesta situaci6, considerem

que haurien de deixar de funcionar de manera aillada i

independent i demostrar que disposen de l'habilitat su

ficient per crear aquelles estructures de segon i ulte

rior grau que els facilitin les tasques de projecció,

recerca, comercialització, finan�aci6 i assessorament

tecnic.

Per aprofundir en el coneixement de la viabilitat

d'aquest plantejament podria ésser interessant estudiar

les possibilitats de desenvolupament en la nova estruc

tura industrial d'un veritable sector fonamentat en la

diversificaci6 de la base economica, dinamica i compe

tent, on l'associacionisme economic pogués desempenyorar
r-

un paper d'eix central. Pensem que l'associacionisme eco-

nomic és lluny d'haver arribat al seu sostre de possi
bilitats i caldria dissenyar un sistema d'empresa no au

tosuficient i aillada sinó integrada i compenetrada amb

el sistema d'empresa privada i d'empresa pública que ja
existeixen o que poden créixer a Catalunya.
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TAULA1.Evolució economica de Caixa Laboral Popular en aquests darrers anys(1974-l983)en milions de pessetes

An�Tresoreria Valors Efectes Credits Acreedors Capital Reserves
--

19742.468,4 2.465,4 4.097,0 2.548,4 11.351,2 550,7 542,4
19752.694,1 3.385,3 4.926,3 4.078,3 14.699,1 789,2 771 ,3
19762.790,9 4.811,1 6.881,1 5.814,2 19.350,8 997,9 1.037,4
19773.567,3 5.997,1 8.046,2 8.093,0 24.783,9 1.342,5 1.332,9
19784.752,8 7.695,2 10.029,0 10.895,5 32.232,9 1.655,9 1.802,1
19795.519,8 9.399,3 12.864,4 14.786,9 41.107,2 1.914,0 3.180,9
198010.749,3 11.022,4 11.944,0 18.581,9 51.425,3 2.136,5 4.194,1
198122.773,2 14.553,8 14.412,6 22.508,6 63.812,6 2.376,0 6.673,8
198226.323,3 16.882,7 17.180,5 28.339,6 79.300,0 2.746,6 8.672,1
198339.781,0 17.016,3 18.071,0 34.584,5 97.938,3 2.996,3 9.783,7

FONT:CAIXA LABORAL POPULAR, Memoria Economice. 1983. Bilbao 1984
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,TAULA2.Balan9 de Situaci6 a 31 de desembre de 1983 de la Caixa Laboral Popular de Credit(milions de Ptes)

ACT1U

Tresoreria i entitats de credit
-CaixaiBanc d'Espanya
-Altresentitats de credit

Inversions creditícies
-Creditcomercial

-Préstecsi credits a termini

-Altresdeutors

Carteradetítols

-Fonspúblics
-Títolsprivats de renda fixa

-TítolsdeRenda variable i parto

Irnrnobilitzat

Comptesdiversos

P A S S 1 U

4.331,8

35.449,2

Capital i Reserves

Capital
Reserves

2.832,3
4.371,6

39.781,0 7.203,9
3.353,3Fons especials

18.186,4

26.973,6
7.495,2

Banc d'Espanya i altres entitats
de credit 3.891,2

Acreedors52.655,2

4.409,7

11.956,1
650,5

-Comptes corrents

-Comptes d'estalvi

-Imposicions a pla�

15.265,6

30.769,0

51.903,7

97.938,3
Efectes i altres obligacions17.016,3

7.458,6

3.127,8

a pagar 2.743,3

2.303,7
2.605,2

Comptes diversos

Excedent de l'exercici120.038,9
FONT:CAIXA LABORAL POPULAR, Hem-oria Económ í.ca 1983, Bilbao 1984 120.038,9 �
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TAULA3.L'ocupació a Caixa Laboral Popular (1960 - 1980)

1960 2

1965 58

1970 240

1971 284

1972 328

1973 414

1974 496

1975 587

1976 641

1977 745

1978 809

1979 892

1980 958

1981 1 .043

1982 1.121

1983 1 . 169

FONT��HOMAS,H i LOGAN,CH, Mondragon.An.Economic Ana1ysis¡London ',1982,pp 78 iCAIXA LABORAL POPULAR.
Memoria Economica 1983,Bi1bao 1984.
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TAULA4.Distribuci6 provincial de les oficines de Caixa Laboral Popular

Variaci6

1982 1983 absoluta %
--

Nombred'oficines 132 141 9 6,8

iüava 14 15 1 7,1
Guipuzcua 49 52 3 6,1
Navarra 22 26 4 18,2
Biscaia 46 47 1 2,2
Madrid 1 1

Personal 1 . 121 1 .169 48 4,3

FONT:CAIXA LABORAL POPULAR� .Homoria Económ.í.c a 1983,':Silbao 1984.pp.20
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TAULA5.Distribució Provincial del cens associatiu de Caixa Laboral.Mondragon 1983

Biscaia Alava Guipuzcua Navarra

INDUSTRIALS 22 5 55 7

AGROALIMENTARIA 3 2 2 1

CONSUM 1

ENSENYA11ENT 24 1 1 8 1

HABITATGES 1 1 9 3

SERVEIS 2 - 5

FONT:elaboració propia a partir de CAIXA LI\BOEAL POPULAR, Memoria Ecorióm í.c a 1983, Bilbao 1984.pp 84 - 87
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TAULA6. Cens associatiu de cooperatives de Caixa Laboral Popular

nombre de cooEeratives associades

Activitats 1971 1974 1980 1983
--

INDUSTRIALS 38 47 85 84
-fundició i 4 4 14 7

-bensd'equip 10 13 24 25

-Bensintermig 16 21 29 31
-Bensde consurn perdurable 8 9 18 21
CONSTRUCCIO 5 5 5 5

AGROALlMENTARIES 5 4 6 8

CONSUM 1 1 1 1

ENSENYAMENT 4 4 40 44

HABITATGES - 5 14 14

SERVEIS 2 5 5 7

TOTAL 55 71 156 153

FONT:elaboració propia a partir de la informació de CAIXA LABOPJI.L POPULAr, �ler.1bries economiques,1971,1974,
1980,1983. Bilbao 1984.
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A N E X 2 CAPITOL 11

765 ORDRE DE 18 DE MAR<; DE 1984 PER LA QUAL

S'ESTABLEIXEN ELS PROGRAMES D'ACTUACIO DE LA UNI

DAD ADMINISTRATIVA DEL FONDO NACIONAL DE PROTEC

CION AL TRABAJO PER L'EXERCICI PRESSUPOS�ARI DE

1984.
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Article 1.- Els programes que haura de desenrotllar

la Unidad Administrativa del Fondo Nacional de Pro

tección al Trabajo en l'exercici pressupostári de

1984 seran els següents:

Programa 1. Recolzament de l'ocupació a Cooperatives,
Societats laborals i treball autonom.

Programa 1. Recolzament de l'ocupació a Cooperatives,
Societats laborals i treball autonom.

Article 2.- La finalitat d'aquest programa és fi

nan�ar inversions que promoguin la creació i/o el

manteniment de llocs de treball mitjant�ant la con

cessió, per part de la Unidad Administradora del

Fondo Nacional de Protección al Trabajo, de subven

cions financeres, assistencia tecnica i ajuts per

a la formació socio-empresarial i comunitaria.

Article 3.1 .Podran ésser beneficiaris dels préstecs:
a) els socis treballadors a jornada completa que int�

grin les cooperatives de treball associat o socie

tats laborals,

b) les cooperatives de 2n.grau i ulteriors,integra
des majoritariament per cooperatives de treball

associat,

En tot cas, les empreses a les quals fan refere�
cia els dos apartats precedents hauran de tenir

una plantilla inferior o igual a 250 treballadors

c) les societats anonimes laborals i/o els seus socis

els quals fa referencia el Real Decreto 1357/1983,
del 25 de maig pel qual s'aprova el Reglamento per

l'aplicació de la Llei 11/1982 del 13 d'abril de

supre ssi6 de l' or_ganiS;rnQ ªJJt_QIlPITlQ_ille_cl:i,9. de __ºQ!D1,lni-
cación social del Estado
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Article 3.2. Els mers efectes d'aquestes normes,

i sense perjudici d'allo disposat en l'apartat c)

del numero anterior/hom haura d'entendre per so

cietat laboral aquella societat mercantil que com

plexi els requisits següents:

que els treballadors siguin propietaris del 50%

del capital social com a mínimo

- que cap dels socis ostenti més del 25% del capital
social.

- que els títols representatius del capital social

siguin nominatius.

- que els títols representatius del capital recul

lin,en el seu text, les limitacibnsque, segons

l'ordre de la seva transmissibilitat) estableixin
els Estatuts Socials.

,-
- que els titols representatius del capital propietat
dels treballadors només es puguin transmetre a al

tres treballadors de la mateixa societat.

Article 4.1. S'estableixen dues linies de credit:

una anomenada "A", vinculada a la creaci6 o ampli�
ci6 de llocs de treball estables, i una altra, an�
menada "B", dirigida al manteniment d'aquests llocs

de treball en empreses que estiguin funcionant.

Article 4.2. L{nia de crédit "A"

Aquesta línia de finan9iaci6 es compondra de dues

seccions: La primera,destinada a finan9ar inversi6

fixa, en un maxim del 75% de la quantia projectada,
i una segona, de fins a un 25% com a maxim d'aquesta
inversi6 per a circulant.

En qualsevol dels casos, la quantia maxima del prés
tec sera de 850.000 pessetes.
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S'estableixen les següents condicions per a la

secció destinada a secció fixa: un interes simple

del 10% anual, un pla9 m�xim d'amortització del

préstec de 8 anys i la possible concessió d'un any

de carencia per la devolució de principal.

Per la secció destinada a circulant, les condicions

són: un interes simple del 12% anual un pla9 d'amor

tització del préstec de 3 anys com a maxim i la po�

sibilitat d'aconseguir un any de carencia per a la

devolució del principal.

4.3. Lín ia de c r
éd í.t; "B"

Aquest crédit és destinat a finan9ar les necessi

tats de circulant de les empreses recollides en

l'article 3r., parraf 1r.,apartat a) i b) que ja
funcionen i que no s 'hagin beneficiat de la L'í n-i.a

de cr�dit "A" en els 36 mesos anteriors a la seva

sol.licitud.

La quantía m�xima haura d'ésser de 200.000 pessetes

per lloc de treball, amortitzable amb un maxim de

dos anys i acreditara un interes simple del 12% anual.

Article 4.4. les cooperatives contemplades en l'ar

ticle 31 del Real Decreto 1145/1982, del 25 de juny
pel qual es regulen diverses mesures de foment de

l'ocupació podran optar a préstecs de la Unidad Ad

ministradora del Fondo Nacional de Protección al Tra

bajo en les condicions fixades en l'esmentat Decreto.

Article 5.Els préstecs hauran d'éssser garantitzats
amb la responsabilitat personal i mancomunada deis

rnanllevadors i amb la responsabilitat solidAria de

l'entitat.Pero, a més a més, mitjan9ant algunes de

les següents fórmules:
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Hipoteca irnmobiliaria i/o mobiliaria. La h��
teba mobiliaria no podra cobrir m�s del 75%

del préstec.

Per a les cooperatives i societat laborals creades

novament i que no precedeixin de la reconversió

d'una altra empresa, podra ésser admesa promesa

d'hipoteca per un 50%, com a maxim de les garanties
establertes en la corresponent �resolució concffiso

ria i per un pla9 maxim de 6 mesos.

Aval institucional bancari o d'altres intermediaris

financers.

Ecepcionalment,hom podra garantitzar la devolució

del préstec' amb qualsevol garantia admesa en dret.

En el cas que les garanties finals per a prestar
fossin inversions fixes, el pla9 d'execuci6 su

peré's els 6 mesos, aquestes garanties podran ésser

suplides fins la seva formalitzaci6, mitjan9ant
altres garanties o avals transitoris, les quanties
i els pla90s de les quals siguin avalades suficient

mento

Article 6.1. Les resolucions sobre les sol.lici

tuds dels préstecs seran preses segons els criteris

següents:

a) viabilitat tecnica, economica i financera del

projecte per a portar a terme i de l'empresa.

b) l'adequaci6 en dimensió i capacitació de

la plantilla.

c) La incidencia social i sobre el lloc de treball

dins l'entorn geografic on l'empresa desenvolu

pi la seva activitat.

d) l'organització i gerencia de que disposi l'em

presa.
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e) La no contravenció de les polltiques i mesures

de reconversió industrial, en aquest caso

f) La situació deis debits que pugui existir per

part de l'entitat sol.licitant amb la Seguretat

Social i la Hisenda pública de manera que es

facilités el no acompliment de les obligacions
concretes.

6.2Hom valorara positivament, així mateix, les

aportacions economiques a l'empresa deis so

cis treballadors peticionaris, especialment
en haver rebut indemnitzacions i/o prestacions
de l'Estat o bé de les empreses de les quals
haurien format parto

Article 7.- podran ésser beneficiaris de subven

cions financeres, per part de la Unidad Adminis

tradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo,

aquells treballadors que es trobin en situació d'�
tur inscrits en les oficines d'ocupació, que pre

tenguin de constituir-se en treballadors autonoms¡

les cooperatives de treball associat i/o els seus

socis cooperativistes, les cooperatives de 2n.grau
i grau ulterior integrades, majoritariament, per

cooperatives de treball associat¡ les societat labo

rals-els seus socis treballadors-

Article S.-les subvencions seran, com a maxim, de

6 punts d'interes fixat per l'entitat de cr�dit,pQ
blica o privada, que cedeixin el préstec al sol�

licitant.

Aquestes subvencions podran ésser pagadores anual
ment durant la vigencia deis préstecs o acumulable,
pagadores en el primer any i destinades a amortit-
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z�r parcialment, el principal, encara que pugui

establir-se qualsevol altra consideraci6 sempre

que el tipus d'interes efectiu per pagar al des

tinatari sigui de 1'1% com a mínima

En cap del casos, hom podra subvencionar préstecs
anuals en tipus d'interes superiors al 18%, ni la

quantia subvencionable del préstec podra excedir

d' un mili6 de pessetes per lloc de treball.

,

El plaq d'amortitzaci6 dels prestecs subvencionats

sera, com a mínim, de 3 anys.

Article 9.- Els requisits que hom haura de com

plir per tal de poder optar per aquestes subven

cions en les condicions esmentades en l'article

precedent s6n:

a) els préstecs hauran de ser concedits per aque -

ll� entitats de credit que tinguin subscrit un con

veni amb aquest proposit amb el Ministeri de Tre.

ball i Seguretat Social.

b) que els préstecs obtinguts pels peticionaris

siguin destinats a finanqar inversions que crein

o mantinguin l'ocupaci6 estable, mitjanqant la
realitzaci6 de projectes viables.

Article 10.- Els préstecs i subvencions financeres

que contempla aquest programa serap incompatibles
amb el de la línia de finan��ci6, que estableix

l'acord del Consejo de Ministros del 17 d'abril

de 1983 per a la Petita i Mitjana empresa.

Article 11.- Podran ésser beneficiaris d'assisten

cia tecnica:
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- els rrabal Lado.r s que v ulguin constituir una

cooperati�a de treball associat o una societat

laboral.

- les cooperatives de treball associat i les socie

tats anonimes laborals.

- les cooperatives de 2n.grau i grau ulterior in

tegrades majoritariament per cooperatives de tre

ball associat,i
les associacions i agrupacions de societats la

borals i/o cooperatives.

11.2 l'assistencia tecnica podra consistir en al

gunes de les modalitats següents:
- selecció i/o contratació de directors,gerents

o tecnics.

- estudis de viabilitat o organització, diag
nosis i altres de natura analoga.

- auditories o informes economics.

- assessorament en les diverses arees de l'ac-

tivitat empresarial.

11.3 l'assistencia tecnica podra ésser�onseguida
d'ofici o instancia de part i es podra realit
zar en caracter individual o conjuntament per
un sector, grup o comarca. El cost de l'assis

tencia podra ésser subvencionat en la seva to

talitat per la Unidad Administradora del Fondo

Nacional de Protección al Trabajo quan aquesta

sigui promoguda d'ofici¡ en cas contrari, es

subvencionara fins un maxim del 50% del cos

del servei.

L' assistencia tecnica es prestara per empr�
sa o persona física especialitzada i que reu

neixi garantia de solvencia professional.



Article 12.1 La Unidad Administradora del Fondo

Nacional de Protecci6n al Trabajo, podra finan�ar
la formaci6 socio-empresarial i comunitaria d'a

quells treballadors que integrin o vulguin inte

grar una cooperativa o societat laboral i la dels

treballadors en general, així com la difusió del

cooperativisme.

Article 12.2 Les accions que subvencionaran seran

de quatre tipus:

a) Activitats educatives tipificades:

-jornades d'informació cooperativa
-cursos de cooperativisme i de gereencia coope-

rativa

-cursos monografics

b) Activitats no tipificades:
- congressos, taules rodones,seminaris,beques,
certamens i altres de semblant.

e) Activitats de foment del associacionisme coope

ratiu.

e) Accions de formaci6 socio-laboral'

Article 12.3 Les accions previstes en els apartats
2.a) ,2.b), i 2.c) anteriors es promouran a través

de la Direcci6 General de Cooperatives i les conte�
plades en l'apartat 2.d) a través de la Direcci6

General de Treball.

Les refereides accions podran desenvolupar-se mit

jan�ant concerts o convenis amb tercers.
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A N E X 3 CAPITOL 11

RELACIO DE COOPERATIVES DEL CAMP CLASSIFICADES

PER SISTEMES AGRARIS (1)

(1) elaboració propia a partir de ROCA i GALES

(fundaciól Directori de Cooperatives Agraries
de Catalunya, ed.Caixa d'Estalvjs de Catalunya,
Barcelona:1982.



1 .1.SISTEMA MEDITERRANI AMB PREDOMINI DE CONREUS LLENYOSOS

POBLADO

COMARCA: TARRAGONES

l'Argilaga

Bonastre

La Canonge

El Catllar

Constantí

El Morell

La Nou de Gaia

Els Pallaresos

Perafort

La pobla de Mafumet

La Pobla de Montornes

La Riera de Gaia

Roda de Bera

Salomó

La Seeuita

Vilallonga del Camp

Vila-Seea Salou

COMARCA: RIBERA D'EBRE

Aseó

Benissanet

Flix

Gareia

ANY FUNDACIO. ACTIVITAT ECONOMICA

1961 Vi

1945 Adobs

1947 Oli,vi,fruites seques,

fruites,pinso,Caixa Rural

1897 Oli,vi,fruites seques,

eonsum,pinso

1956 Vi,fruites seques,eonsum

1920 Oli,vi,fruites seques,

eonsum,pinso

1963 Oli,vi

1960 Vi,

1960 Vi,adobs,Caixa Rural

1917 Oli,vi,fruites seques,

eonsum,pinso,Caixa Rural

1909

389

NUM SOCIS

62

22

303

200

220

313

81

101

205

155

Oli, vi, pinso, adobs, Caixa Rurall 72

1958 Oli,vi,fruites,adobs,
Caixa Rural

1945 Caixa Rural,fruites seques

eonsum,pinso

1925 Oli,vi,adobs,Caixa Rural

1961 Vi

1950 Oli,fruites, adobs

1898 Oli,vi,fruites,eonsum
eereals,Caixa Rural

1951 Oli,vi,fruites,adobs
Caixa Rural

1965 Oli,vi,eonsum,fruites
arrós i pinso

1909 Oli,vi,eonsum,pinsos

Oli,vi,eonsum,arros,pinso

250

56

132

132

500

512

110

189

509

251

. / .
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POBLACIO ANY FUNDACIO ACTIVITAT ECONOMICA NUM SOCIS

Ginestar d'Ebre

-Coop Agrieola i C.R 1918 Oli,vi,fruites,avieultura
pinso,eonsum

279

-Fruital Coop
-Frutieultors Assoeiats de

la Ribera d'Ebre

1980
1980 Fruites i hortalisses 6 eoop

Miravct 1946 Oli,vi,eonsum 220

Mora d'Ebre 1950 Oli,vi,adobs,fruita 215

MoriJ. la Nova 1962 Oli,vi,adobs 115

La Palma d'Ebre 1919 Oli,vi,fruites,eonsum
pinso , Caixa Rural

260

Rasquera 1961

Ribarroja d'Ebre 1978

Tivissa 1920

La Torre de l'Espanyol 1950

Vinebre 1948

Oli,vi,caixa Rural 138

Oli,fruita 100

Oli,vi,fruites,adobs,consum 330

Oli,fruites,adobs 225

Oli,vi,fruites,eonsum 68

pinso,Caixa Rural

COMAHCA: TERRA ALTA

Arnes 1965

Batea 1961

Bot 1962

Caseres 1945

Corbera d'Ebre 1959

La Fatarella 1950

Gandesa 1919

Horta de St.Joan 1961

El Pinell de Brai 1917

La Pobla de Massaluea 1962

Vilalba deIs Ares 1961

Oli,vi,adobs 90

Oli,vi,eonsum,caixa Rural 200
adobs

Oli,vi,fruites,eonsum,eereals298
pinso,Caixa Rural

Oli,vi,fruites,eonsum 70

Oli,vi,fruites,eonsum,pinso 265

Oli,vi,fruites,eonsum, 124

pinso, eomereiali tza el vi

Oli,vi,eonsum 394

Oli,vi,adobs 235

Oli,vi,fruites,eonsum,pinso 376

Oli,vi,fruites,adobs 125

Oli,vi,fruites 178

. / .



POBLACIcJ

COMARCA: PRIORAT

Bellmunt del priorat

La Bisbal de Falset

Cabassers

Cap<;anes

cornudella de Montsant

-Celler Cooperatiu
-Coop Agrícola

Falset

La Fiquera de Falset

Gratallops
-Coop Agrícola
-Coop Vinícola (2on Grau)

Els Guiaments

El Lloar

Mar<;a

Margalef de Montsant

Masroig

El Molar

Poboleda

Porrera

Pradell de la Teixeta

La Torre de Fontaubella

Torroja del Priorat

Ulldemolins

La Vilella Alta

La Vilella Baixa

391

ANY FUNDACIcJ ACTIVITAT ECONOMICA NUM SOCIS

1917 Oli,vi,consum,pinso 129

1952 Oli,vi,fruita,consum, 132

pinso,Caixa Rural

1933 Oli,vi,fruites,consum,pinso 151

1933 Oli,vi,fruites,pinso 180

1918
1904

Oli,vi 234

Fruita,consum,pinso,cereals 1622

Caixa Rural

1917 Oli,vi,fruites,consum 874

1932 Oli,vi, fruita,consum,cereals 98

R.porcina,avicultura

1917 Oli,vi, frui tes, consum, adobs
Vi

1913 Oli,vi,consum,arros,pinso 120

1930 Oli,vi,fruites,consum,pinso 83

1913 Oli,vi,fruites seques,pinso 368

adobs,Caixa Rural

1952 Oli,vi,fruites,adobs 55

1917 Oli,vi,fruites,arros,pinso 269

1950 Oli,vi,fruites seques,consum 147

1949 Oli,vi,fruites seques,consum 171

pinso,caisa Rural

1934 Oli,vi,fruites seques,consum 137

pinso

1946 Oli,vi,fruites seques,consum 68
pinso
Vi,fruites seques,consum 401942

1935 Oli,vi,fruites seques 100

1954 Oli,vi,fruites seques,pinso 288

1933 Fruites seques,vi,oli,adobs 112

1922 Oli,vi,fruites seques,consum 135

pinso, Caixa Rural

. / .



POBLACIO

COMARCA: ALT CAMP

Aiguamurcia

Alcover

Alió

Brafim

Cabra del Camp

Figuerola del Camp

Fontscaldes

Masllorenc;

La Masó

Nulles

picarnoixons

Pla de Sta. Maria

Pont d'Armentcra

Puigpelat

Rodonya

San tes Creus

Vallrnoll

Valls

Vilabella del Camp

Vila-Rodona

COMARCA: BAIX PENED8S

Albinyana

L'Arboc;

Bany€res del Penedes

392

ANY FUNDACIO ACTIVITAT ECONOMICA NUM SOCIS

1919 Vi,adobs,Caixa Rural de

Valls

40

1920 Oli,vi,fruites seques,

consurn,pinso

712

1909 Vi,oli,Caixa Rural 120

1930 322Oli,vi,fruites seques

avicultura,cereals,pinso
Caixa Rural

1912 175Oli .v
í

, adobs

1925 60consurn

1962 87Vi,adobs

Vi,adobs 137

1929 100Servei de bar

1915 152Vi,consum,Caixa Rural

1910 Cereals,vi,adobs,Caixa Rural 279

1930 Oli,vi,adobs 230

1960 Vi,adobs,Caixa Rural 67

102

1918 Vi,consurn 47

1896 Vi, fruites seques,consurn

cereals,Caixa Rural

201

1888 Oli,vi,fruites seques,consurn 1336

cereals, Caixa Rural

1946 Vi,consurn,pinso,Caixa Rural 253

1918 Oli,vi,fruites seques,consurn 276

pinso,Caixa Rural

1969 Oli,vi,fruites seques, 79

cereals, Caixa Rural

1919 Oli,vi,consurn,fruites 418

pinso,cereals,Caixa Rural

1918 Oli,vi,fruites seques,consurn
pinso,cereals 120

. / .
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POBLACIO ANY FUNDACIO ACTIVITAT ECONOMICA NUM SOCIS

Bellvei del Penedes

-Coop Comarcal Fructícola
Baix Penedes

-Coop Agricola i C.R

1970 fruites 184

1954 Oli,vi,fruites seques,
pinso,cereals
Oli,vi,adobs,Caixa Rural

153

La Bisbal del Penedes 1942 203

Calafell 1921 Oli,vi,adobs 126

Lloren9 del Penedes 1914 Oli,vi,pinso,cereals 270

st.Jaume deis Domenys 1916 Oli,vi,fruites seques,consum 227

pinso,cereals,Caixa Rural

Vendrell

-Coop Agricola i C.R del vendrell 1911

-Coop d' Avicul t.ozs i Cllnicul- 1956

tors

Oli,vi,Caixa Rural
Pinso

250
50

COMARCA: BAIX CAMP

L'Aleixar 1957 Oli,consum,fruites,pinso
Caixa Rural

154

Alforja 1954 Oli,vi,fruites seques,

avicultura,consum ,pinso
Caixa Rural

396

Almoster 1942 Oli,vi,fruites seques,consum 78
Caixa Rural

L'Argentera
-Coop Agricola
-Coop Agricola Ramadera de

explotaci6 comunitaria

1962
1971

Fruites seques
Avicultura

71

21

Les Borges del Camp 1920 Oli,R.porcina,vi,fruites
seques,avicultura,consum
Caixa Rural

339

Botarell 1959 Oli,R.porcina,vi,fruites
seques, consum, pin_so,
Caixa Rural

93

Cambrils 1920 Oli,verdures,vi,hortalisses 895
fruites seques,consum,cereals
fruites,Caixa Rural

Capafonts 1964 Adobs 37

Castellvell del Camp 1910 Oli,vi.fruites seques,consum 103

Colldejou 1959 Fruites seques,consum 45

Duesaigües 1955 Oli,vi,fruites seques
avicultura, consum

80

. / .
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POBLACIO ANY FUNDACIO ACTIVITAT ECONOMICA NUM SOCIS

Maspujols 1906 Oli,vi,fruites seques

consum,pinso
102

Montbrió del Camp 1945 Oli,vi,fruites seques,adobs 330

Mont-Roig del Camp 1914 Oli,verdures,vi,hortalisses 730

fruita,consum

prades 1961 Fruites seques,consum,pinso 161

Caixa Rural

Pratdip 1949 Fruites seques,oli,pinso, 155

adobs,Caixa Rural

Reus

-Coop Comarcal d'Avicultura

-Coop Defensa Agrícola
-Unió Agraria Coop (2on Grau)

1946

1958

1962

R.porcina,pinso,avicultura
Hortalissa,adobs
Oli,vi,R.porcina,fruites
seques,avicultura,arros,
pinso,cereals
Oli,R.porcina,vi,fruites
seques,avicultura,consum,
pinso,Caixa Rural

1070
200

180 coop

Riudecanyes 1945 270

Riudecols 1942

Riudoms 1956

La Selva del Camp 1903

Vandellos 1959

Vilanova d'Escornalbou 1945

Vilaplana del Camp 1956

Vinyols 1963

Oli,vi,adobs,Caixa Rural 257

Oli,vi,fruites seques,consum 180

pinso

Oli,R.porcina,consum,vi, ,

fruites seques,avicultura
1560

Oli,vi,fruites seques,consum 239

pinsos,Caixa Rural

Oli,vi,fruites seques,consum 80

pinso,Caixa Rural

Oli,fruites seques , consum, 166

pinso,Caixa Rural

Oli,fruites seques,consum, 109

pinsos

COMARCA: MONTSIA

Alcanar

-Coop de Viveros

-Coop Unió del Camp

1968
1979

Planter- de tarongers
Verdures,hortalisses,
fruites,consum

98

147

Amposta
-Canillra arrossera i C.R 1927 Verdures,R.bovina,porcina,

fruites,avicultura,pinso,
cereals,Caixa Rural

3669

-Unió Ampostina del Camp 1980

. / .
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POBLACIO ANY FUNDACIO ACTIVITAT ECONOMICA NUM SOCIS

Freginals 1958 Oli,vi,adobs 200

La Galera del Pla 1942 Vi, Caixa Rural 125

Goda 11 1950 Oli,vi,consum,pinso 370

Mas de Barberans 1967 Oli 93

Sant Caries de la Rapita 1980 Verdures,adobs 131

Santa Barbara 1965 Oli 229

La Senia 1947 Oli,pinso,adobs,consum 423

arros,vi

Ulldecona 1916 Oli,vi,pinso,fitosanitaris 415

COMARCA: GARRIGUES

L'Albagés 1920 Oli,fruites seques, consum

Caixa Rural
243

L'Albí 1919 Oli,vi,fruites seques,
Consum, cereal s 285

Arbeca 1918 Oli,fruites seques,consum
pinso,cereals

540

Les Borges Blanques
-Agrupació Olearia Lleidatana 1980

-Coop del Camp Sant Isidre 1915

Oli,fruites seques,consum,
adobs

Oli,vi,consum,fruites,
Fruites seques

Oli,fruita,adobs

35

-Coop del Camp Pla d'Urgell 1918 416

460

Bovera 1950 Oli,fruites seques,adobs,
pinso

200

Castelldans

-Coop Castell-Fruit

-Coop del Camp Sant Fortunat

1973

1942
Fruites 102

Oli,vi,fruites seques, 200
pinso,cereals.

Oli,vi,fruites seques, 332

consum,adobs

Oli,adobs 57

Oli,vi 174

Oli,vi 73

Oli,vi 58

Oli,vi,cereals 400

Oli,adobs 172

. / .

Cervia 1918

El Cogul 1950

L'Espluga Calva 1957

La Floresta 1916

Fulleda 1957

La Granadella 1920

Granyena de les Garrigues 1951
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POBLACIÓ ANY FUNDACIÓ ACTIVITAT ECONOMICA NUM SOCIS

Juncosa 1919 Oli,adobs,consum,Credit
fabricació de pa

210

Els Omellons 1920 Vi,oli,adobs 80

La pobla de Cervoles 1945 Oli,vi,fruites seques,
cereals

127

La pobleta de la Granadella 1934

Els Soleras

-Coop Agrícola deis Soleras 1921

-Coop Avícola i Ganadera 1959

Els Torms 1942

Torregrossa 1914

El Vilosell 1931

Vinaixa 1919

Oli,adobs,pinso 160

Oli,fruites seques,consum 282

Pinsos 180

Oli 93

Consum,pinsos,cereals 219

fruites seques,fruites

Oli,vi,consum,llet 128

Oli,vi,cereals 260

COMARCA: BAIX EBRE

L'Aldea Consum,adobs 400

Aldover 1946 Oli,verdures,consum,
fruita,pinso

103

L'Ametlla de mar 1972 Oli,fruites seques,consum,
Caixa Rural

200

Benifallet

-Coop el Progrés
-Coop Agrícola Olivarera
Baix Ebre

1980

1955

Act.Comercial
Olí

10

329

La Cava 1955 Verdures,R.bovina,porcina, 1200

hortalisses,avicultura,consum,
fruites,arros,pinso,cereals

Jesus i Maria 1942 Hortalisses,consum,arros 144

Paüls deis Ports 1950 Oli,Caixa Rural 120

El Perelló

-Coop Agrícola Tarragonina
-Coop Agricola i C.R.Sant

Isidre

1980
1947

Apicultura
Oli,vi,fruites seques,consum,561
Caixa Rural

Roquetes 1952 Oli 110

Sant Jaume d'Enveja 1958 Verdures,hortalisses,arros 178

Tivenys 1959 Verdura,�ortalisses,consum, 102

pinso

. / .



397

POBLACIO ANY FUNDACIO ACTIVITAT ECONOMICA NUM SOCIS

Tortosa

-Coop Agraria de Jesús

-Coop Agricola iC.R.

-Coop Comarcal Avicultura

-Coop Lletera de Tortosa

1950 Adobs,oli 361

1954 Llet i derivats

Xerta 1946 Oli,fruites,Caixa Rural 300

COMARCA: ALT PENEDES

Les Cabanyes 1919 Vi 119

La Granada 1919 Vi,Caixa Rural 199

Vilafranca Penedes
-Celler coop de Moja 1921 Vi 125
-Celler coop de Vilafranca 1933 Vi 380
-Coop Vinícola del Penedes 1966 Vi 700
(COVIDES)
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1 . 2.SISTEMA MEDITERRANI AMB PREDOMINI DE CONREUS HORTICOLES

POBLACIÓ ANY FUNDACIÓ ACTIVITAT ECONOMICA NUM SOCIS

COMARCA: BAIX LLOBREGAT

Sant Joan Despí 1980 fruites,verdures,hortalis
ses, pinso i fitosanitaris

71

COMARCA:BARCELONES

RAECELONA

-Ahinsa Coop 1980 verdures, hortalisses 50

-Barcelona Agraria (2on Grau) 1980 consum,adobs 21 coop

-Coop Criadores Ganado Cerda 1957 pinso 433

-Coop Vaqueros Barcelona 1944 llet i derivat 84

-UCAC (Unió Catalana d'agri-1936
cultors i cunicultors)

consum,avicultura,pinsos 4.700

COMARCA: MARESME

Alella Vinicola 1906 vi 152

premia de Dalt

-CORMA(Coop de plantes 1979 comercialització plantes 14

ornamentals del Maresme

Sant Cebria de Villalta 1980 Comercialització xampinyons

Sant Poi de Mar 1979 Comercialització Maduixes 57

Vilassar de Mar

-Copaflor 1980 Floricultura 8
-Floricultors del Maresme 1949 Floricultura 22



2.1 .SISTEMA FERRATGE-RAMADER: PREDOMINI DE RAMADERIA EXTENSIVA

POBLACIO

COMARCA:ALT URGELL

L'Alzina d'Alinya

Coop del camp Piri
nenca Seu d'Urgel1

coop Lletera del Cadí

COMARCA:PALLARS JUSSA

Isona

El palau de Noguera

ANY DE FUNDACIO ACTIVITAT ECONOMICA

1954 pinso

1945 Consum,pinso,fitosanitari
Ramadaria bovina

1915 Llet i derivats

1949 Fruites seques,consum

pinsos, cereals

1955 Adobs

copirineu (Pobla de Segur) 1967 Llet i derivats

Salas de pallars

Copirineu(Tremp)

Tremp

COMARCA: RIPOLLES

1944 Adobs

1976 Ramaderia:bovina,porcina
pinsos,cereals

1930

Sant Joan de les l\badesses1949 Pinso

Vallfogona de Ripolles

COMARCA:BERGUEDA

Berga

COMARCA: SOLSONBS

Solsona

COMARCA: CERDANYA

puigcerda

1970 Consum,pinso,cereals

1975 Pinso

1975 Cereal s

1960 Ramaderia:Bovina,porcina
consum,llet i derivats
pinsos, cereals.

399

NUM SOCIS

28

834

302

32

1057

139

2862

250

47

107

400

166

470

. / ·



POBLACIcJ
,

ACTIVITAT ECONOMICAANY DE FUNDACIO

COMARCA:BAGES

ARTES 1908 Ramaderia:bovina i porcina

BALSARENY 1970 Pinso

CARDONA 1965 Cereal s

Fals 1966 Ramaderia bovina

Manresa-Coop agricola 1931

comarcal del Bages
-celler coop�ra- 1926

tiu Salellas

Adobs i pinso

Ramaderia bovina,porcina
agricultura, pinso,vi,
fruites seques,cereals
consum

Moia 1979 Maquinaria Agricola

St.Joan de Vilatorrada 1923 Oli,cereals,consum,pinso
Ramaderia bovina,porcina

St.Vicen� de Castellet

(COPYSU)
Pinso i adobs

Santpedor 1968 pinso,adobs,Caixa Rural

400

NUM SOCIS

850

30

71

52

593

410

7

300

48

423



2.2.SISTEMA FERRATGER-RAMADER: PREDOMINI DE RAMADERIA INTENSIVA

POBLACIO

COMARCA: LA GARROTXA

olot

COMARCA: OSONA

Gurb

Seva

Vic

COMARCA: ALT EMPORDA

Agullana

Campmany

EspolIa
-El Celler Cooperatiu
-La fabrica d'oli

Garriguella

Masarac

Mollet d'Emporda

palau Savardera

Pau

Peralada

Pont de Molins

Rabós d'Emporda

Roses

St.Climent Sescebes

St.Pere Pescador

VilajuIga
-Alt Emporda
-Comarcal de l'Emporda

ANY DE FUNDACIO ACTIVITAT ECONOMICA

1971 Consum,pinsos, cereal s
adobs.

Ramaderia:bovina,porcina
Llet i derivats

1980

1971 pinso,cereals

1966 Ramaderia:porcina
Llet i pinso

1980

401

NUM SOCIS

160

128

435

Adobs,oli,vi,lleti derivats 37

Ramaderia:Bovina,porcina,
avicultura

1916 vi

1906
1946

vi

oli

1963 vi

1964 vi

1954 vi

1947 vi i oli

1961 vi

1964 vi i consum

1934 vi

1961 vi

1951 vi

1964 vi

1969 consum i fruites

1947

1923
vi i oli

producció d'alcohol

97

131

200

88

33

67

132

70

49

268

63

70

80

130

70

200

. / .
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POBLACIC ANY DE FUNDACIO ACTIVITAT ECONOMICA NUM SOCIS

Vilamaniscle 1960 vi 45

COMARCA: LA SELVA

Angles 1947 Llet i derivats 200

Blanes 1946 Pinsos, consum,verdura
hortalisses

165

st.Coloma de Farners , 1947 consum i adobs 211

COMARCA: VALLBS ORIENTAL

parets del Valles Utilització d'aigua
per regadiu

557

COMARCA: GIRONBS

Banyoles 1907 pinso,cereals 1195

R.bovina,porcina

Bordils 1969 fruites 72

Car;;:a de la Selva 1907 consum i pinsos 58

Canet d'adri 1980

Girona (2on Grau) 1980 fruita i subministrament 25 Coop
al soci

sto Gregori 1980 Consum 23

COMARCA: BAIX EMPORDA

La Bisbal 1947 Consum 300

pals 1947 arras 55

Serra d'Aro 1965 Consum 25

Torroella de Mongri 1962 Consum i fuites 40

Ullastret 1931 Maquinaria agricola 21



I

3.1. SISTEMA CEREALISTIC: PREDOMINI CEREALS

POBLACIO

COMARCA: SEGARRA

La Guardia Lada

Guissona

-Coop Agricola Comarcal

ANY FUNDACIO

1981

1906

-Coop Agropecuaria Guissona 1959

Les Olugues

Tora de Riubregos

COMARCA: NOGUERA

Albesa

Algerri

Les Avellanes

Balaguer

Bellcaire d'Urgell

Bellvis

Carnarasa

Castelló de Farfanya

Cubells

Gerp

Linyola

Menargues

Os de Balaguer

Pene lis

La Portella

La Centiu de Sió

TErmens

1960

1957

1964

1957

1947

1958

1954

1958

1954

1933

1968

1964

1945

1966

1962

1946

1958

1944

1961

ACTIVITAT ECONOMICA

Consum, adobs

Consum,pinso,cereals
R.porcina
R:bovina,porcina
aviculatura,pinso,

Cereals

Consum,pinso,cereals

Hortalisses,consum,fruites
pinso,cereals

403

NUM SOCIS

22

2300

15.350

28

106

190

Oli,pinso 46

Consum 18

R:bovina,porcina,avicultura 250

fruites,pinsos,cereals

Consum,pinso,cereals

R:porcina,bovina,
consum,fruites,cereals

oli,pinso

adobs,pinso,oli,consum

oli

adobs

oli,R:bovina,porcina
consum,pinGo,cereals

Pinso,cereals, oli , vi
consumo

Adobs

pinso,cereals

fruites, pinso

Adobs

Llet i derivats,cereals
fruites, adobs, pinso

350

170

200

65

30

35

355

180

95

142

90

101

187

. / .
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POBLACIO ANY FUNDACIO ACTIVITAT ECONOMICA NUM SOCIS

Torrelameu 1965 Consum,fruites,cereals
R.porcina

87

Vilanova de MeL3. 1941 80

COMARCA: CONCA DE BARBERA

Barbera de la Conca 1894 vi,consum,pinso 300

Blancafort 1896 R.porcina,vi,consum,pinso 251

cereals,fruites seques,
avicultura

L'Espluga de Francoli 1906 Oli,fruites seques,consum 657

pinso,cereals

Montblach 1918 vi,consum,pinso,C.R 762

Pira 1917 vi,consum,pinso 170

Rocafort de Queralp 1918 vi 200

Sta.coloma de Queralp 1959 Pinso,avicultura,cereals, 718

R.porcina,C.R

Sarral 1909 vi,pinso 500

Solivella 1916 Vi,adobs 392

Vallclara 1954 Oli,vi,adobs 40

Vilanova de prades 1944 Avicultura,pinso 44

Vimbodi 1934 Consum,vi,adobs 220
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3.2. CISTEMA CEREALÍSTIC: PREDOMINI DE CEREALS 1 CULTIUS LLENYOSOS

POBLACIO ANY FUNDACIO ACTIVITAT ECONOMICA NUM SOCIS

COMARCA: ANOIA

Calaf 1964 Cereals 290

Igualada
-Coop Agrícola Igualada 1980 200

-Coop Agropecuaria 1971 Oli,adobs,pinso 302

Pierola 1972 Fruites,cereals 9

(Explotació comunitaria)

Sant Martí de Tous 1968 R:bovina,porcina
adobs,pinso,consum,cereals,vi

Sant Sadurni d'Anoia 1980 Vi,fruita 7

COMARCA: SEGRIA

Aitona 1944 Consum,pinso 95

Albatarrech 1965 Vi,pinso, consum,fruites,oli 80

Alcano 1951 Oli 84

Alcarras 1948 Consum,fruita 170

Alcoletge 1953 Consum,fruita 140

Alfes 1958 Adobs,olives 107

Alguaire
-Coop Sant Faust

-Cefruco
1947

1968
Consum,pinso,cereals
Fruita

270
90

Almaselles

-Coop Avicola d'Almaselles
-Avicola i RAmadera

-Coop del Camp
-Coop de Fructicultors

1959
1959
1943
1965

Pinso
Embutits

Pinso,adobs
Fruita, fitosanitaris

242

220
290
50

Almatret 1918 Oli,fruites seques 156

Almenar

-Coop Avicola i Bestiar 1961

-Coop Camp Sant Gaieta 1946

Alpicat 1928

Artesa de Lleida 1977

Aspa 1945

Bell-lloc d'Urgell 1942

Pinso

Consum,pinso,cereals
350
325

Oli,vi,pinso 350

Cereals, pa i derivats 1820

Oli,cereals 108

Fruites,cereals, adobs 215

. / .



POBLACIO ANY FUNDACIO ACTIVITAT ECONOMICA NUM SOCIS

Benavent de Lleida 1958 Adobs,fruites,pinso 86

Corbins

-Coop del Camp
-Coop Fruites de Corbins

-Corbins Fruits

1943
1973
1980

Adobs,consum
Fruites

Fruites

170

56
84

Gimanells 1952 Cereals,pinso,adobs 90

La Granja d'Escarp 1950 Fruites,consum 128

Llardecans 1951 Oli,adobs 172

Lleida

-Agrupació de Coop Terres de 1980

Lleida(2on.grau)
Fruites,cereals,adobs,pinsos 110 coop

-coop agricola Practica

-coop Provincial Agricola
i c�nilrcal(Copaga)

1902
1947

Consum,pinso 1800

R.porcina,avicultura,consum 1234

pinso

Maials 1917 Oli,consum,cereals 500

Massalcoreig 1962 Adobs,fruita 7

Miralcamp 1954 Adobs,fruita,consum 230

Mollerusa 1945 Llet 65

Montoliu de Lleida 1950 fruites 93

palau d'Anglesola 1919 Pinso,cereals,consum 293

pla de la Font 1970 R.bovina.Llet i derivats 10

Puigvert de Lleida 1944 Fruites 55

Rosselló de Segria 1952 Fruites,consum,adobs 150

Sarroca del Segre 1945 Oli,cereals,C.R 200

Sonadell 1971 Adobs 111

Soses 1958 Consum,fruites,pinsos 196
cereal s

Sucs 1954 Consum,pinsos,cereals 105

Sunyer 1974 Cereals,adobs 90

Torrebesses 1952 Oli, Caixa Rural 84

Torrefarrera

-Coop Fructicola

-coop Camp
1967
1959

Fruita 101
Adobs,pinso 195

Torres del Segre 1945 Cereals,consum,fruita,pinso 192

. / .
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POBLACIO ANY FUNDACIO ACTIVITAT ECONOMICA NUM SOCIS

vilanova de la Barca 1948 pinso,consum,fruites 70

vilanova de Segria
-Coop del Camp
-Coop Fruitera Segria

1967

1966
Consum,adobs,cereals
Fruites

146

25

COMARCA: URGELL

Belianes 1932 Oli,vi,consum,pinso,cereals 255

Bellpuig d'Urgell 1943 Cereals,fruites, adobs 340

Castellsera 1944 Cereals,pinso, Caixa Rural 184

La Fuliola Consum,pinso,cereals

Guimera 1948 Cereals,oli,vi,consum,pinso 114

Ibars d'Urgell 1915 Consum,pinso,cereals 774

Llorenc;;:: de Vallbona 1960 Oli,vi 36

Malda 1920 Oli,vi 74

Nalec 1948 Oli 59

Els Omells de Na Gaia 1925 Oli,vi 40

Preixana 1930

Rocafort de Vallbona 1934 Pinso,cereals,Caixa Rural 74

oli,vi,fruites seques

Sant Martí de Riucorb 1920 Oli,vi 110

Tarrega Olí 300

Vallbona de les Monges 1917 Oli,vi 145

Verdú 1911 Vi,oli 93

Vilanova de Bellpuig 1944 Consum 131

COMARCA: VALLES OCCIDENTAL

Caldes de Montbui 1917 Consum,pinso,cereals 250

Ripollet 1921 Vi 54

Rubí 1920 Vi 341

SAnt Cugat del Valles 1921 Vi 298

Terrassa 1920 Vi,adobs,consum 290
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RELACIO IWfJ1EEICA DE COOPERATIVES DE CmJSUM,

SEGOIJS VEGUERIES 1 QUOTA DE ME�CAT.
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TAULA 1.Cooperatives de Consurn per vegueries.Catalunya 1982

PRIMERA

Baix Llobregat
Barcelones

Maresrne

Valles Oriento

Valles Occ.

Tot.Vegueria1ª.

SEGONA

TERCERA

QUARTA

Baix Ebre

Montsia

Tot.Vegueria 5ª

SISENA

Osona

Tot.Vegueria 6ª

SETENA

VENDES
EN MIL
DE PTES

770

1 .090

310

430

290

2.890

43

190

233

273

273

Bages

Solsones

Tot.Vegueria 7ª

VUITENA

NOVENA

TOT.NUCLIS CONCEN. 3.516

75

45

120

PUNTS
DE

SOCIS COOPS. VENDA

11.400

16.500

2.800

2.900

2.900

36.500

500 1

1 .700 2

2.200 3

1 .950

1 .950

600

700

1 .300

3

4

3

3

2

15

3

3

1

1

2

TOTAL
CONSUMIDORS

7

19

5

3

3

37

45.600

96.000

11.200

11.600

11.600

176.000

1

3

4

2.000

9.200

11.200

4

4

7.800

7.800

1

1

2

2.400

2.800

5.200

41.950 23 47 200.200
====================================================================

RESTE COOPS.

TOT.CATALUNYA

990

4.506

20.300

62.250

98

121

98

145

85.200

285.400

FONT: Federaci6 de Coooperatives de Consurnidors de Catalunya,L'ave
nir del Cooperativisrne de Consurnidors a Catalunya,ponencia pre
sentada en el 1 Congrés de la Federaci6 de Coop. de Consurni-

-

dors de Catalunya. Tarragona 4 i 5 de juny 1983.pp.8 i 9.



TAULA 2 . Quotes de mercat de les coo}2eratives de consumidors
a Catalunya.

Alimentació
Catalunya 1 ,12 %

VENDES HABITANTS QUOTA DE MERCAT %

Regió 1 3.000(milions) 4.106.685 1

Regió 11 109 " 427.268 6,40

Regió 111 210 " 345.985 1

Regió IV 100 " 171.744

Regió V 290 " 129.257 3,75

Regió VI 310 " 156.661 5,30

Regió VII 173 " 281.399 1 , O O

Regió VIII 300 " 289.926 1 ,75

Regió IX 14 " 49.358 0,5

FONT: Federació de Cooperatives de Consumidors de Catalunya,
l'avenir del Cooperativisme de Consumidors a Catalunya,
ponencia presentada en el 1 Congres de la Federació de

Cooperatives de Consumidors a Catalunya.Tarragona 4 i

5 de juny 1983.pp.10
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·?\HEX 5 CAPITOL 11

RELACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL

ASSOCIAT D'ABANS DE 1940 FINS A 1975 QUE

EL DESEMBRE DE 1981 ENCARA DESENROTLLAVEN

UNA ACTIVITAT ECONOMICA.



Taula1

COOPERATIVES de treball associat d'abans de 1940 que, el desembre de 1981,encara desenrotllaven una activitat

economica

NOM COMARCA Any de nombre
fundaci6 socis

Cooperativade Mudanzas Barcelones 1915 10

Silleros Barcelones 1928 7

FabricadeVidre la Verneda Barcelones 1931 45

Agrupaci6Vidriera Barcelones 1932 123

Reproduccions grafiques Barcelones 1932 7

ToneleriaMecanica Alt Penedes 1932 16

Instal.lacions Termiques Barcelones 1933 7

Cooperativad'obrers fusters Maresme 1934

Sector d'acti
vitat.

nQ.C.N.A.E.

transports de
mobles 72

fabricaci6 de
cadires 46

fabricaci6 d'am

polles 246

fabricaci6 vidre
bufat 246

fotogravat i foto-
crom 474

construcci6 i repa
raci6 de boteria 46

instal.lacions i re

paracions d'equips de
calefacci6 64-1

7 46fusteria

�
1-'*.
z:-.:>



NOM COMARCA Any de nombre Sector d'acti- nQ.C.N.A.E.

fundació socis vitat.

Cristalleries de Mataró Maresme 1934 352 vidre bufat per
a lampares 246

Coop.La Constructora Auxiliar Barcelones 1935 7 obres petites 50

Coop.Asserradora La Vallira-
neca Baix Llobregat 1935 13 fabricació de vi-

ruta i de caixes per
a la fruita 46

Textil Martinenca Barcelones 1936 7 textil 43

Vidrieries de Cornella Baix Llobregat 1931 30 fabricació de mate-
rial de vidre per a

laboratori 246

( situació d'aquestes cooperatives de treball associat el 31 de desembre de 1981)

FONT: elaboració propia a partir de la Guia de les Cooperatives de Treball Associat de Catalunya, editat pel
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona,1982.

�
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Taula2
COOPERATIVES de Treball Associat constituides entre 1941 i 1950 que, el desembre de 1981,encara desenrotllaven
unaactivitat economica

Repartidors de carn Barcelones

any de nombre de
fundació socis

1944 '16

1945 7

1945 15

1945 12

sector
d'activi'tat

nQ.

C.N.A.E.

NOM COMARCA

Coop.deAlbañiles y Peones Alt Penedes obres petites 50

Coop.deBarbers i Perru
quers Alt Camp serveis de barberia 972

Coop.deCarpinteros y
Ebanistas Alt Camp fusteria en general 46

carrega i repartiment
de carn 751-9

Coop.deReceptors de llet
deBarcelona,CORELE Barcelones 1948 68 recepció, higienitza-

c�ó i envasat de llet 42

Laboratoride Protesis
dental-NEOINOX Barcelones 1949 7 confecció i reparacions

d'aparells dentals 495

BovilaTorreblanca Valles Occ. 1950 15 fabricació de maons 50-C

�
¡...a.
�



NOM COMARCA any de nombre de sector nQ.

fundació socis d'activitat C.N.A.E.

Coop. Despojeros y Mon-

dongueros Osona 1950 1 4 venda al detall
de menuts 03-A

(situació d'aquestes cooperatives de treball associat el 31 de desembre de 1981)

FONT: elaboració propia a partir del DEPARTAMENT DE TREBALL, Guia de les Cooperatives de Treball Associat
de Catalunya, ed. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1982.

�
�
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Taula3
COOPERATIVES de Treball Associat constituides entre 1951 i 1960 que,el desembre de 1981,encara desenrotllaven

unaactivitat econOmica

NOM COMARCA any de nombre de sector nQ.

fundació socis d'activitat C.N.A.E.

1951 1 1 reparació i cons

trucció de vaixells
de fusta 37

Coop.deAstilleros MARE

NOSTRUM Barcelones

Coop.d'Indústries Reunides
C.I.R. Baix Camp 1951 23 construcció i repara

ció de carrosseries de
cotxes 23

Coop.Reusenca d'Edifica
cióiobres,CREO Baix Camp 1951 38 obres 50

Pinturadecorativa i d'obra Baix Camp 1952 7 pintura en general 50-A

Coop.Ladrillera d'Esplugues
deLlobregat Barcelones 1954 20 fabricació de maons i

teules 50

Productesrefractaris Iberica Barcelones 1954 7 fabricació de material
refractari 50-C

Vidrieriade la Maresme Maresme 1955 87 fabricació de vidre bu

fat,ampolles
-

246

�
......

o:



NOM COMARCA any de nombre de sector nQ.

fundació socis d'activitat C.N.A.E.

Cristalleries Sant Miquel Barcelon6s 1957 153 fabricació vidre
bufat 246

Cola-Stuk Coop.de Pintors Alt Camp 1958 7 pintura industrial
i decorativa 50-A

Coop.Minera del Baix Segre Segria 1960 40 extracció i venda
de lignit 23

(situació d'aquestes cooperatives de treball associat el 31 de desembre de 1981)

FONT: elaboració propia a partir del DEPARTAMENT DE TREBALL, Guia de les Cooperatives de Treball Associat
de Catalunya; ed. Generalitat de Catalunya, Barcelona 1982.

�
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Taula4
COOPERATIVES de Treball Associat constituldes entre 1961 i 1965 que, el desembre de 1981, encara desenrotllaveI
unaactivitat economica

NOM COMARCA any de
fundació

nombre de
socis

sector.
d'activitat

NQ.

C.N.A.E.

TeixidorsAuxiliars S.C. Valles Occ. 1961 133 fabricació
teixits -treball
a mans 43

Coop.Forges Sant Just Barcelones 1961 16

Construccions Generals Barcelones 1962 51

Coop.deMatarifes de Sabadell Valles Occ. 1962 37

Coop.deSuministres i Apli-
cacions Baix Llobregat 1963 84

Coop.deMatarifes de Ter-
rassa Valles Occ. 1963 35

ModelistesReunits S.Coop. Barcelones 1964 9

Coop.Electricistes Conca de Barbera 1964 10

Coop.Mobles Pirineus Osona 1964 25

fabrica de cadenes 31

construcció d'habi
tatges
matanga de bestiar

50
03-A

fabricació de mobles 46

matanga de bestiar 03-A

fabricaci6 de models 46

Instal.lacions d'elec
tricitat 64-1

fusteria i ebenisteria 46

¡.;:-....
�

ao



CODES,Coop.pel desenvol�
parneI_1t Barcelones 1965 30 fabricació d'equips

pel regatge 64-1

Coop.Panificadora de Cas
tellbell.ElVilar,Montserrat Bages 1965 7 elaboració de pa 419

Modernestil Valles Occ. 1965 37 ebenisteria d'encar
rec 46

(situaciód'aquestes cooperatives el 31 de desembre de 1981)

FONT:elaboració propia a partir del DEPARTAMENT DE TREBALL, Guia de les Cooperatives de Treball Associat de
Catalunya, ed. Generalitat. Barcelona 1982.

�
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Taula 5
COOPERATIVES de treba11 associat constituldes entre 1966 i 1970 que, e.l desembre de 1981, encara desenrot
llaven una activitat economica

NOM COMARCA any de
fundació

nombre de
socis

sector.
d'activitat

nQ.

C.N.A.E.

Herramientas Utiles y Manu
fact. (CHUM) Barcelones 1966 7 fabricaci6 d'ei

nes de tall per
la metal.lúrgica 31

Coop. de la Confecci6
Ntra.Sra.del Carme Anoia 1966 9 confecci6 453

Coop.Constructora Ver

ge de la Merce Barcelones 1966 15 construcció 50

Coop.de Albañileria de
Montblanc Conca de Barbera 1966 10 construcció 50

Coop.Bellcairina de Sub
ministres i Aplicacions
COIBESA La Noguera 1967 143 confecció 453

Obres i decoracions S.C. Baix Llobregat 1967 13 construcci6 50

Coop.Reusense de Cerrajeros Baix Camp 1967 7 serralleria 32

�
N
:"



Movimientode mercapcies Valles Occ. 1967 7 carrega i descarrega 751 .9

Coop.Obresi Construccions
delNoya Alt Penedes 1968 28 construcció 50

Coop.Egaror Valles Occ. 1967 12 fabricació i venda
de joies 491

Coop.deprod.Aux.C.I.P.A. La Noguera 1968 60 confecció de pantalons 453

Coop.Construc.de Riudevitlles Alt Penedes 1967 38 construcció 50

Coop.Auto-Mecanica Tarragones 1968 16 reparació de camions 672

Construc.GÜell Stat.Coop. Alt Penedes 1968 114 construcció 50

DEYCO,Stat.Coop. Alt Penedes 1968 37 fusteria 46

Coop.Textil Copunt Urgell 1969 19 fabricació gener.punt 453

SantiagoApostol S.Coop. Bages 1969 7 fabricació teles per a

pintar 495

Coop.dePaletes Valles Oriento 1969 9 construcció 50

Coop.Planenc� d'obres
iconstruccions Alt Penedes 1969 1 o construcció 50

Coop.Pirenaica Pallars Jussa 1969 100 confecció 453

Coop.Promo.obrera CIPO Valles Occ. 1969 88 (.) bugaderia industrial 95-A

(.)elssocis són pares o tutor s de deficients psíquics en no poder-ho ser directament el deficient. �
�



Coop.TextilCointex Valles Occ. 1969 15 fabricaci6 de teixits
de llana per a tercers 43

Carrosseries Inducar S.Coop. Valles Occ. 1969 352 construcci6 de carrosse
ries metal.liques

-

362

Coop.Grafica Dertosense Baix Ebre 1969 13 impremta 474

Meta�Iúrgica de Vic,S.Coop. Osona 1969 13 construcció i reparació
de maquines 32

CIPADES Alt Penedes 1969 16 fabricaci6 i venda de pa
i pastes 419

Coop.Tallers Units Alt Penedes 1969 12 treballs de mecanica 672

Coop.Genere de Punt"John Fil" Garrigues 1970 37 confecció genere punt 453

Coop.Hierbabuena Baix Llobregat 1970 1 1 construcci6 50

Coop.Verged'Aguilar La Noguera 1970 30 confecci6 453

Coop.d'especialitats textils
CIETEX Segria 1970 26 confecció 453

Coop.deManufactures de
fibrestextils Bages 1970 138 teixit i confecci6 43

situaciód'aquestes cooperatives a 31 de desembre de 1981

FONT:elaboraci6 propia a partir del DEPARTAMENT DE TREBALL, Guia de les Cooperatives de Treball Associat de
Catalunya. ed. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1982.
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Taula6
COOPERATIVES de treball associat constituldes entre 1971 i 1975 que,el desembre de 1981,encara desenrotlla
venunaactivitat economica

NOM COMARCA any de nombre de sector nQ.
fundació socis d'activitat C.N.A.E.

Coop.dePuericultura Sant Roc Barcelones 1971 7 guarderia infa�
til 95-C

Barcanova,Coop. Barcelones 1971 61 ( . ) taller d'artesa
nia textil

-

95-A

Grupdem,Stat.Coop. Barcelones 1971 9 ensenyament a

deficients mentals 95-A

Promotorade mitjans
Audiovisuals Barcelones 1971 14 ensenyament de ci-

nematografía a les
escoles 936-B

COINSE Urgell 1972 18 confecció 453

Coop.Vedruna Veico Urgell 1972 51 confecció 453

COPIMSA Les Garrigues 1973 20 confecció 453

COREMC Baix Camp 1973 18 fusteria 46

l'¡::--"
�
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Catalanade Transports S.C Barcelones 1974 30 transport 72

Tallerescola Barceloneta S.C. Barcelones 1974 171 (.) treball per defi-
cients psíquics 95-A

Estela,Coop.de promoci6 al
subnormal Tarragones 1974 162(.) treballs per defi

cients psíquics
-

95-A

Coop.Tortosina de Yeseros Baix Ebre 1974 9 enguixat 50

Coop,deAbastecedores de
carne Barcelones 1975 22 esquarterament i

repartiment carn 03-A

Coop.Industrial de Recuperaci6 Barcelones 1975 75 ( . ) trebal1 fet per
deficients 95-A

(.)elssocis s6n pares o tutor s de deficients psíquics en no poder-ho ser directament l'interessat.

(situaci6d'aquestes cooperatives de trebal1 associat el 31 de desembre de 1981)

FONT:elaboraci6 propia a partir del DEPARTAMENT DE TREBALL, Guia de les Cooperatives de Treball AssociatdeCatalunya, ed. Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 1982
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A N E X 1 CAPITOL 111

LA COOPERACIO EN EL MON: ALGUNES INFOR-

MACIONS ESTADISTIQUES (1)

(1) e1aboraci6 propia a partir de ZAN,S. La

Cooperazione nel1 mondo:Alcune Informazione

Statistiche,pronencia presentada al Convegno
Internazionale di estudi cooperativi, Ravenna,
22-23 mar\= 1984.
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Les dades estadfstiques que configuren aquest

anex provenen de l'A.C.I. (Alian�a Cooperativa Inter

nacional) .

L'A.I.C. va néixer a Londres en 1895. Actualment,

agrupa organismes de representació de les cooperati
ves de 66 paIsos que associen 360 milions d'unitats

cooperatives.
A l'A.I.C., s'hi adhereixen organitzacions occiden

tals de paIsos socialistes i del tercer món. Els objec
tius que persegueixen són, fonamentalment, els següents:

- representar, a nivell mundial, les cooperatives

que respecten els principis cooperatius:
a) adhesió voluntaria,

b) administració democratica,

c) interes limitat sobre el capital,
d) distribució dels excedents,

e) educació cooperativa i

f) col.laboració entre cooperatives.

- difondre la doctrina i els metodes de la coope

ració en el món,

- promoure la cooperació a tots els paIsos,

- defensar els interessos del moviment cooperatiu
en totes les seves modalitats,

- vigilar que hi hagin bones relacions entre les

diferents centrals cooperatives i afavorir l'inter

canvi d'experiencies,

- treballar a favor de la pau i de la seguretat,i

- participar en l'activitat de l'emancipació so

cial i material dels treballadors de tot el món.
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Les taules 1 i 2 reflecteixen la consistencia

de la cooperaci6 representada a l'A.l.C. en el perío
de 1970-1988.

Les taules 3 i 4 relacionen el pes de la pobla
ci6 cooperativa sobre la poblaci6 total de cadascun

dels paIsos.

En concret, la taula 3 fa referencia a tots els

paIsos adherits a l'A.l.C., mentre que la taula 4 no

més fa referencia als paIsos adherits a l'O.C.D.E ..

L'inconvenient fonamental d'aquesta informaci6

és que les cooperatives no afiliades a l'A.l.C. no si

guin comptabilitzades.

L'observaci6 de la taula 1 i 2 evidencia el crei

xement dels socis afiliats, en aquests darrers anys,

que es troba a cada continent.

En concret, la taula 2 evidencia com la poblaci6

cooperativa, tipologicament dominant, és la dels consu

midors associats (132 milions), la majoria dels quals
es troba a Europa com a resultat del pes que exerceixen

els consumidors associats de la URSS, els quals consti

tueixen més o menys la meitat del nombre total.

Un altre moviment important de consumidors asso

ciats es troba a Anglaterra i a Rumania.

Un segon sector, per nombre de socis, és el de

credit (123 milions), és a dir, el dels estalviadors

associats. Aquesta branca troba el seu major assenta

ment a Asia i a America.

A Asia, el pes principal es troba en el moviment

cooperatiu corresponet a l'lndia, que constitueix ell

sol gairebé la totalitat del moviment continental, men-
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tre que la importancia del moviment cooperatiu és loca

litzada, sobretot, als Estats Units i al Canada.

A una certa distancia d'aquests dos sectors, hi ha

el cooperativisme agrícola. Dels 68 milions de coopera

dors agrícoles, prop de la meitat són a Europa i a Ame

rica del Nord.

Els socis de les cooperatives de vivendes són 10-

calitzats, quasi exclusivament, a Europa, preferentment
a l'Alemanya Federal i a Polbnia, mentre que les coope

ratives de pescadors es troben, sobretot, a l'India i

al Jap6.

El total de socis en les cooperatives de producció
és de 6 milions que es reparteix, quasi equitativament,
entre Europa i Asia. A Europa trobem, en primer lloc,
els paisos de l'Est. Mentre que a l'Oest sobresurt el

moviment cooperatiu de treball associat de Fran9a i

d'Italia, a l'Asia, el moviment més important és el

de l'India, format, en la seva major part, per coopera

tives d'artesans.

Per ültim, hem de remarcar els moviments d'Israel,
Mexic i Uruguai. Sota el nom de cooperatives "diverses",

s'agrupen, fonamentalment, les cooperatives dels Estats

Units.
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TAULA 1

La demografia cooperativa
1970 - 1971

Població cooperativa per branca

%

Consum 124.806.643

Czed i.t; 90.540.215

Agrícola 55.848.679

Diverses 18.991.622

Habitatges 8.133.207

Treball 5.035.693

Pesca 1.832.332

TOTAL 305.186.391

40,90

29,50

18,60

6,20

2,60
1 ,60

0,60

100,00

població cooperativa per continent

Europa 145.803.041 47,77
,

Asia 97.041.791 31 ,80
I

America 58.036.278 19,02
I

Africa 2.267.626 0,74
Oceanía 2.037.655 0,67
TOTAL 305.186.391 100,00

Població cooperativa per branca i per continent

(en milions de socis)

Europa Asia America Africa Ocenía

Consum 105.696,7 16.120,8 2.244,8 27,1 51 4,1

Cr�dit 11.667,3 48.008,2 30.287,9 157,5 419, 1

Agrícola 20.461,3 25.027,0 8.009,4 2.008,7 348,6
Diverses 219,9 1.940,9 16.735,8 6,7 81 ,5

Habitatges 5.641,0 1.301,1 515,6 6 , 1 669,3
Pesca 2.018,5 2.934,6 21 ,8 60,6
Treball 97,9 1.708,6 20,6 0,7 3,9
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La consistencia de la cooperaci6 al m6n

TAULA 2.Paisos i cooperador s representants en

l'ACI(any 1978)

36 . 2 2 1 I Jap6
I Jordania

Malasia

paquista
Singapur

Botswana

Costa d'Avorio

Egipte
Gambia

Ghana

Kenia

Marroc

Mauritania

Nigeria
Somalia
Tanzania

1

8.9691

680.002'
1

1.137.497
1
Sri Lanka

TailElDdia
I

31 . 031 1 TOTAL AS lA

17.551.759

30.091

1.732.620

1.760.448

63.377

3.946.787

1.456.837

302.506 I =============================

112.198.699

,

1 Austria

640.463, Bé LqLca
980.076 1 Bulg�ria
95.528 1

Txecoslovaquia
I

3.912.293, Dinamarca

Uganda
Zambia

TOTAL AFRICA
=========================

Argentina 5.587.4081
,

10.998.729'Canada

Xile ·358.556 1

,
1

Colombia 152.871,
.lamaica -- 1

Guaiana 29.085'

Haití 136
1

1

Perú
1

Puerto Rico 326.452,

Estats Units 58.344.538'

Uruguai 149.326'
1

TOTAL AMERICA 75.947.1011
, .

=========================

Bangladesh 4.499.875,
Xipre 260.3121

Corea 2.135.392'

Filipines 414.986
1

1
lndia 65.658.321,
Indonesia 8.492.1971

Irac 531.156'
1

Iran 2.985.726
1

Israel 678.815,

Finlandia

2.938.632

2.662.242

2.933.855

4.416.260

1.472.134

2.070.625

Fran�a 13.889.396

Gran Bretanya 10.565.406

Grecia 713.570

Irlanda

Islandia
Italia

IUlgoslavia
Noruega
H.olanda

Polonia

Portugal
R.D.T.

R.F.T.

42.604

5.215.381

1.506.000

1.189.113

482

12.101.555

642.533

4.389.847

7.201.879

Romanla 14.976.698

Suecia 4.301.982
Suissa 1.015.866

Turquia 5.553.866

Hongria 4.542.194

URSS 62.200.000

TOTAL EUROPA 165.036.120
==============================
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Australia

TOTAL OCEAN:tA

4.052.538

4.052.538
============================

TOTAL EN EL MON 362.652.771
============================

FONT. A.C.I. últimes dades comunicades

NUMERO DE COOPERATIVES I SOCIS

REPRESENTANTS EN EL A.C.I. (any 1979)

Sector nQ.de coop. % nQ.de coop. %

Habitatges 60.654 8,88 14.950.590 4,12

Agricultura 255.501 37,38 68.105.121 18,78

Consum 69.048 10,10 132.547.144 36,55

Crédit 198.811 29,09 123.087.436 33,94
Pesca 17.241 2,53 2.111.202 0,58
Treball 46.438 6,79 6.027.634 1 ,66

Diverses 35.763 5,23 15.823.644 4,37

TOTALS 683.456 100,00 362.652.771 100,00

FONT: A.C.I. últimes dades comunicades
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TAULA 3. Socis expressats en percentatge a la

poblaci6 total

Any 1970

1 Romania 63.11 23 Jap6 13.34

2 Suecia 41 .39 24 Australia 12.37

3 Bulgaria 38.03 25 Índia 11 .42

4 Xipre 36.96 26 Fran<;;a 10.51

5 Hongria 35.98 27 Tanzania 9.08

6 Canada 33.54 28 Italia 7.27

7 Finlandia 32.82 29 Argentina 6.88
\

8 Austria 29.54 30 Uganda 6.66

9 Dinamarca 27.75 31 Jamaica 5.13

10 Polonia 25.64 32 Irlanda 5.02

11 Txecoslovaquia 25.60 33 Iran 4.69

12 R.D.T. 25.40 34 Kenia 3.85

13 URSS 24.56 35 H_olanda 3.41

14 Israel 24.02 36 Turquia 3.39

15 USA 21 .94 37 Singapur 2.31

16 Regne Unit 21 .66 38 Xile 2.30

17 BeLq í.ca 19.28 39 Jordania 1. 81

18 Noruega 18.81 40 Guaiana 1 .44

19 Sri Lanka 15.48 41 Paquista 1 .42

20 Islandia 15. 19 42 Malasia 1 .41

21 Suissa 14.85 43 'I'a í.l.ánd í.a 1 .39

22 R.F.T. 14.49 44 Portugal 0.72

45 Algeria 0.3

Any 1977

1 Romania 63.1 12 T�.ecoslovaquia 28.7

2 Suecia 50.0 13 Noruega 27.5

3 Finlandia 43,8 1 4 BeLq í.ca 26.3

4 Canada 38,7 15 R.D.T. 25.7

5 Hongria 36.4 16 Fran<;;a 25.4
,

6 Austria 34.7 17 URSS 24.7

7· Polonia 33.7 18 USA 23.2

8 Xipre 33.3 19 Argentina 21.5
...

9 Bulgaria 32.9 20 Ghana 20.2

10 Dinamarca 29.4 21 Islandia 20.0

1 1 Australia 28.8 22 Israel 19.4



23 Gran Bretanya 18.9 40 Indonesia 6. 1

24 Sri Lanka 15.6 41 Ken La 5.6

25 R.F.T. 15.2 42 Grecia 5.5

26 Suissa 14.5 43 Fiji 5.0

27 Jap6 14.2 44 Irac 4.2

28 Turquia 13.4 45 Tanzania 3.8
,

3.629 Gambia 11.7 46 Uruguai
30 Índia 11 .5 47 Xile 3.6

31 MaLa s La 10.3 48 Mauritania 3.3

32 Bangladesh 10.2 49 Tailc3.ndia 2.7

33 Puerto Rico 9.4 50 Singapur 2.6

34 Iran 8.6 51 Paquista 2.4

35 Uganda 8 . 1 52 Zambia 1 . 7

36 Italia 7.6 53 Jordania 1 . o

37 Iugo.sl'avia 6.9 54 Filipines 0.9

38 Corea 6.4 55 Colombia 0.8

39 Irlanda 6.3 56 Malta 0.3

TAULA 4. Socis expressats com a percentatge de la

poblaci6 total deIs pisos adherits a Ocse

(any 1977)

1 Suecia 50.0 1 1 Islandia 20.0

2 Finlandia 43.8 12 Gran Bretanya 18.9

3 Canada 38.7 12 Alemanya 15.2
.

4 Austria 34.7 14 Suissa 14.5

5 Dinamarca 29.4 15 Jap6 14.2

6 Australia 28.8 1 6 Turquia 13.4

7 Noruega 27.5 17 Italia 7.6

8 BeLq í.ca 26.3 18 Iu>go.slavia 6.9

9 Franc;a 25.1 19 Irlanda 6.3

10 USA 23.2 20 Grecia 5.5
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A N E X 2 CAP!TOL 111

RELACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT

CONSTITUIDES ENTRE 1976 i 1981 1 QUE EL DESEMBRE

DE 1981 ENCARA OESENVOLUPAVEN UNA ACTIVITAT ECONOMICA (1)

(1) elaboraci6 prOpia a partir de DIRECCIO GENERAL DE

COOPERATIVES, Guia de Coooeratives de Treba11 Asso

ciat de Cata1unya. Departarnent de Treba11, Genera-

1itat de Cata1unya, Barce1ona,1982.
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Cooperatives de Treball associat constituldes entre

1976 i 1981 i que el desembre de 1981 encara desen

volupaven una activitat economica.

Subsector: Producci6 agrícola. nQ. C.N.A.E.: 01

Comarca dimensi6 nQ. de Coop.

Montsia 76 1

Subsector: Serveis agrícoles i ramaders.nQ.C.N.A.E. 03

Comarca dimensi6 nQ. de Coop.

Barcelones 7 1

Barcelones 14

Baix Llobregat 13 1

Alt Camp 7 1

41 4

nQ. de Coop:4¡ nQ. de socis treballadors:41¡ moda:7

socis treballadors¡ maxim:14 socis treballadors

Subsector:fabricaci6 Productes metal.lics. nQ.C.N.A.E.31

Comarca dimensi6 nQ.de Coop.

Barcelones 7 2

Barcelones 14 1

Barcelones 80

Baix Llobregat 8 1

Baix Llobregat 1 7 1

Baix Llobregat 224 1

Valles Oriental 8 1

Valles Oriental 10 1

Valles Occidental 8 1

383 10

nQ. de Coop.10, nQ. de socis treballadors:383¡ moda:7

socis treballadors¡ maxim:224 socis treballadors
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Subsector:Construcció de maquinaria i equip mecanice

nQ .C.N .A.E. : 32

Comarca dimensió nQ. de Coop.

Barcelones 8 3

Barcelones 18 1

Barcelones 23 1

Barcelones 128 1

Valles Occidental 7 1

Valles Occidental 9 1

Valles Occidental 10 1

Valles Occidental 11 1

Valles Occidental 84 1

Baix Llobregat 36 1

Anoia 15 1

Maresme 8 1

373 14

nQ. d'empreses:14¡ nQ. de socis treballadors:373¡

moda:8 socis treballadors¡ maxim:128 socis treballadors

Subsector:Construcció de maquinaria i material electrice

nQ. C.N.A.E. : 34

Comarca dimensió nQ. de coop.

Baix Llobregat 170 1

Valles Oriental 7 1

177 2

nQ. d'empreses:2¡ nQ. de socis treballadors:177¡ mínim:

7 socis treballadors¡ maxim:170 socis treballadors.

Subsector:Fabricació d'instruments d'optica i similars.
nQ. C.N.A.E.39

Comarca dimensió nQ. de Coop.

Barcelones 7 1

Barcelones 10 1

Valles Occidental 7 1

24 3

nQ. d'empreses:3¡ nQ.de socis treballadors:24¡moda:7
socis treballadors¡ maxim:10 socis treballadors.
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Subsector:textil. nQ. C.N.A.E.: 43

Comarca dimensi6 nQ. de Coop.

Baix Llobregat 45 1

Baix Llobregat 152 1

Barcelones 54 1

Valles Occidental 1 3 1

264 4

Total d'empreses':4; total de socis treballadors:264;

dimensi6: minima:13 socis treballadors; maxima:152 so

cis treballadors.

Subsector:indústria del cuiro.nQ. C.N.A.E.: 44

Comarca dimensi6 nQ. de Coop.

Valles Oriental 9 1

Subsector:indústria de la fusta i del moble.nQ.C.N.A.E.46

Comarca dimensi6 nQ. de CooE·

Barcelones 7 4

Barcelones 15 1

Baix Llobregat 14 1

Baix Llobregat 20 1

Baix Llobregat 21 1

Baix Llobregat 24 1

Valles Occidental 12 1

Valles Occidental 30 1

Valles Oriental 8 1

Valles Oriental 9 1

Alt Camp 19 1

La Selva 10 1

Bages 7 1

217 16

nQ. d'empreses:16¡ nQ. de socis treballadors:217¡ moda:

7 socis treballadors¡ maxim:30 socis treballadors.
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Subsector:indústries transformats del cautxo i plastics.

nc . C. N • A. E. : 48

Comarca dimensió nQ. de CooE·

Barcelones 7 2

Barcelones 9 1

Baix Llobregat 1 7 1

Baix Llobregat 116 1

156 5

nQ. d'empreses:5¡ nQ. de socis treballadors:149¡ dimen

sió: moda:7 socis treballadors¡ maxim: 116 socis treba

lladors.

Subsector de la confecci6. nQ. C.N.A.E.: 453

Comarca dimensi6 nQ. de Coop.

Barcelones 7 1

Barcelones 8 1

Barcelones 44 1

Valles Occidental 10 1

Valles Occidental 17 1

Valles Occidental 19

Bages 7 1

Bages 13 1

Bages 15 1

Baix Ebre 44 1

Conca de Barbera 27 1

Baix Llobregat 21 1

Baix Camp 19 1

Alt Camp 13 1

Terra Alta 1 3 1

Ribera d'Ebre 7 1

Urgell 7 1

291 17

total d'empreses:17¡ total socis treballadors:291¡
moda: 7 socis treballadors¡ maxim:44 socis treballadors
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Subsector: Paper, Arts grafiques i edicions.

nQ . C . N . A . E. : 47

Comarca dimensi6 nQ. de Coop.

Barcelones 7 4

Barcelones 8 3

Barcelones 1 4 1

Barcelones 15 1

Barcelones 16 1

Garraf 7 1

Garraf 21 1

Valles Oriental 7 1

Valles Oriental 1 3 1

Baix Llobregat 1 4 1

Girones 11 1

Alt Camp 8 1

Valles Occidental 7 1

185 18

Total d'empreses: 18¡ total de socis treballadors:185¡

moda: 7 socis treballadors¡ maxim:21 socis treballadors.

Subsector.Altres indústries manufactureres.

nQ.C.N.A.E.: 49

Comarca dimensi6 nQ. de Coop.

Valles Occidental

Valles Occidental

12

15

1

1

27 2

Total d'empreses:2¡ total socis treballadors:27¡

mínim:12¡ maxim:15.

Sector de la construcci6: nQ. C.N.A.E.: 50

Comarca dimensi6 nQ. de Coop.

Barcelones 7 9

Barcelones 8 3

Barcelones 9 1

Barcelones 10 1

Barcelones 14 2

Barcelones 19 1
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Maresme 7 2

Maresme 9 2

Maresme 10 1

Maresme 33 1

Baix Llobregat 11 1

Baix Llobregat 12 1

Baix Llobregat 1 6 1

Baix Llobregat 14 1

Baix Llobregat 20 1

Valles Occidental 7 1

Valles Occidental 1 1 1

Valles Occidental 15 1

Valles Oriental 7 2

Valles Oriental 9 1

La Noguera 7 2

La Noguera 15 1

Baix Camp 10 1

Baix Camp 18 1

Tarragones 7 1

Tarragones 1 4 1

La Selva 7 1

La Selva 9 1

Bages 7 1

Bages 8 1

Segria 7 2

546 52

total nQ. d'empreses:52¡ total nQ. de socis treballa

dors:546¡ moda: 7 socis treballadors¡ maxim: 33 socis

treballadors.

Sector Serveis. nQ. C.N.A.E.: 61 - 67

Comarca dimensi6 nQ. de CooE'

Barcelones 7 12

Barcelones 8 5

Barcelones 9 3

Barcelones 1 1 1

Barcelones 17 1

Barcelones 29 1
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Baix Llobregat 7 4

Baix Llobregat 8 1

Baix Llobregat 10 1

Baix Llobregat 13 1

Tarragones 7 2

Tarragones 8 1
r

Tarragones 15 1

Tarragones 26 1

Maresme 7 1

Maresme 8 2

Valles Occidental 7 3

Garraf 17 1

Bages 9 1

Conca de Barbera 7 1

Girones 7 1

Segria 7 1

La Noguera 7 1

Valles Oriental 7 1

Montsia 7 1

Baix Ebre 7 1

Osona 7 1

507 51

Total d'empreses cooperatives: 51¡ total de socis tre

balladors:507¡ moda: 7 socis treballadors¡ maxim:17 so

cis treballadors.

Subsector: transporto nQ. C.N.A.E. 72 i 75

Comarca dimensi6 nQ. de Coo:e.

Barcelones 7 5

Barcelones 8 1

Barcelones 20 1

Barcelones 57 1

Baix Llobregat 7 1

Baix Llobregat 8 1

135 10

nQ. total d'empreses:10¡ nQ. total de socis treballadors:

135¡ moda: 7 socis treballadors¡ maxim:57 socis treballa

dors
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Subsector:Serveis deixats a les empreses.C.N.A.E. 84

Comarca dimensi6 nQ. de Coop.

Barcelones 7 5

Barcelones 8 2

Barcelones 9 1

Barcelones 10 1

Barcelones 11 1

Barcelones 17 1

Barcelones 19 1

Noguera 7 1

Garraf 7 1

Baix Camp 8 1

139 15

nQ. total d'empreses:15¡ nQ. total de socis treballa-

dors:139¡ moda: 7 socis treballadors¡ maxim: 19 socis

treballadors

Subsector: Serveis de neteja. nQ. C.N.A.E.: 92

Comarca dimensi6 ns , de Coop.

Barcelones 7 1

Barcelones 14 1

Baix Llobregat 13 1

Alt Camp 7 1

41 4

nQ. total d'empreses:4¡ nQ. total de socis treballadors:

41 ¡ moda:7 socis treballadors¡ maxim:14 socis treballadors

Subsector: Educaci6. nQ. C.N.A.E. : 93

Comarca dimensi6 ns , de Coop.

Barcelones 7 1

Barcelones 8 1

Barcelones 22 1

Osona 7 2

La Garrotxa 8 1

Valles Occidental 8 1

Garrigues 7 1

74 8



nQ. total d'empreses: 8; nQ. total de socis treballadors:

74¡ dimensi6: moda:7 socis treballadors¡ maxim:22 socis

treballadors ex-novo

Subsector:Sanitat i serveis veterinaris.C.N.A.E.: 94

Comarca dimensi6 nQ. de CooE·

Barcelones 7 2

Barcelones 14 1

Maresme 27 1

Bages 8 1

63 5

nQ. total d'empreses:5¡ nQ. total de socis treballadors:

63¡ moda: 7 socis treballadors¡ maxim:27 socis treballa

dorso

Subsector:Assistencia Social i altres serveis a la

col.lectivitat. C.N.A.E. 95

Comarca dimensi6 nQ. de CooE·

Barcelones 7 6

Barcelones 9 1

Barcelones 10 1

Barcelones 14 1

Baix Llobregat 27 1

Valles Occidental 12 1

Girones 7 1

121 12

nQ. total d'empreses:12¡ nQ. total de socis treballadors:

121; moda:7 socis treballadors¡ maxim: 27 socis treballa

dorso

Subsector:Serveis recreatius i culturals. C.N.A.E.: 96

Comarca dimensi6 nQ. de CooE·
Barcelones 7 3

Barcelones 8 3

Barcelones 11 1

Barcelones 13 1
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Barcelones

Barcelones

Baix L10bregat

t5

26

12

1

1

1

122 1 1

nQ. total d'empreses:11¡ nQ. total de socis treballa

dors:122¡ moda: 7-8 socis treballadors¡ maxim: 26 so

cis treballadors

Període: 1976 - 1981

nQ. d'empreses cooperatives de Treball Associat cons

tituides i que encara estaven actives el 31 de desembre

de 1981: 265¡ nQ. de socis treballadors:3.924¡ dimensi6:

moda: 7 socis de treball¡ maxim:224 socis de treball
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GUIO DE L'ENTREVISTA A UNA SAL o SCTA.
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GUIO DE L'ENTREVISTA A UNA SAL o SCTA.
L'ORIGEN DE LA QUAL BS LA CONVERSIO D'UNA
SOCIETAT EN CRISI

1. Presentaci6 de l'empresa

1.1. F6rmula jurídica
1.2. Poblaci6 on esta situada l'empresa.
1.3. Activitat economica.

1.4. Any de modificaci6 jurídica
1.5. Nombre de socis treballadors

1.6. Nombre total de treballadors

1.7. Percentatge del capital social propietat del
col.lectiu de treball

2. Historia de la Societat Anonima

2.1. Data aproximada de neixament

2.2. Per qui estava gestionada
2.3. Situaci6 economica abans de la transformació

3. Període de transformaci6

3.1. Opinions en relaci6 als problemes i solucions

de l'empresa en dificultats.

- propietat
- direcci6

- comite d'empresa
- resta de treballadors

3.2. Durada del període de negociacions
3.3. De qui va ser la proposta de compra

3.4. Quines van ser les raons per escollir les

fórmules de SAL o SCTA.

3.5. Procediment jurídic de compra.

4. Factor treball

4.1. Tipologia dels treballadors que no van fer
opció de compra.

4.1.1.nombre de persones que van optar per no con

tinuar

4.1.2.responsabilitat d'aquests treballadors que no

van voler continuar en l'organigrama de l'em
presa.
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4.2. Tipologia deIs treballadors que van optar
per la compra de l'empresa

Percentatge
4.2.1. home

dona

mitjana d'edad

antiguitat a l'empresa
nivell mitja d'estudis

Percentatge

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

tecnics baixos

tecnics mitjans
tecnics superiors

4.3. Quines van ser les raons per part deIs treba

lladors per acceptar aquesta aventura?

5. Persones i Organs de direcci6 de la nova empresa

5.1. Quins elements composen l'organde direcci6
de la nova empresa.

-treballadors
-comite d'empresa
-gerent
-directors de certs departaments. A explicitar
-antics propietaris,ara accionistes

-proveidors accionistes
-clients accionistes
-institucions financeres accionistes

5.2. Descriure l'organitzaci6 actual de direcci6
i presa de decisions.

5.3. Existia una forga sindical a l'interior de
fabrica abans del procés de modificaci6 jur!
dica?

5.4. Quina és la procedencia del President del
Consell Rector o d'Administraci6 de la nova

societat?

5.5. EIs treballadors tenen els seu s propis organs
de representaci6?

5.6. Quin és l'origen deIs diferents caps de de

partament?

5.7. Quina és la procedencia del gerent

5.8. Quin és l'objectiu de la gesti6 de la gerencia�
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6. Realitat salarial

6:1. nivell de socis

6.2. ventall salarial

7. Entorn economic

7.1. Producci6

7.1.1. Quin tipus de productes fabriquen?
-bens d'equip
-bens intermig
-bens finals

7.1.2. La producci6 es realitza fonamentalment:

-sobre comanda previa
-per mitja del treball en serie

7.1.3. Es treballa

Percentatge

-per contractaci6 directa

-per subcontractaci6
-proveidors-empresa
-subcontractaci6-empresa
-client empresa

7.1.4. Subcontrecteu part de la vostra producci6
a tercers?

-Si

-No

7.2. M€rcat

7.2.1. De quin lloc són els vostres clients princi
pals?

% de les vendes

-localitat
-comarca

-Catalunya
-resta d'Espanya
-Estranger

7.2.2. Nombre d'empreses que teniu constatació que
treballen en el mateix segment de mercat que
el vostre.

7.2.3. Nom de l'empresa líder en el vostre segment
que controla el mercat( si existeix)
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7.3. Fonts de finanpció

-fonts procedents deIs treballadors mitjangant
la renúncia a certes pagues.

-cr�dits personal s procedents del F.N.P.T.

-cr�dits personals procedents de caixes o

bancs

-indemnització del Fons de Garantia Salarial

-d'altres (indiqueu-Ies) .

8.Desavantatges i avantatges d'haver iniciat un camí

propi a partir d'una empresa amb dificultats.

8.1. Desavantatges

-Reconstrucció de la xarxa comercial

-pagar als proveidors al comptat
-problemes financers
-d'altres (indiqueu-ho)

8.2. Avantatges

-identificació del treballador en el seu lloc
de treball
-reducci·ó de socis i flexibilització de les

pagues en el moment de posta en marxa

-disminució de plantilla
-disrninució del passiu
-d'altres (indiqueu-ho) .•...

9. Quines són les vies per fer front al futur de la
societat?

-augmentant el nombre de llocs de treball
-reduint llocs de treball

-noves instal.lacions productives.
-tancament instal.lacions productives
-diversificant la gamma de productes
-especialitzant-vos en alguns productes
-canviant de tecnologia
-buscant nous productes
-buscant nous clients i nous mercats

-d'altres (indique� com) .••••
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PRESENTACIODEL'EMPRESA

...

FormulaLocalitzaci6 Activitat Any de N2.socis N2. quin és el % de capitaljur1dicalocalitat comarca econOmica modificaq_i6 treballadors treballadors �ietat del treball

SALSantBoi Baix Llobregat bosses plilstic
100%per empaquetar 1983 26 24

SALSantAndreu Barcelon�s premses hidrilulica
100%i mecanica 1979 69 73

SALLaLlagosta Vall�s Oriento cartonet 1982 178 180 100%
SALMatar6 Maresme tints i acabats 1979 85 85 66%
SALOlesa Baix
Montserrat Llobregat ram de L!.a�'Jlla 1981 158 158 100%
SALSantAdriil
delBess6s Barcelon�s ram de.1' aigua 1979 124 124 75%
SALCornellil Baix Llobregat vidre.Serv.taula 1980 450 450

65%
SALBarcelona Barcelon�s amplificadors 1978 264 264

100%

�
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PRESENTACIODEL'EMPRESA

FormulaLocalitzaci6 Activitat Any de N2. socis N2. quin és el % de capitaljurIdicalocalitat comarca econ�mica modificaci6 treballadors treballadors propietat del treball

,

100%SCTATerrassa Vallªs Occ. mobiliari metal.
lic d'oficines 1979-80 85 85

100%SCTASant Boi Baix Llobre peces tªcniques .

gat de suro 1980 80 110
100%SCTAHospita- embotellament i

let Barcelonªs comercialitzaci6
vI de taula 1983 110 110
..

177 177 100%SCTAPuigreig BerguedA textil 1983

56 60 100%SCTABarna Barcelonªs ram de l'aigua 1980

SCTACornelIa. Baix Llobre
100%gat

-

electr�nica 1980 148 150

100%SCTAEsparraguera Baix LLobr� fabricaci6 de
cadires 1980 33 39gat

�
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Historiadel'empresa amb dificultats

Fórmula
jurídica

Data de
naLxe.rnerit;

Per qui estava
gestionada

SAL 1973 La gerencia no estava ll!
gada per vincles familiars
a la propietat. En el dar
rer període la gestió de

l'empresa la portava un a�
ministrador enviat per la

propietat per a liquidar
i tancar l'empresa.

Situació economica abans de la transformació

L'objectiu era reduír la plantilla en un 75%
ilimitar l'espai del mercat per part de comercial.
De 1974 a 1976 no hi va haver gerencia. En 1978,la
xifra de passiu era de 100 milions. La propietat
es planteja vendre l'empresa a tercers. Els treba
lladors es proposen com a possibles compradors i la
família valora l'empresa per 40 milions. Després de
llargues negociacions i lluites,els treballadors
obtenen l'empresa per valor de 1000 ptes.�No es va

fer suspensió de pagaments. El peribde de negociacio
va ser molt llarg puig que la propietat no voli�
donar les accions.

1927SAL La direcci6 estava compo
sada per membres de la fa
mília propietaria.

El problema concret va ésser manca de liquiditat.
En el darrer any hon va intentar vendre's l'empresa
a un firma alemanya. Aixo va provocar un desinteres
de la direcci6 i un aband6 de la part comercial. El
resultat va ésser una xifra de passiu de 135 milions
en el 1979.No es va fer suspensi6 de pagaments i la
transformaci6 es va fer en el curs d'una setmana de
forma discreta sense aldarulls al carrero

�.
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Historia de l'empresa amb dificultats

Fórmula
jurídica

Data de
naixement

SAL finals se

gle XIX

SAL 1920

Per qui estava
gestionada

membres de la família

propietaria

per la propietat

Situaci6 economica abans de la transformació

En l'any 1964,es construeix una noVa fabrica a La Lla

gosta amb nova tecnologia i amb una plantilla de 300
treballadors. En el 1975,es fan inversions per valor de
60 milions que permeten incrementar la capacitat pro
ductiva de l'empresa en un ter9. Moment que coincideix
amb l'inflaci6 de l'activitat economica. Es una empre
sa que opera en un sector d'excés d'oferta. En 1979,
fa suspensi6 de pagaments amb un passiu de 1.051 mi
lions de pessetes. Hi ha una suspensi6 del procés pro
ductiu de 6 mesos.

Va ésser una empresa creada per capital frances.En el

1975,aquest capital frances la va vendre per 40 milions
a 4 treballadors interiors de 1 'empresa que varen de

manar un emprestit per .

poder pagar aquest capital. El

negoci abans i després ja anava malamente Van intentar

esmenar-ho �ero no es va redre�ar:Hi havia un excésdema
dóob.ra i manca de qualitat. nn el darrer temps es van

acollir a les regulacions d'ocupaci6. En el 1978 es

presenta la suspensi6 de pagaments. La propietat en

aquest anY,cedeix el 51% del capital als treballadors.
A canvi,aques�es responsabilitzen de fer front a l'em

pr�stit i intentar adre9ar l'empresa.

�
CJl
�



Historiadel'empresa amb dificultats

Fórmula
jurídica

Data de
naixernent

SAL en els anys
40 del segle
XX

Per qui estava
gestionada

membres de la família
propietaria

Bituació economica abans de la transformació

Era una empresa que tenia 1000 treballadors i 2
centres de producció. Un d'ells de creació recent
i de tecnologia avan9ada. La nova unitat en 'cap
moment va treballar emprant el maxim de la seva

capacitat productiva. Sempre es va acollir a les
regulacions d'ocupació. En l'actualitat,esta tanca
da i els seus treballadors al carrero Els treballa
dors de la vella unitat productiva van reaccionar
i la van transformar acceptant un passiu de 200 mi
lions.

SAL 1945 membres de la família
propietaria Va ésser també una empresa creada per capital fran

ces. En el 1976,aquest capital frances ven l'empr�
sa al gerent. El negoci abans i després ja anava
malament. Aquest gerent va intentar esmenar-lo perol'e
presa no es va redre9ar. Aleshores,en el 1979,és
quan parla amb el comit8 d'empresa per fer una So
cietat Anonima Laboral. No hi ha suspensió,�s una

simple continuitat. El passiu de l'empresa és de
200 milions¡ el propietari continua com a accionista
pero no com a gerent, amb un 25% del capital social

.,
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Historia de l'empresa amb dificultats

�

Formula

jurírica
Data de
naixement

SAL 1951

Per qui estava
gestionada

membres de la família

propietaria

Situaci6 economica abans de la transformaci6

El seu procés productiu no es troba mecanitzat
i en el 1973 va arribar a donar ocupaci6 a 1000
treballadors. Solament hi ha una altra empresa
a Espanya pero la competencia estrangera és molt

important. Des de 1976,estava en regulaci6 d'oc�
paci6. En el 1979,les despeses van ser de 1.100
milions i la facturaci6 de 700 milions. Front a

aquesta situaci6,es decideix portar a cap la
transformaci6. La propietat manté el 45% del capi
tal social.

SAL anys 40 del

segle X:X
per la propietat Els seus maxims nivells de producci6 van assolir-

se en el 1973,amb una plantilla de 1.200 treballa
dors i proveia el 60% del mercat nacional. A mit

jans dels anys 70 és una empresa amb tecnologia an

tiquada que no pot fer front a la competencia del
Jap6 i dels paisos de nova industrialitzaci6. En

1974 presenta un expedient de suspensi6 de pagaments
amb ún passiu superior als 240 milions de pessetes.
A partir d'aleshores s6n els treballadors els que
disposen del poder de 1 'empresa. Aquests ,en el 1978
es fan amb el control definitiu de la societat. (La �
historia posterior d'aquesta empresa es troba en

l'nnex 3 capítol 4)
�
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Fórmula
jurídica

Data de
naixement

Per qui estava

gestionada
Situació economica ábans de la transformació

Historiadel'empresa amb dificultats

SCTA 1954 per la propietat En l'any 1970-1971 ,era una empresa amb 130 treba
lladors i disposant d'una marca comercial. En el

197�comencen els problemes i hi ha un abandó per
part de la direcció. Des de 1977, 30 persones de

l'equip de direcció abandona l'empresa. En el curs

d'aquests anys no es paga a la Seguretat Social i
hi ha expedient de regulaci6. En el 1978 �ls deutes
per salaris eren superiors als 8 milions de pes se
tes.
Els treballadors decideixen comprar-la. El procés
de liquidació va durar 3 mesos, que es va deixar
de produir.

SCTA anys 40 del
segle xx

per la propietat Va ésser una empresa que va naixer com a provel-
dora de SEAT que va ser el seu únic cliente En
1973 compra 16 maquines-va ser la seva maxima in

versió-,en el període 1974-l975,dóna treball a 180
persones. Es en aquest període quan comen9a a haver-h
un excés de plantilla i perdues.En el 1978,es pre
senta un expedient de suspensió de pagaments amb
un passiu superior als 100 milions de pessetes.��
mediatament abans)s'habia intentat vendre l'empresa
pero no va ser possible.

�
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Fórmula
jurídica

Data de
naixement

Per qui estava
gestionada

Situació econOmica �abans de la transformació

HistOriadel'empresa amb dificultats

SCTA segle XIX per la propietat Era una empresa que tenla 630 treballadors
en el moment de la suspensió de pagaments,
el setembre de 1982. Abans d'arribar a aquest
acte,habia assejat a acollir-se al pla .. de re

conversió del textil,perO va. ser refutada
Aleshores la propietat decideix desapareixer,

i enviar un administrador perque es responsabi-
litzi de la liquidació i tancament de l'empresa.
En aquests moments,el passiu era de 864 milions
de pessetes i la diferencia entre el valor de
l'actlu i el passiu eran de 414 milions de pesse
tes. (veure anax nQ.

-

,Fórmula
jurídica

Data de
naixement

Per qui estava
gestionada

SCTA 1950 per la propietat Es una empresa que coneix una forta expansió
en el curs deIs anys 1950-1960,perOrcap el

1973-74,es troba amb dificultats financeres
i de competencia del mercat. Es, a partir
d'aleshores quan,en el 1977 ven l'empresa a

una cooperativa agraria de 2n. grau. Aquesta
esta passant per un moment delicat financera

ment i no es preocupa del reflotament d'aquesta
empresa recentment adquirida. En el 1982, la ven�
als treballadors. �
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Historiadel'empresa amb dificultats

Fórmula
jurídica

Data de
naixement

.Per qui estava
gestionada

Situació economica abans de la transformació

SCTA 1955 per la propietat A partir de 1974-75,comencen a sorgir de forma
persisten els problemes. Fonamentalment procedentsde la forta competencia en el mercat, cosa que �rovoca disminució de preus, p@rdua progressiva de

-

marges de beneficis fins arribar a 198� on els
ingressos no cobreixen els costos. En aquest mo
men4 el passiu era de 220 milions de pessetes.Es.aleshores quan la propietat proposa al Comite
d'empresa la transformaci6 en Societat Anonima La
boral, amb una participació d'un 30% en el capitalsocial. La plantilla era de 165 treballadors. El
Comit� no accepta la proposta.

�
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Historiadel'empresa amb dificultats

Fórmula

jurídica
Data de
naixement

Per qui estava
gestionada

SCTA 1928 membres de la família

propietaria

SCTA 1960 per la propietat

Situaci6 economica abans de la_trans�0rmació

En el 1968, ja es. palesa una manca d' adequaci6
tecnologic�pero no hi ha cap intent de mode�
nització de l'empresa. En el 197� eren 253 tre

balladors.En el 1978,una empresa multinacional
es queda amb el 51% de les accions de l'empresa.
No va introduir nova tecnologia. Va comen9ar a ha

ver-hiuna disminuci6 de la feina, reducci6 de

jornades i, en el 1979, es vol acomiadar a 80 per
sones.Es en aquest moment quan els treballadors

entren en enfrontament directe amb la propietat
i,després d'una fase de negociacions,compren
l'empresa.En aquest moment,la xifra de passiu era

de 500 milions de pessetes.

En 1979, l'empresari fuig del país.Era una em

presa situada a L'Hospitalet amb 114 treballa

dorso Front a aquest abandó,els treballadors es

divideixen en dos grups: una majoria crea una

Societat Anonima Laboral i 14 treballadors cons

titueixen una Cooperativa de Treball Associat.

,,;-...
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Fórmula
juridica
De la propietat De la Direcci6 Del Comité

11 composici6 11

DeIs treballa
dors

Durada del periode
de negociaci6.

Opinionsenrelaci6 als problemes i solucions de l'empresa en dificultats

SALdesinteres desinteres tots ce.oo.
van creure en

la seva viabi
litat.

van creure en

la seva viabi
litat.

febrer del 80 -

setembre 83.La pro
pietat no volia d6
nar les accions alE
treballadors.

SALdesinteres creien en la predominava CC.OO. problema de m� una setmana.
viabilitat de No existia un Gomi la gesti6 en a 30 setembre 79 a

l'empresa fe de llui ta .Van.�re� quests darrerji 5 d'octubre 79.
re en la viabilitat anys per part de
que proposava la Di- la propietat.
recci6

SALinviabilitat no considera 5 de CC.OO. i es deixen por- 10 mesos.
de l'empresa viable la seva 4 d'U.G.T. Postu- tar pel plante

continuitat. ra possibilista jamentdel ComI
te

�
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Dels treballa
dors

Durada del període
de negociació

Opinionsenrelació als problemes i solucions de l'empresa en dificultats

Fórmula

jurídica
De la propietat

SAL creien en la con

tinu1tat amb la
col.laboració dels
treballadors

De la Direcció

creien en la con

tinultat amb la
col.laboració dels
treballadors

Del Comit�
"composició"

6 CC.Oo.
2 U.G.T.
1 Independent.
Van voler col.
laborar amb la
Direcció. Con
sideraven que
el problema es

limitava a un ex

cés de ma d'obra
indirecta i un

problema de qua
litat.

van acceptar
el planteja
ment del Comi
t� d'empresa:

1 mes.

SAL inviabilitat de
1 'empresa

inviabilitat de
1 'empresa

8 u.s.o.
2 U.G.T.
2 CC.OO.Divi-

van creure en 1 mes.

la possició pos
sibilista dels-

sions d'opinions encarregats
vers l'estrategia
sindical a seguir.

�
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Opinions en relació als problemes i solucions de l'empresa en dificultats

Fórmula
jurídica

De la propietat

SAL no va poder re ....

�re�ar l'empresa
i va demanar l'a

jut del Comit�

De la Direcció

no va poder re
�,�re<;;:ar l' empresa
i va demanar l'a

jut del Comité

Del Comit�
"composició"

Dels treballa
dors

Durada del període
de negociació

CC.oo.-

el Comite va

adoptar una posi
ció possibilista
i va acceptar 0-
ferir l'ajut

van recolzar
la postura del
Comité

1 mes

SAL inviabilitat de
1 'empresa

inviabilitat de

l'empresa
van recolzar la

postura del Co
mité.

CC.oo.- Van

optar pels llocs
de treball.Consi
deraven que els
problemes eren un

excés de plantilla,
obsolescencia tec
no l.óq í.ca . Pero no -ca

rencia de mercat.
-

3 mesos

�
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Opinions en relació als problemes i solucions de l'empresa en dificultatsFórmula
jurídica

De la propietat

SAL
problemes de mercat i excés de road'obra

De la Direcció

problemes de mer
cat i excés de road'obra

Del Comite
"composició"

CC.OO. i In
dependents.
Van intentar
manten ir els
llocs de treballmi tj anc ant, eLcontrol de la socie
tato Veure an�x '

nQ.3 capitol 4.

DeIs treballa
dors -

la postura possibilista va ser
recolzada mentre_
no teníen una al
ternativa millor.

Durada del perde neqociació

SCTA va considerar
que la Direcció
havia fet mala
gestió

enfrcntats amb la
propietat. Els mar
ges de beneficis exigits superiors als

-

que acceptava el mercato

1 U.G.T.
la resta ce.oo.
creien en la
viabilitat de
l'empresa sen
se la propietat.

problemes d'organització industriali desatenció al mercat

6 mesos

�
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EIs tecnics van 1 any

prendre la ini-
ciativa d'inten-
tar mantenir els
llocs de treballa
Creien amb la via
bilitat de l'empr�
sao EIs treballa-
dors de base no

ooinaven.

Opinionsen relació als problemes i solucions de l'empresa en dificultats

Fórmula
Jurídica

De la propietat

SCTA problemes de fi

nan�áció- i de
me rcát; ,

De la Direcció

inviabilitat per
problemes de fi

nan�ció i de
mercat.

Del Comité
"composici6"

CC.OO.Van opi
nar que el m§s
convenient era

el tancament de

l'empresa.

DeIs treballa Durada del períod
dors

-

de negociaci6

SCTA 6 mesosforta competen
cia del mercat.

el problema era

de despreocupa
ció per part de
la propietat.

U.G.T. El pro
blema fonameñ
tal era la com

petencial pero
disposaven d'u
nes bones ins=
tal.lacions pro
ductives.I per
tant, van prendre
una postura pos
sibilista.

-

van acceptar la
proposta del Co
mité d'empresa.

¡.f.-....
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Opinions en relació als problemes i solucions de l'empresa en dificultats

Fórmula
jurídica

De la propietat

SCTA no era viable i
van abandonar
l'empresa.

De la Direcció

no era viable i
van abandonar
1 'empresa.

Del Comit�
"composició"

no era un Co-
mife polititzat.
Domina:ven els In

dependents.Veieñ
difícil la conti
nu"itat de l'em
presa,pero era una

alternativa.

DeIs treballa
dors

Durada del per1o(
de _negociació

van optar pel
manteniment deIs
llocs de treball
com érlarrera al ter
nativa,abans de re
tirar-se del mer
cat laboral�

6 mesos

SCTA forta competen
cia del mercat.
Van demanar la
col.laboraci6
deIs treballadors
per continuar la
porta oberta de
la fabrica.

obsolescencia
tecnologica i
competencia del
mercat. Van mar
xar progressiva
rnent les perso=
nes que no esta
ven lligades a-
1 'empresa per vin
eles familiars.

-

CC.OO. Comit� van estar forta
fortament polititzat.ment dividits.La
No varen acceptar
la proposta de SAL
feta per la propie
tato Van accelerar
el procés de tanca
ment de l'empresa.
Peru després, una

part d'aquest Comi
te crea una nova

-

empresa.

2 anys

gran majoria no
va creure amb la
viabilitat d'una
empresa en aquell
subsector i va op
tar per acollir-se
a les indernnitzacions
laborals i al subsidi
d'atur.No obstant,des
prés,un ter9 de la

-

plantilla van crear u
na nova societat.

�
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Opinions en relaci6 als problemes i solucions de l'empresa en dificultats

F6rmula
jurídica

De la propietat

SCTA Desinteres i aban
d6 del negoci que
es va concretar en

una venda a una em

presa multinacio-
nal.

De la Direcci6

Problemes d'ob
solecencia tec
nologica1pero
es treballava
amb qualitat i
es disposava d'un

_ mercat importante
La majoria deIs
directius no vin
culats a la pro
pietat van restar
hi.

Del Comit�
"composici6"
Majoritariament
CC.OO. Comi-
t� de lluita.
No van accep
tar el tanca
ment de l'em

presa per part
de la multina
cional,creien
en la viabili
tat de l'empre
sao Van decidIr
manten ir els
llocsde treball.

DeIs treballa
dors

Van recolzar la

posici6 del Comité

Durada del perío
de de negociaci6

1 any, amb
fortes llui
tes al carrer

no rendabilitat
del sector per
enduriment de la

competencia i u
tilitzaci6 inten
siva del factor
treball. Fugida
de la propietat

____________c_a__p a l' es tranger .

SCTA el Gerent va creu

re -en la viabilI
tat de l'empresa-i,
amb un grup de 48
persones,van crear

una nova empresa
que en l'actualitat
esta tancada.

Comité no poli
titzat.No van

prendre la ini
ciativa.

14 especialistes
amb l'encarregat
de vendes van op
tar per crear un

nou lloc de tre
ball en el mate ix
segment de mercat
mentre cobraven
el subsidi d'atur.

la creaci6
d'aquests 14
nous llocs d
treball es v,]

fer mentre
les persones
cobraven el
subsidi d'a
tur-

�
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SAL Comite d'empresa Fórmula proposada per
l'equip de tecnics que
a s se sso rev.en als treba
lladors

Substituci6 de l'antiga so

cietat i creaci6 d'una nova

societat per part dels treba
lladors

Procés de compra

Fórmula
jurídica

De qui va ser la
proposta de compra

Quines varen ser les
raons per escollir
les fórmules de SAL
o SCTA.

Procediment jurídic de compra

SAL Equip de gesti6 -poder acollir-se al
FNPT-
-fórmula jurídica més
eficag-
-participació en els
organs polítics i be
neficis futurs en fun
ció del capital aportat.

acord intern entre el capital
-treball per la continuitat
de la societat anterior ara

gestionada pels propis treba
lladors.

SAL Comite d'empresa -Fórmula proposada per
l'equip de tecnics que
assessoraven als treba
lladors.
-deixar la porta oberta
perque un Banc, provei
dor o client Pugui par
ticipar en el capital de
la nova empresa

Substituci6 de l'antiga so

cietat i creació d'una de nova

per part deis treballadors

�
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Fórmula

jurídica
De qui va ser la

proposta de compra

�uines varen ser les
raons per escollir
les fórmules de SAL
o SCTA.

Procediment jurídic de compra

Procésde compra

SAL Comite d'empresa �i havien antics accionistes

que volien conservar les
accions.

-Participació en els

polítics i futurs en

del capital aportat.

,

organs
funció

continuitat de la societat

anterior, ara gestionada
per l'antiga propietat i els
treballadors.

SAL L'equip de tecnics

que van continuar

l'empresa.

-els treballadors volien
continuar amb el regim la
boral identic al de la S:A.
-participació en els organs
polítics i beneficis de
1 'empresa en funció del ca

pital aportat.

substitució de l'antiga
societat i creació d'unade
nova per part dels treba

lladors que varen fer l'oE
ció de compra.

SAL Comite d'empresa i
propietat.

-L'antiga propietat volia
continuar.
-Acollir-se al credit del
FNPT.
- E.l valor del patrimoni
superior al a deuta als
treballadors.

en un primer momen� conti

nuitat de la societat an

terior per�en una segona

etapa, substitució i crea
ció d'una de nova per part
dels propis treballador�
amb la desaparició de l'an

tiga propietat.

�
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Procés de compra

Fórmula
jurídica

De qui va ser la

proposta de compra

SAL Comite d'empresa

Quines varen ser les
raons per escollir
les fórmules de SAL
o SCTA.

Procediment jurídic de compra

-els treballadors

volien mantenir la par
ticipació de l'antic ca
pital.

continuitat de la societat

anterio� ara gestionada pels
treballadors

SAL Per part de l'Ad
ministra6ió pübli
ca i acceptada per
una de les famílies
sindicals que compo
sava el Comite d'em
presa.

-per acollir-se al credit
del FNPT.

creació d'una nova societat

per part deIs treballadors.

SCTA Comite d'empresa -per la tipologia d'asses
sorament que els treballa
dors varen rebre.

substituci6 de l'ahtiga so

cietat i creaci6 d'una de
nova per part deIs treballa
dorso

SCTA Pels tecnics de

l'empresa
-per ser la fórmula histo
rica emprada pels treballa
dors i amb més regulaci6

-

-Esperan�a d'un major
ajut per part de l'Adminis
tració

substitució de l'antiga so

cietat i creaci6 d'unadenové
per part deIs treballadors

que varen fer l'opció de

compra.

�
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Fórmula
jurídica

De qui va ser la

proposta de compra

Quines varen ser les
raons per escollir
les fórmules de SAL

o SCTA.

Procediment jurídic de compra

Procésde compra

SCTA Comite d'empresa -1 'anterior propietat
ja era Societat Coop.

substituci6 de l'antiga so

cietat i creaci6 d'una de

nova per part dels treballa

dorso

SCTA per part d'un dels
assessors dels tre
balladors.

-va considerar-se qu�

.en no voler par t.Lc í.pax.n j
l'antiga propietat,n�hi
havia cap raó per crear

una SAL.

substitució de l'antiga so

cietat i creació d'una de

nova

SCTA una part del Comite
d'empresa.

-la creaci6 de SAL propo
sada per l'antiga propie
tat volia dir socialitza
ció de deutes i aixo no es

volia. Aleshc.res va se qnan
es va crear una Stat.Coop.
de Treball Associat.

substitució de l'�htiga so

cietat i creaci6 d'una de

nova per part dels treballa

dors que varen fer l'opci6
de compra.

�
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SCTA Comite d'empresa -nohi havia �ap raócrear una SAL en el
moment que l'anterior
propietat no h� volia participar. -

substitució de l'antiga scietat i creació d'una denova per part dels trebaldorso

Procés de compra

Fórmula
jurídica

De qui va ser la
proposta de compra

Quines varen ser les
raons per escollir
les fórmules de SAL
oSCTA.

Procediment jurídic de co

SCTA
L'encarregat de
compres

-per la tipologia d'as
sessorament que els treballadors varen rebre.

creació d'una nova societa
per part dels treballadorsa l'atur.

�
�
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F6rmula jurídica Membres que varen optar per
no continuar

Responsabilitat d'aquests treballadors en

l'anterior Societat

Tipologia de treballadors que no varen fer l'opci6 de compra

SAL 8 persones (34-26) Equip de gesti6 i personal administratiu.

SAL 6 persones (86-80) L'antiga propietat i part de l'equip de

gesti6

SAL 39 persones (219-180) -L'antiga propietat, alta Direcci6 i tec
nics superiors
-Baixes del treballadors per llarga malaltia

i jubilacions

SAL 44 persones (129-85) -2 tecnics

-la resta per jubilacions

SAL 100 persones (258-158) -tota la Direcci6
-treballadors que varen escollir una indemnit-

zaci6 i subsidi d'atur

SAL 26 persones (150-24) -Director Administratiu,Comercial i de fabricc
-Treballadors de base per jubilacions antici-

pades

�
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SAL 550 persones (1000-450) -Propietat i part de la Direcció
-Treballadors de base per jubilacions anti-

cipades i baixes per llarqa malaltia

Tipologia de treballadors que no varen fer l'opció de compra

Fórmula jurídica Membres que varen optar per
no continuar

Responsabilitat d'aquests treballadors en

l'anterior Societat

SAL 936 persones (1200-264) -Van haver-hi diferents canvis de Direcció
-Els treballadors de base van marxar per
raons diverses ,optant per la in.demnització

i el subsidi d'atur

seTA 45 persones (130-85) -Propietat, equip de direcció i personal
administratiu

seTA 65 persones (180-115) -Propietat, especialistes,personal adminis
tratiu i personal que tenia altres alter

natives de feina.

seTA 40 persones (150-110) -treballadors de base mitjan9ant jubilacions
anticipades i baixes per llarga malaltia

-Antiga propietat i equip de Direcció

-Treballadors de base que varen optar per
la ��emnitzaci6 salarial i el subsidi d'a

tur
-Treballadors de base mitjan9ant jubilacions
anticipades i baixes per llarga malatia �

�
�

seTA 463 persones (640-177)



seTA 120 persones (168-48) -Antiga propietat i equip de Direcci6
-Treballadors de base que varen optar per
la indemnitzaci6 salarial i el subsidi
d'atur
-Treballadors de base mitjan9ant jubilacion
anticipades i baixes per llarga malaltia

Tipologia de treballadors que no varen fer l'opci6 de compra

F6rmula jurídica Membres que varen optar per
no continuar

Responsabilitat d'aquests treballadors en

l'anterior Societat

seTA 105 persones (253-148) -Antiga propietat i part de la Direcci6
-Treballadors de base que varen optar per
laindemnitzaci6 salarial i el subsidi

d'atur
-Treballadors de base mitjan9ant jubilacion�
anticipades i baixes per llarga malaltia

seTA 100 persones (114-14) -Antiga propietat i tota la Direcci6
-Treballadors de base que varen optar per
alternatives diverses

�
-:l

<:1t



Tipologia de treballadors que van optar per la compra de l'empresa

Fórmula jurídica home dona mitjana d'edad Antiguitat Nivell mig d'estudis

SAL 88% 12% 30-35 10 anys primaris

SAL 90% 10% 45-50 25 a 30 anys primaris

SAL 95% 5% 40-45 10 a 15 anys prirnaris

SAL 94% 6% 50-55 tota la vida
laboral primaris

SAL 94% 6% 45-50 tota la vida
laboral prirnaris

SAL 92% 8% 45-50 tota la vida
laboral primaris

SAL 93% 7% 50-55 tota la vida
laboral prirnaris

SAL 85% 15% 35-40 tota la vida
laboral primaris

SCTA 97% 3,5% 40-45 llarga antiguitat
a l'ernpresa prirnaris

SCTA 95% 5% 40-45 llarga antiguitat
a l'empresa prirnaris �

-:l
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Tipologia de treballadors que van optar per la compra de l'empresa

F6rmula jurídica home dona mitjana d'edad Antiguitat Nivell mig d'estudis

seTA 97% 3% 40-45 llarga antiguitat
a l'empresa primaris

seTA 70% 30% 50-55 tota la vida laboral primaris

seTA 95% 5% 35-40 tota la vida laboral primaris

seTA 94% 6% 45-50 tota la vida laboral primaris

seTA 95% 5% 30-35 tota la vida laboral primaris

�
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,
Persones i Organs de direcció de la nova empresa

Fórmula

jurídica

SAL

SAL

SAL

persone ; que composen 1.' p rqar.cie C11rE CCl

ro
UlUl Q) Ul
Q)� ro +l Ul s::� e s:: � -r-l Ul o Ul
P...rc Ul Q) ro � � -r-l Q)S rt � S +l ro o o I-lQ)':- o ro -r-l +l ro Ul ;:1 Q)

�� +l +l +l o UlQ) Ir-l +l +l o

,j] s:: o � -r-l O-r-l Q) s:: -r-l s::

+l Q): � Q) ro M -r-l p_, :> Q) +l ro
� P... P... +lO o -r-l Ul s::

-r-l� Q) -r-l Q) ><: S::� � M s:: -r-lS e" Cl Cl � ,::¡;p_, � CJ H4-Io
.u_c - -- - - --

2 X comercial i de
producció - - - -

5 X el cap de comp- - - - -

tabilitat i el

cap de taller

6 - direc.de fabrica
i direc. finance - - - -

,

6

Organitzaci6 de l'empresa. Descripció

Consell d'Administració i Consell de Gestió.
L'Assemblea es reuneix una vegada al me� on

s'informa i es prenen decisions.Setmanalment,
es reuneix el Consell d'Administració i el de

Gestió

Consell d'Administració.

Consell d'Administració.L'Assemblea es reuneix

dues vegades a l'any. �
-
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Persones i Organs de direcció de la nova empresa

Fórmula

jurídica

SAL

SAL

.p.ersone 3 que compasen _L-orga ue UJ.LeL:L:J.U

ro
UlUl O) Ul
O)H 'O +1 Ul ,:::

� ,::: H • .-l Ul O Ul
Ul O) ro H H • .-l O)

Sro H S +1 ro O u H
O)..-l O ro • .-l +1 'O Ul ;::! O)
- ..-l +1 +1 +1 U UlO) l.-l +1 +1 U'Oro ,::: u H • .-l U·.-l O) ,::: • .-l ,:::
'..0 O) O) ro ..-l • .-l P.. :> O) +1 ro

+1 Q)', H H o. o. +10 O • .-l Ul ,:::
• .-l H'
S-I-l O) • .-l O) X �� H ..-l ,::: • .-l

o o el el ¡:i¡ P-t U H4-I

QP - -- - - ---

6 X - - - - -

- X Assessors de
1 'empresa i els
caps de cadascu-
na de les sec-

cions. - - - -

,

Organització de l'empresa. Descripció

Consell d'Administració escollit per l' Assemblea

Gerencia col.legiada composada pel cap de comer

cial,cap d'administració,cap de fabrica i 4 me�
bres del Consell d'Administració.Es reuneix ca

da setmana.

Consell d'Administració i Gerencia col.legiada

�
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Persones i organs de direcció de la nova empresa

F6rmula

jurídica

SAL

SAL

SAL

SCTA

Persone s que composen 1. •

orga< de o ire CC10

ro
Ul Ul
Q) H Q) Ul

H o ro +J Ul r::
o.. ro r:: H 'H Ul o Ul

S ro Ul Q) ro H H 'H Q)
Q)""'¡ H S +J ro o u H
- ,....¡ o ro 'H +J ro Ul ::l Q)
rO I ro +J +J +J U UlQ) lH +J +J U
.: ..Q r:: u H 'H U'H Q) r:: 'H r::

+J'Q) Q) Q) ro ,....¡ 'H o.. :> Q) +J ro
• .-1 H H H o, o, +JO O • .-1 Ul r::
S.¡.J Q) • .-1 Q) X r::H H ,....¡ r:: • .-1

O' '1 o o o � �o.. � U H4-1

UO
- -- - - ---

7 X Direct. de fabri
ca,de comercial-:- - - - -

6 X Direc.fabrica,de
comercial. - - - -

X X - - - - - -

X X caps de secció. - - - -

,

Organitzaci6 de l'empresa. Descripci6

Consell d'Administració,Consell de Direcci6 i
Comite d'empresa.

Consell d'Administració, Consell de Direcci6 i
Comite d'empresa.

Comite d'empresa i Gerencia.

Assemblea General, Consell Rector i Direcció.

�
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Persones i Organs de direcció de la nova empresa

Fórmula

jurídica

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

Persone ;; que composen _L'orga ae alreCC10

ro
[J)
Q) [J)

Q) [J)
H H
0..0 "d +1 [J) �

El"d � H .,...¡ [J) o [J)

Q) ro [J) Q) ro H H .,...¡ Q)
� r--l H El +1 ro o o H

"d.--:l o ro .,...¡ +1 -o [J) :;::l Q)

'ro +1 +1 +1 o [J)Q) I""¡ +1 +1 o

+I,.Q � o H .,...¡ o·,...¡ Q) � .,...¡ �
.,...¡ Q) Q) Q) ro r--l .,...¡ o.. :> (l) +1 ro

El H H H o, o, +10 o .,...¡ [J) �

0+1 (l) .,...¡ Q) X �H H r--l � .,...¡

O' t!) Q Q r>::l �o.. p..¡ o H'+-1

_o - -- - - ---

3 - Direct. de f áb .

Direct.comptab.
i 3 tecnics - - - -

5 - Direct.fabrita, - - - -

Direct.comptab.

7 - Direct.fabrica,
Direct.comptab. - - - -

3 - Cap de Produc.

Cap de Tint. - - - -

Organització de l'empresa. Descripció

Consell Rector escollit per Assemblea i

Director.

Assemblea General,Consell Rector, i Direc
ció col.legiada.

Assemblea General, Consell Rector i Direc

ció col.legiada.

Assemblea General, Consell Rector i Direc

ció col.legiada.
�
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Persones i Organs de direcció de la nova empresa

Fórmula

jurídica

SCTA

SCTA

p. l' ...

d_ ersone 3 que composen .L
_

prga1. ae Olre CC1 _

ctI
UlUl
Q)lo-l Q) Ul
lo-lO ro +J Ul s::
oro s:: lo-l .0-1 Ul o Ul
SctI, Ul Q) ctI lo-l lo-l .0-1 Q)
Q)r-l

'

lo-l S +J ctI o U lo-l
-r-l o ctI .0-1 +J ro Ul ;::l Q)
roctl +J +J +J U UlQ) 10-1 +J +J U
.,.Q s:: U lo-l .0-1 U·o-I Q) s:: .0-1 s::

+JQ) Q) Q) ctI r-l .0-10. :> Q) +J ctI
• .-llo-l lo-l lo-l o. o. +JO O .0-1 Ul s::
S+J Q) .0-1 Q) X S::lo-l lo-l r-l s:: .0-1
O t!) Q Q li1 �o. � U H4-l
uo
- - -- - - ---

1 X Cap de compres, - - - -

cap de planif, j

cap comptabili-
tat i cap pers.

5 X - - - - - -

,

6

Organització de l'empresa. Descripci6

Assemblea General, Consell Rector, Gerent

Comissió Social i Comissió Tecnica.

Assemblea General, Consell Rector i G€rent.

�
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Autoritat a l'interior
de la nova empresa

"

Organs propis
de representaci6 dels treballa
dors dins la nova empresa

Persones i organs de direcció de la nova empresa

Fórmula
jurídica
Existencia d'una

for<;a sindical
a l'interior de
fabrica abans de
la transformaci6
o creaci6

Procedencia
del President
del Consell Rec
tor o d'Adminis
tració de la no
va societat

SAL x membre sindical
del comite d'em
presa de l'ac-
tual societat

tecnica política

x hi ha comite d'empresa, pero n.o

forma part del Consell d'Adminis
tració com a tal comite, pero sr
alguns dels seus membres. Hi ha

duplicitat de funcions. El comi
te juga un paper d'informació i
es preocupa dels problemes de

personal

SAL x x hi ha comite d'empresa, pero no

forma part del Consell d'Adminis
traci6 com a tal comite, pero sI
alguns dels seus membres.Hi ha
una duplicitat de funcions.El co

mite juga un paper d'informació
i es preocupa dels problemes del
personal

membre sindical
del comite d'em
presa de l'actual
societat

SAL x x no n
�hi va havermembre sindical del

comite d'empresa de

l'antiga societat

�
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Persones i organs de direcció de la nova empresa

Fórmula
jurídica

SAL

Existencia d'una
for�a sindical
al'interior de
fabrica abans de
latransformació
ocreació

x

Procedencia
del President
del Consell Rec
tor o d'Adminis
tració de la no
va societat

membre del comi
te d'empresa de
l'anterior socie
tato

Autoritat a l'interior
de la nova empresa

tecnica política

,

Organs propis
de representació deIs treballa
dors dins la nova empresa

no n'hi 'ha.Esta plantejada la seva

formació.S'ha registrat una dis
minuci6 del percentatge d'afilia
ció sindical: d'un 100% a un 70%.

SAL r

no n'hi: ha ni esta plantejada_la se

va organització. No es veu la ne

cessitat.

antic directiu de
l'anterior socie
tat i un deIs prin
cipals accionistes
de la nova

x

x

SAL x membre del comite
d'empresa

x cinc membres del comite d'empre
sa formen part del Consell d'Ad
ministraci6. Juguen el paper d'enl
la� entre la direcci6 tecnica i li
base treballadora

SAL
no n'hi ha ni esta plantejadamembre independent

del comite d'empre
sa de l'anterior

-

societat

x

SAL un assessor tecnic x no n'hi ha ni esta plantejada la
seva formació

�.
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Autoritat a l'interior
de la nova empresa

"

Organs propis
.

de representaci6 deIs treballa
dors dins la nova empresa

Persones i organs de direcci6 de la nova empresa

Existencia d'una

for�a sindical a

l'interior de fa
brica abans de la
transformació o

creació

x

x

Procedencia
del President
del Consell Rec
tor o Adminis-
traci6 de la
nova societat

un membre de
l'antic comite
d'empresa

un membre sin
dical de l'an
tiga empresa

un membre de
l'antic comite
d'empresa

un tecnic

tecnica política

Fórmula
jurídica

SCTA x No hi ha comite d'empresa ni
esta plantejada la seva for
mació

SCTA x No hi ha comite d'empresa.Ni
esta plantejada la seva for
mació.

SCTA x Hi ha una comissió social
que es preocupa deIs proble
mes del personal. No forma
part del Consell Rector.
Abans,el col.lectiu de treba
lladors pertanyia el 100% a

un Sindicat.Avui ningú esta
afiliat.

SCTA x No hi ha comite d'empresa.
Freqüentment,hi han assem

blees.

�
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Procedencia
del President
del Consell Rec

tor o d'Adminis
tració de la no
va societat

-

Persones i organs de direcció de la nova empresa

Fórmula

jurídica
Existencia d'una

for�a sindical

a l'interior de
fabrica abans de
la transforrnació
o creació

SCTA x

Autoritat a l'interior
de la nova empresa

Organs propis
de representació deIs treballa
dors dins la nova empresa

tecnica política

un tecnic de

l'empresa
l'antic comite no juga cap pa

per en l'actual Consell Rector.
Així mateix/no existeix comite

d'empresa ni la gent esta afi
liada a cap sindicato En el mo

ment de dificultats economiques
de l'antiga empresa/no hi va ha
ver recolzament deIs sindicats

majoritaris que van acusar als

tecnics de perdua de visió de

classe treballadora per conver

tir-se en propietaris.

x

SCTA x un tecnic de
1 'empresa x l'antic comite no juga cap pa

per en l'actual Consell Rector.
Així mateix, no hi ha comite

d'empresa ni la gent esta afi
liada a sindicats.

SCTA x un membre sin
dical de l'antiga
empresa

No hi ha comite, ni esta plan
tejada la seva formaci6

x

�
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PROCEDENCIA DE LES PERSONES QUE COMPOSEN L'EQUIP DE GESTIO

Objeetiu de

l'equip de gesti6
F6rmula

jurídica

SAL

Origen del gerent
o director

l'Administrador.L'home que
venia a tanear l'empresa,
delegat per l'anterior propietat

Origen deIs diferents

eaps de departament

treballadors que han oeupat
els lloes deixats vaeants

per l'antiga direeei6

augmentar el nivell
de produeei6

SAL redre9amentun teenie de l'antiqa direeei6
amb 30 anys d'antigtiitat a

l'interior de l'empresa

Teenies que formaven part
de la direeei6 de l'anti

ga empresa

SAL l'antie gerent ja �ealitzaven aquesta
feina anteriorment

manteniment deIs lloes
de treball

SAL es manté el mateix equip de direeeió d' abans de la transform'aei6 manteniment deIs lloes
de treball

SAL es manté el mate ix equip teenie d'abans de la ereaeió formal de
la nova soeietat.

manteniment deIs lIoes
de treball

SAL Contraetat. Va aeeeptar q:¡,brir
aquella part de la Direeeió

que va marxar

Les vaeants que han hagut d'és
ser eobertes s'han fet amb tre
balladors de l'empresa

manteniment deIs lloes
de treball

SAL tates s6n' pérsoné§ qüe já pertanyien a l'antiga soeietat i que
han anat oeupant els earrees vaeants

manteniment deIs lloes
de treball

SAL Diversa.Adhue l'administraeió
-IMPI- va enviar-hi a un deIs
seus funeionaris

Diversa, hi van haver modifi
eaeions eonstants en l'equip
de gesti6

manteniment deIs lloes
de treball

�
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PROCEDENCIA DE LES PERSONES QUE COMPOSEN L'EQUIP DE GESTIO

Objectiu de

l'equip de gesti6
Fórmula

jurídica

SCTA

Origen del gerent
o director

Origen del diferents

caps de departament

els tecnics de maxima responsabilitat procedeixen tots
de l'antiga societat anonima

tirar cap endavant
com sigui.

SCTA els tecnics de maxima responsabilitat procedeixen tots
de l'antiga societat anonima

manteniment deIs llocs
de treball.

SCTA Contractat pero ja havia rea

litzat aquesta tasca a lIante
rior propietat.

els caps de departament
procedeixen de la plan
tilla anterior

manteniment deIs llocs
de treball.

SCTA Contractat.Era un deIs assessors

laboralistes deIs treballadors
els caps de departament
procedeixen de la plan
tilla anterior

manteniment deIs llocs
de treball.

SCTA Havia treballat a llempresa pero
ara estava a una SAL.Se'l va anar

a buscar i se li va oferir el lloc
de direcció

treballadors de l'anterior
S_A. a excepci6 del cap de
tints que havia treballat
i se'l va anar a buscar

consolidaci6 de llem

presa.

�

SCTA personal de l'anterior equip tecnic de producci6 manteniment deIs llocs
de treball

SCTA el representant comercial de
l'anterior Stat.Anonima

els encarregats de l'an
terior Stat.Anonima.

consolidaci6 deIs llocs
de treball que s'han
creat.

�
00
00



SALsalaris per damunt del mínim interprofessional. 1-3

RealitatSalarial

Fórmula
Jurídica
Nivell de sous Ventall salarial

SALen el 1984 estaven en un 10% per damunt del conveni de sector 1-2

SALsous estancats des del moment de la transformació pero per damunt

del conveni del sector. 1-2,5

SALsous estancats pero per damunt de la mitja del sector. En el moment

de la transformació es partia d'uns sous elevats. 1-2

SALels sous van ser respectats. 1-3

SALsous estancats pero per damunt del mínim interprofessional 1-3

SALsous estancats pero per damunt de la mitja del sector. En el moment

de la transformació es partía d'uns sous elevats. 1-3

SALen funció de les possibilitats en cadascun deIs moments de l'empresa 1-2

seTAels sous estan per damunt del conveni del sector pero lleugerament per
sota de la mitja que es paga en aquest mercat d'aquest sector. 1-1,75

�
00
�



Fórmula Nivell de sous Ventall salarial
jurídica

SeTA Els sous estan per damunt del conveni de sector,pero lleugerament
per sota dels que es paguen en aquest sector. 1-3

seTA els sous estan respectantel mínim interprofessional. 1. 2,5

seTA els sous estan per damunt del mínim interprofessional. 1-2,5

seTA els sous estan per damunt de la mitja del sector. 1-2,5

seTA els sous estan per damunt del mínim interprofessional. 1-2

seTA els sous estan per damunt de la mitja del sector. 1-1,75

j�
�..o
�



Entorn economic

Fórmula Tipologia

jurídica del bé de

EEoducció

SAL bé intermig

SAL bé d'equip

SAL bé intermig

SAL bé intermig

SAL bé intermig

SAL bé intermig

SAL bé final

SAL bé intermig

SeTA bé final

seTA bé intermig

seTA bé intermig

seTA bé final

La producció es fa
comanda sense

previa comanda previa

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

es treballa Subcontracteu part
de la vostra prod.

SI NO
per contractació altres
directa metodes'

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

treball a mans - X

X

�
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Entorn economic

F6rmula

jurídica

seTA

seTA

seTA

Tipologia
del bé de

producci6

bé intermig

bé d'equip

bé final

La producci6 es fa
comanda sense

previa comanda previa

x

x x

x x

es treballa

per contractaci6 altres
directa metodes

x

x

x

Subcontracteu part
de la vostra prod.

Q.!_ NO

x

x

x

�
c.o ¡
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Entorn economic

Fórmula

jurídica

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

SCTA

.¡J
ro
.¡J
.�
r-l
ro
o
o
.--l

x

50%

Mercat

I I I
ro
�
s::
ro

ro ro e, ¡...¡
.� � UJ (J)

ro t> s:: � 01
o ,� ::s s::
¡...¡ .--l ro ro
ro :> ro .¡J ¡...¡
S o .¡J UJ .¡J
o ¡...¡ ro (J) UJ
o o, U ¡...¡ (J)

- - -

35% 65% -

X IX I X X

50%

100%

100%

-185%1155,

100%

Grau

competencia

2 grans en el País Basc

7 petites a Catalunya

es troben entre les 10
ó 15 primeres empreses
tant en capacitat com en

fabricació.
Forta

forta

forta

important

una altra empresa

Existencia d'una empresa
nacional lfder en aquest
mateix segment de mercat

ella mateixa

2 empreses de capital
estranger.

no existeix

no existeix

no existeix

multinacionals

ella mateixa �
c.c
�



Entorn economic

Mercat
(tj _

:>,
r::
(tj
o,
Ul
¡:,;:¡

(tj
+l
Ul
Q)
H

Formula

jurídica

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

+l
(tj
+l
.,..¡
r-l
(tj
o
o
r-l

65%

65%

(tj
o
H
(tj
S
o
o

(tj
.,..¡
o
r::

',..¡
:>
o
H
o,

(tj
:>,
r::
::l
r-l
(tj
+l
(tj
U

H
Q)
tJ"l
r::
(tj
H
+l
Ul
Q)

Grau de

competencia

x X - 3 altres empreses

25% - 10% 4 altres empreses

30% 20 50% forta: 8 empreses

25 10% forta: 6 empreses

75% 25 - Íorta.

75% 25 - forta: 15 empreses

30% 70 - important

65% 35 - forta: Paisos de nova indus-
trialitzaci6 i
economía s�mergida

EXistencia,d'una empresa
nacional llder en aquest
mateix segment de mercat

no existeix

ella mateixa.

no existeix.

no existeix.

no existeix

una empresa estatal

empresa estrangera

no existeix.

�
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Desa.vantatg�s} i avantatges d'haver d'iniciar un camí propi a partir d'una empresa amb dificultats.

Desavantatges

Fórmula
jurídica

x

Reconstru� Pagar alst
Proble- I Altres

ció de la proveidor mes fi-
xarxa co- al compta nancer s

mercial.

SAL x x

SAL - - X

SAL X X X

rterrUEió de
'activo

I I I
SAL

SAL

SAL

I
-

I
X

I
X

SAL X X X

Avantatges

Identifica Reducció de Disminu- Disminució Altres
ció del tre sous i fle- ció plan- del passiu
ball

-

xibilitza- tilla
ció de les

pagues als
t.r-ebaLkador s

X .X X - ara es trE
-

baila mil
loro

X X X - Vist i pié
de l'Adm.

- X - - -

X - X - -

X - X X -

X X - - -

X
�

- - -

-:-CO
--



Desavantatg&si avantatges d'iniciar un camí propi a partir d'una empresa amb dificultats

Fórmula
jurídica

SAL

seTA

seTA

seTA

seTA

seTA

seTA

seTA

Q.esavantatges

Reconstruc Pagar als Proble- Altres
ció de la proveidon mes fi-
xarxa co- al compta nancers

mercial

X X X -

X - X -

X - X -

X - X -

X - X -

X - X -

- - - -

I - -

I
X -

Avantatges

Identific�1Reducció
del

ció del tr sous i fle-
ball xibilitza-

ció de les

pagues als
treballadors

X

X X

X X

X X

X

X

X X

X

Disminu
ció plan
tilla

-

X

X

X

X

X

X

desapareix ereació'un nou

quip

Disminució
del passiu

desapareix

X

desapareix

X

X

Altres

¡nenys con

tlictes lab

nou equip �I.;.<:.c' !

�.



Vies per fer front al futur de la soeietat, segons els treballadors

SAL

Inerement IDisminuei6�6rmula lloes de l Ll.oc s de
jurfdiea treball treball

gs.
agraca

a. .

inerel1!en
r....-;&os pero
raons de so

Ldarí.t.at.,
-

SAL

�antenir
els

loes de
reball

SAL

�antenir
els

loes de
reball

SAL

rantenir
els

loes de
reball

SAL

�antenir
els

loes de
reball

Diversifi- Espeeialitzé
eaei6 de ei6 de la

-

la produe. produeei6

x

x x

Inversi6 Tanear ins
en nova tal.laeions
teenologla produetives

x

x

x

xx

- "-"--� •.• --�:,,,:,,,:,_-,_.-.-;,�'-':;':"_-'-""-¿"--"�".'.. "-_-,",,-_ "<"---.-,.--- .,,"""'-,:"=-�-== o;:='-"-:-.-:o:;c';----- -----_:_;:---------:: .:�:,� ---::�-;:;-=-�.. ��;:., :;;.-;-¡-.---,-- -----:-:-�,.,.='- _.-'�;;=�=_�-=.=,�-.:::_::__-::____=_ 'C-__ =--,-o--_--

Nous
elients

x

x

Nous
mereats

x

en l'exte
rior

x

Altres

�er
maquinaria

mida i poten
iar l'ofieina
eeniea

�
�
-l



5rmula
.1rídica

SAL

SAL

SAL

:::TA

:::TA

:TA

Vies per fer front al futur de la societat, segons els treballadors

Increment Disminució Diversifi- Especialitza Inversió I Tancar ins Nous Nous Altres
llocs de llocs de cació de ció de la

-

en nova tal.lacions clients mercats
treball treball la produc. producció tecnologia productives

manten ir anar adap-
els llocs tant-se al
de treball /- - - - - - tmercat contl

nuament -

tmantenir
els llocs
de treball - X - X - X X -

- - - - - - - - -

- -
- - X - - X -

els agra
kiaria incre
menta r-qos.

-

..

pero per raqrp
de solidaritalt - - - X - - X -

¡permetre la
.�!reincorpora

�ió a tots- �-O
els que han co
J I
optat per
s�r soc.treb.

x x ")(



fórmula
jurídica

seTA

seTA

seTA

seTA

Vies per fer front al futur de la societat, segons els treballadors

I

Increment Disminució Diversifi- Especialitza Inversió Tancar ins- Nous Nous Altresllocs de llocs de cació de ció de la
-

en nova tal.lacions clients mercatstreball treball la produc. producció tecnologia productives

manten ir
els llocs
de treball X -

-
-

_ X X _

-
- X -

_
_ _ _ _

-
-

-
- X -

_ _ _

no -
-

_ X _
_ _ _

�
�:O
c.o



A N E X 3. CAP!TOL 4

Exemple d'un assaig de democracia econo-

mica a partir d'una empresa tradicional en cri

si ( 1

( 1 ) elaboraci6 propla a partir de documents in
terns de 1 'empresa proporcionats pels treba
lladors.

500
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L'empresa X era una empresa industrial inserida en

el sector de l'electronica, la fabricació basica de

la qual era composta d'un 80% d'altaveus industrial s

i d'un 20% de components electronics d'alta freqüen
cia. Inicia les seves activitats com a Societat Ano

nima Laboral el 5 de mar� de 1979,encara que l'ori

gen d'aquesta indústria es remunta a més de 30 anys,

quan inicia les seves activitats sota una fórmula de

tipus familiar. Posteriorment, aquesta empresa esde

vingué Societat Anonima, l'anomenada Z, S.A., que

aconseguí les quotes més altes l'any 1973; tenia una

plantilla de 1.200 treballadors més o menys i abas

tia , aproximadament, el 60% del mercat nacional de

l'alta veu, així com del mercat dels components de

T.V. en blanc i negre, si hi afegim una presencia

important en els mercats europeus.

La crisi economica que s'inicia a principis de la

decada dels 70, sobretot cap a mitjans decada, tro

ba una empresa amb estructures de tipus familiar i

personalista, mancada de planificació i previsió a

mig i a llarg pla�, sense capacitat d'adaptació a

nous models de relacions s�cio-economiques, amb no

ves tecnologies i processos industrial s que comen

cen a sorgir al Jap6 i als paisos veins i que prov�
caren una veritable revolució mundial en el sector

de l'electronica tot variant la conformaci6 dels mer

cats existents a comen�aments dels anys 70.

Per aquestes i moltes altres raons, la Societat Ano

nima Z es veié obligad�com tants d'altres, al recurs

de suspensi6 de pagaments quan semblava trobar-se al

cim del seu recorregut. Així, al juliol de 1974, pre

senta un expedient de suspensi6 de pagaments amb un

passiu superior als 240 milions de pessetes. Els em

presaris són incapa�os de regularitzar la situació

malgrat l'arma jurídica, i així comen�a l'odisea dels

treballadors que, �lmersos en la crisi, intenten per
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tots els medis no perdre els seus llocs de treball.

A llarg d'un seguit de mesos d'aventures, en 1978,
els treballadors prenen el control definitiu de la

Societat¡ és l'única manera concreta per continu�r

la lluita pel lloc de treball.

En aquella epoca i a través del Ministerio de Trabajo
i del Fondo Nacional de Protecci6n al Trabajo, hom c�
nalitza la idea de resoldre la situaci6 jurídica amb

la creaci6 d'una Societat Anonima Laboral. Aix�al
mar9 de 1979, és fundada la Societat X SAL i a l'oc

tubre del mateix any, el F.N.P.T. concede ix un cre

dit de 119.000.000 milions als 360 treballadors que

integren la Societat.

Mar9 1979

El 5 de mar9 de 1979, és constituida en un capital de

500.000 ptes, la Societat Laboral X,SAL que, amb els

socis que la formen, inicien l'expedient per aconse

guir un credit de 119 milions de pessetes, el qual

permetra l'expansi6 de la Societat.

Els socis fundador s integren el primer Consell d'Ad

ministraci6. Els treballadors restants eren a Z, pr�

tegits per l'asseguran�! de la desocupaci6 parcial.

Juliol 1979

Els treballadors de Z en Subhasta de data 29 de juliol,

s'adjudiquen els béns de l'empresa i , després de la

maniobra juridica, l' .aporten a X/SAL per tal que aque�
ta pugui iniciar les seves activitats industrials.

El 23 de juliol, els treballadors aconsegueixen de re

soldre�favorablement, l'expedient pel qual apleguen
11'9.000.000 milions de pessetes per a l'inici i el desen
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volupament de X,SAL.

Rom pacta amb Caja de Crédito Mutual i assoleix l'avan

�ament de 28 milions de pessetes pel cobrament de la

paga de juliol de 1979 i de les vacances de 1979.

Setembre 1979

S'inicia la difícil i de gran vastitud gesti6 de la

separaci6 jurídica de X-Z¡ els creditadors de X, en

la suspensi6 de pagaments,se 'ls informa de la inca

pacitat legal de X,SAL per l'assoliment dels deutes

de Z.

Octubre 1979

El cobrament dels 119 milions de pessetes es fa efe�
tiu i es retornen 31 milions de pessetes a la Caja de

Crédito Mutual de l'operaci6 de finals de juliol.

El 15 d'octubre, el capital de X,SAL s'amplia fins a

36.610.000 pessetes i així es legalitza la particip�
ci6 entre tots els components de la Societat amb el

repartiment de les accions corresponents.

El 31 d'octubre es constitueix una previa dimissi6

del primer Consell circumstancial, al lo que podríem
definir com a Primer Consell d'Administraci6 de X,SAL.

Com neix X,SAL ?
'.

X,SAL s'engendra a través d'una empresa, la Z, Socie

tat Anonima que ha vis�ut un període de 5 anys -entre

1974 i 1979- sumida en la més profunda crisi. Es evi

dent que si roman aixecada és gracies al seu indiscu

tible fons de comer�, al goteig dels ajuts economics

que l'Administraci6 ha anat prestant i a la voluntat

dels treballadors de no voler engrandir les files de

l'atur. Aquests anys erosionen de tal manera la Socie
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tat, que sembla impossible que no tanquin les portes.

Novembre 1979

Al 30 de novembre/es formalitza l'acord de compra-ve�

da, entre X,SAL i una entitat financera, de l'edifici

del carrer y per la xifra de 40 milions de pessetes.

Hom aproba el pressupost de 1980 amb la previsió d'e�
trades fixes en 577.000.000 milions de pessetes i els

pagaments en 752.000.000 de pessetes/amb la qual cosa,

les perdues previstes eren de l'ordre dels 175.000.000

de pessetes. E s adoptada la filosofia industrial de fa

bricar no per demanda i stok de magatzem, com era habi

tual fins la data, sinó per programacions.

Es decideixen inversions de 7.000.000 de pessetes.

Desembre 1979

Hom paga dels 119 milions de pessetes, els 14 milions

de la paga de desembre.

Les perdues aproximades, en el compte d'explotació
de l'últim trimestre de l'any 1979, segons dades compt�
bles, s'apropen alE 11 milions de pessetes que, 10-

gicament, van a carrec dels 119 milions de pessetes.

Repetint sinteticament el que acabem de dir, podem afiE
mar que, en la Llei dels grans nombres, el destí dels

119 milions de pessetes fou el següent:

Pagues juliol-agost 28.000

Interessos préstecs de 28 milions 3.000

Adquisició de l'edifici carrer y 40.000

Pagues del desembre 1979 14.000

Perdua C/explotació 11.000

CTS.estalvis en banca mitjan9ant
l'aval dels descomptes el 31.12.81 25.315

TOTAL 121.315
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Gener 1980

Aquesta Direcció inicia les seves activitats amb l'ob

jectiu d'acomplir un pressupost que coneix molt bé les

enormes dificultats amb les quals es trobara per tal

d'aconseguir-ho, car una partida d'ingressos importants

era, encara, un incognita anomenada "Vericap".

Un pressupost basat en un increment de quasibé el 80%

en el seu apartat d'ingressos sobre l'any anterior,en
les epoques que vivien de creixement prop de zero, ha

d'ésser sempre dubt6s, tot i quehem de reconeixer tam

bé la veritat: és evident que no existeixen altres es

pectatives i el fet social era determinant¡ hom havia

de lluitar pels llocs de treball i era molt recent l'en

trega dels diners per part de l'Administraci6 per tor

nar a sol.licitar ajuts i comptar amb certes possibili
tat d'exi� per la qual cosa,els nostres objectius havien

de mantenir-se i hom havia de lluitar per la continuitat

i la consolidaci6 jurídico-social de l'entitat X,SAL,

les activitats de la qual, realment, havien estat inicia

des, d'una manera molt tímida, cap a mitjans del mes

d'octubre de 1979, durant el febrer i més encara, el

mar� de 1980, es comen�a afer pales el fet que les

gestions que semblaven molt avan�ades a finals del 79

quan la comercialitzaci6 del "Vericap" en les gran

empreses de fabrica�sde T.V. no siguin confirmades i

que el tema no sigui, encara, madur ni molt menys. En

frontem fonamentalment 1 'empresa competidora A: si és

problematic igualar-li la qualitat, tot i que si que

és factible, és impossible igualar els seus costos. Tam

bé, durant aquestes dates, l'equip de Direcci6 comen�a

a fisurar-se .. Les xifres de compres pugen com l'es

cuma i cal que s'inicii unapolítica d'ajornament en els

pagaments.

Així va transcorrent el primer semestre gener-juny 1980

amb la seguretat de no poder acomplir el pressupost car
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el-Vericap- no"va entrar" i la resta de l'alta fre

qü�ncia va baixar per sota de les previsions.

En un intent final,hom inicia gestions amb Iran

i, en aquest país intenta concretar-les. Aquests Lnt.en-.

ts tenen la finalitat de fabricar l'alta freqüencia

i, en segon lloc, altaveus. Les circunstancies, pero,
no s6n favorables i allo que semblava una realitat

s'esfuma, tant degut a l'inestabilitat interior d'aquell

país com per l'obertura, vint dies després de la nostra

estan9a, de les hostilitats.

Un(,cop vistes les dif{cils c í.rcuns t.ánc í.e s económ í.que s ,

el mes de jun� s'inicia un expedient de regularitzaci6

parcial d'ocupaci6 i deixa d'ésser satisfeta la paga

extra.

El semestre juliol-desembre és, realment, difícil. A

un any complicat, cal agregar-li les dificultats pro

vinents de la política de liberalitzaci6 seguida per

l'Administraci6, dels productes de nou sectors i pro

cedents del Sud-Oest Asiatic.

Durant els mesos juliol i agost, l'empresa haura de

realitzar, per tal de poder mantenir-se dreta, ope

racions financeres que comporten, moltes vegades,riscs

superiors als normals: generalment, hom no sabia com

es pagarien els deutes el dia del seu venciment.

En l'últim trimestre, se soluciona el problema de l'e

quip de Direcci6 amb la incorporaci6 d'una persona no

va que, anteriormen�hayia format part de la Societat

i que coneixia el sector i molts dels seus homes més

importants.

El desembre es renova l'expedient d'ocupaci6 parcial
amb la dada historica de l'exist�ncia des d'ara i per

primer cop, de X SAL, puig X,SAL d6na d'alta tots els
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seus accionistes com a treballadors. Fins aleshores,

hom havia optat per continuar amb el nom de Ziper la

qual cosa les carregues de Societat Social anaven a

parar a Z¡sense gravar la nova Societat fins el de

sembre de 1980.

La paga de Nadal no poguer ésser liquidada; en confir

mar que, a penes passats els 306 milions de pessetes

d'ingressos, el fantasma de la reducció de plantilla

cresqué i es fea realitat, així com es planteja el de

sembre del 80 per primera vegada a Madrid malgrat la

resistencia social del Consell.

Gener 1981

El Ministerio de Trabajo es comprometé a solucionar

el tema economic mitjan�ant la concessió d'un credit

de 69.000.000 ptes. per a la regularització de la pla�
tilla en nombre de 105 persones.

Febrer 1981

Amb tota la documentació pertinent en poder del Fondo

Nacional de Protección al Trabajo, li fou comunicat a

la Societat que, en 15 dies, el tema seria solucionat.

La situació es presentava amb claredat si s'aconseguia
reduir la plantilla amb el credit sol.licitat amb ra

pidesa i si aplicaven la inversió necessaria a la in

dustrialització dels nous productes presentats l'any

anterior, finan�ament que només podia prosseguirdel me

nor cost de la nomina. Malauradament, la realitat torna

a superar tota previsió i el cr�dit tarda exactament 9

mesos en ésser entregat, la qual cosa es feu l'octubre

de 1981.
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Síntesi

1. L'empresa havia de pagar 32.000.000 ptes. en sala

ris del personal que, voluntariament, era prest a ce

dir amb el pagament de les :Ul'demnitzacions pactades

2. Es paralitza tota inversi6 i desenrotllament dels

nous productes previstos per absoluta incapacitat fi

nancera.

3. Es sobrevisqué gracies a l'excel.lent "d�spasici6 de

Caja de Crédito Mutual, que arriba a concentrar més

del 75% de la nostra activitat financera.

Malgrat la situaci6 de 1981 pogueren abrir-se algunes
escletxes en la Banca privada (línies de descompte a

diferents entitats financeres).
"

Octubre de 1981

El Fondo Nacional de Protección al Trabajo entrega/
a la Societat, 69.000.000 ptes. degut al cruel perí�
de dels mesos transcorreguts de l'any 1981, pactar
amb els treballadors que havien de cessar (acord pre

sentat al Delegat de Treball de Barcelona)que el pa

gament s'havia d'efectuar, en una part mínima en efec

tiu i la resta del pagament, amb lletres avalades per

la Caja de Crédito Mutual a 90 i 120 diese

Amb tot aixo, a la Societat li fou permes de negociar
amb els diners rebuts i dipositats a la" Caja de Crédito

Mutual, algunes contrapart�des financeres que apunta
lessin la represa de X SAL.

Trenta. dies després d'haver estat efectuat el diposit
dels 69.000.000 ptes, a Caja de Crédito Mutual, aquesta

�resenta l'expedient de suspensi6 de pagaments i cal

gué, per tal de no dramatitzar fer una síntesi d'allo
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que X perd objectivament d'un dia per l'altre:

1.- Diposits per 50.000.000.ptes
2.- Quasibé 100 treballadors al carrer amb efectes ava

lats sense possibilitats de cobrament.

3.- 55.000.000 de ptes. en li�.es de descompte de paper

comercial.

4.- Avals per a la compra de materies primes per 20 mi

lions de ptes.

Tecnicament, la Societat havia d'haver tancat les seves

portes simultani;ament al tancament de Caja de Crédito

Mutual¡ només la voluntat dels treballadors en prosse

guir la quasi quijotesca lluita pel lloc de treball

-entre 1981-82 aportaren la totalitat de les seves pa

gues extres¡el 1981,4,5% d'augment¡ el 1982, el 4,5%

d'augment¡ entre 1980-1982, O hores perdudes de treball

per conflictivitat-, i el compromis del Fondo Nacional

de Protección al Trabajo de buscar solucions al tema

urgentment, 'feren possible la continuitat de X,SAL.

Davant aquesta situació, X,SAL continua treballant,
a costa del pagament de 20 milions d'avalaments a pro

veidors com a pas previ per poder continuar comprant,

normalment, al comptat, amb el deteriorament economic

que aixo representa.

La situació economica de l'empresa s'anava deterio

rant en breus moments. Si s'aguantava era només per

la voluntat i el sacrifici dels treballadors: pagaments
no satisfets, treballs en reducció de jornades amb la

qual cosa els treballadors anaven perdent una part de

la desocupació, etc.

Per altra par�hi havien,cada cop, més dificultats per

ésser tractada per la Banca com una empresa normal, mal
grat que el percentatge d'impagaments era inferior al 5%.
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No obstant,el 1982,s'acaba amb l'esperanga d'una

resDlució del problema de Caja de Crédito Laboral

en existir negociació que cristal.litza, després,
amb la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

El 1983, una part deIs treballadors que havien cau

sat baixa en 1 'empresa en l'expedient de 1981, con

cremment uns 27 treballadors,reingresen a l'empresa
en virtut de Sentencia de Magistratura i agreugen,

evidentment, la ja precaria situació economica.

Situació de X,SAL, en novembre de 1983

La situació de X,SAL, el novembre de 1983, es desen

volupa des del punt de vista empresarial

1) Comercial

Xarxa de vendes: X,SAL compta amb unaxarxa de vendes

a través de representants que cobreix tot el ter

ritori de l'Estat Espanyol.

Aquest territori es divide ix en zones de vendes agru

pades des dJun punt de vista geografic.

1.a) Clientes: Cal distingir-ne dos tipus:
-Fabricants : Pot esmentar l'empresa B,a

la qual li és suministrat, pr�cticament,
el 100% deIs altaveus incorporats deIs

seus televisors, l'empresa C amb un 70%,

l'empresa D amb un 75%, l'empresa E amb

un 80%, l'empresa F, amb un 70%, amb un

consum total, al 1982, de 540.000 unitats.

1.b) Distribuldors : Dins d'aquest grup, s'hi cataloga
un mercat forga heterogeni formattant

per botigues com per petits
fabricants.
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Producte

X,SAL, té una amplia gama de productes que relacio

nern tot seguit:
- Altaveus en serie fabricats

- Altaveus en serie distribuidors

-Kits auto-radios

-Semi-Kits

-Alta freqüencia

3.- Situaci6 productiva

Els mitjans productius es reparteixen en:

3.a)Mitjans:

X,SAL, és una empresa en integraci6 vertical, és a

dir, que parteix de la materia prima i realitza to

tes les operacions fins que el producte sigui aca

bato

Consta d'una secci6 de premses, torns, banys, bobi

nadores que subministren tots els elements que con�
titueixen l'altaveu i les seccions de montatge, em

balament i verificaci6.

3.b)Laborals:

El novembre de 1983, la plantilla de X,SAL, era de

264 treballadors. L'excés de ma d'obra ha estat

sempre una constant de l'empresa, pero cal posar

de relleu que, a més a més, el problema principal
ha estat que X,SAL ha heredat. de Z, entre altres

coses, el seu esquema organitzatiu, amb la qual

cosa, la relació de llocs directes i indirectes ha

estat totalment inadequada, i l'empresa ha conser

vat seccions i estructures que no s6n propis d'una

empresa de la dimensi6 actual.

4.- Situaci6 economica financera

No és necessaria una gran perspicacia per adonar-nos

que una "ratio" d'un rnili6 de facturaci6 per obrer

és una empresa inviable, tot i els. esforQos que s'hi
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puguin fer i els sacrificis economics que puguin

patir el� treballadors.

Els llargs anys de problemes no han permes d'assumir

els avan�os tecnologics per manca de capacitat inver

sora.

Desembre de 1983

Els treballadors de X,SAL, en Assemblea General,

accepten la ruptura de l'empresa i decideixen d'iniciar

el tancament de l'empresa negociant amb les institu

cions públiques.

Durant el primer trimestre de 1984, s'arriba a un com

promís amb el F.N.P.T., el maxim creditador conjunta
ment amb la Seguretat Social.

El F.N.P.T. perdona el deute a canvi que els treballa

dors no venguessin res de l'empresa que esdevé propie
tat del F.N.P.T.

Simultaniament, els treballadors obtindrien la indemnit

zació del Fons de Garantia Laboral i el subsidi de l'a
tur igual a 18 mesos, a canvi del compromís dels treba

lladors a retirar-se en silenci i sen se conflictes la

borals. L'abril de 1984,X,SAL, tanca definitivament

les seves portes.



B 1 B L 1 O G R A F 1 A G E N E R A L



r.-o 514

B I B L I o G R A F I A

AA.VV. (1978)

Jornadas de estudio sobre cooperativismo. Direcci6n

General de Cooperativas y Empresas Comunitarias.Mi

nisterio de Trabajo.Madrid 1978

AA.VV. (1978)

L'Autogestione nell'Industria.Analisi di alcune

esperienze delle imprese cooperative in Italia.

ed. De Donato,col.L'Autogestione,nQ.1 .Bari,1978

AA.VV. (1979)

"Una forte e unitaria cooperazione di produzione e

lavoro nel pluralismo economico per la democrazia

industriale, per uscire dalla crisi rinnovando la

societa"

Atti e documenti del Congresso nazionale dell'Asso

ciazione nazionale cooperative di produzione e la

voro (6Q) (Lega). (Roma, 5-7 dicembre 1978)

Editrice Cooperativa, Roma, 1979

AA.VV. (1979)

"Cooperazione ed altre forme associative a sostegno
della piccola e media impresa. Atti del Convegno di

studio organizzato dalla Facolta di Economia e

Commercio dell'Universita degli studi di Firenze.

(Firence,6-7 abril 1979)"

Coopercredito, nQ.68 (marg-abril)1979.pp.105-268

AA.VV. (1980)

Jornades sobre l'atur.

Departament de Treball, Generalitat de Catalunya,
Barcelona, 1980



AA.W. (1980)

Workers ICo.operatives . A Handbook

Aberdeen peoplels Press, Aberdeen,1980

AA.W. (1980)

La Repubblica dei lavaratori.Il problema della

partecipazione nella cooperazione italiana ed

Europea.
ed. De Donato, col.LIAutogestione nQ.3.Bari,1980

AA.W. (1981)

"Bases Doctrinals del Cooperativisme Avui"

in Jornades sobre la Cooperaci6 a Catalunya
febrer 1980.

ed. Generalitat de Catalunya.Barcelona 1981,

pp.31-44

AA.W. (1981)

"Cooperativisme de Consum"

in Jornades sobre la Cooperació a Catalunya
febrer 1980.

ed. Generalitat de Catalunya.Barcelona,1981 ,

pp.45-60

AA.W. (1981)

"Cooperativisme al Camp"
in Jornades sobre la Cooperació a Catalunya
febrer 1980

ed. Generalitat de Catalunya.Barcelona,1981

pp.63-80

AA.VV. (1981)
"Bases per a una nova legislaci6 cooperativa"
in Jornades sobre la Cooperació a Catalunya
febrer 1980

ed. Generalitat de Catalunya.Barcelona,1981

pp.83-95



�- 516

AA.W� (1981)

"Cooperativisme de Treball Associat"

in Jornades sobre la Cooperaci6 a Catalunya,
febrer 1980.

ed.Generalitat de Catalunya.Barcelona 1981,

pp.127-145

AA.VV. (1981)

"Estructura del Movimient Cooperatiu a Catalunya"
in Jornades sobre la Cooperaci6 a Catalunya
febrer 1980

ed. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1981,

pp.197-204

AA.W.(1981)

Jornades sobre la cooperaci6 a Catalunya
ed. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1981

AA.W. (1981)
La Cooperazione e gli anni 80 come veicolo di

sviluppo del rapporto sociale e di evoluzione

della democrazia economica.

ed. Marsilio editori, col.socialismO ogg1.

Venezia, 1981.

AA.W. (1982)

Economía española: 1960-1980. Crecimiento i cambio

estructural.

Madrid, ed. H, Blume, 1982, 384 p.

AA.W. (1982)

Jornades de Política Industrial i energetica
Associaci6 i Col.legi d'Enginyers Industrials de

Catalunya,
ed. Sirocco, S.A. Barcelona 1982.



.. 517

AA.W. (·1983 )

La Joventut a la Catalunya dels 80

ed. Diputaci6 de Barcelona, Barcelona, 1983

ALLIANCE COOPERATIVE INTERNATIONALE (1967)

Rapport de la Comission des principes coopératif
de l'A.C.I.

London, 1967

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL (1980)

Revista de la Cooperaci6n Internacional

Bruxel.les 1980

vol,13,nQ.2

ANTONI, A (1980)

"L'impresa autogestita nelle economie di mercato"

in AA.VV. 1980. La Republica dei Lavaratori,
ed. de Donato,Bari 1980, pp.45-61

ANTONI, A. MONDINI, E. i GRAHAM, F.

Cooperativas de Trabajo
ed. Intercoop.Buenos Aires,1980

ANTONIO: M. d'

"Nuove frontiere della cooperazione:settori e

soggetti emergenti, ruolo e finalita nelle aree

di sviluppo"
in MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

La Cooperazione per lo sviluppo economico e sociale

Roma, 1982, pp. 65-78

ARANDA d'B
" 22 millions d' Européers au chómaqe en 1990"

in Forum.Conseil de L'Europe,
nQ. 4, Brusel.les, 1983.



.- 518

ARANZADI, D.(1976)

Cooperativismo industrial como sistema, empresa y

experiencia.
Universidad de Deusto,

Bilbao, 1976

ARANZADI, D. (1982)

"La cooperativa de Producción industrial"

in Primeras Jornadas de Cooperativas en Euskadi

Baracaldo, 1982, pp.39-75

ARCO, J.L. del (1972)

"El principio democrático en las legislaciones de

los países de la Comunidad Económica Europea y de

España"
en Revista AECOOP, nQ. 27, 1972.pp.19 Y ss.

ARCO, J.L. del (1978)

"Problemática del crédito cooperativo no rural"

in Jornadas de estudios sobre el cooperativismo

Madrid, 1978

ARCO, J.L. del (1983)

"El cooperativismo español en la hora presente"
in Revista del Fomento Social

enero-marzo 1983, pp.45-56

ARGANDO�A, A.

Para enteneder la crisis económica española.
ed. Tecnos, Madrid 1983

ARMANI, P.

"Credito e Cooperazione"
in MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
La cooperazione per lo sviluppo economico e sociale

Roma, 1982,pp. 47-66



519

ATI'ALI, J. (1981)
"Uno Sguardo oltre crisi"

in MONOOPERAIO, Quale avvenire per il Welfare State ,nQ .4

abril,1981,pp.65-67

A'ITALI, J. ( 1981 )

La. palabra y la Herramienta. Modelos para la construcción

de una sociedad autónorra.

ed. Tecnos .Madrid 1981

AUI'REMENT (revue) 1980

Et si chacun créait son ernploi
Ed. Du Seuil,Paris,1980

AUI'REMENT, (revue) 1981

Dix heures per jour ... (avec passion)
Ed. du Seuil, Paris, octubre 1981.

AUTREMENT (revue) 1982

La. crise? Souve qui pent
ed , du Seuil ,Paris ,rraig 1982

AZURMENDI,J.

El hombre cooperativo. Pensamiento de Ariznendiarreta.

ed. Caja Laboral Popular •Oiartzun , 1984

BALLESTEROS i al. (1968)

Cooperativas de Producción:Experiencias y Futuro.

ed, Deusto.Bilbao,1968

BALLESTEROS,E. (1983)

Teoria Económica de las Cooperativas
ed, Alianza Universidad nQ.371 ,Madrid 1983

BAGLICNI, M.

"Autogestione e sindicato:appunti per un dibattito" in

Prospettiva Sindica1e, nQ.46,anno XIII, nQ.4.desernbre 1982

pp.11-23



BANCHIERI, G.

Cooperative nel mondo

Editrice Cooperative, Roma 1980

BANCA CATALANA

Catalunya: Indústria i demografia
Serveis d'estudis de la Banca Catalana. ,�

Barcelona,1969

BANCO BILBAO

Renta nacional de España y su distribución provin
cial.Madrid. diversos anys.

BANCO DE BILBAO (1974)

L'Economia de Catalunya, avui.

Bilbao,1974

BANCO DE BILBAO (1978)

Renta Nacional de España y su Distribución Pro

vincial (Serie nomogenea 1955-75)

Madrid 1978

BANCO DE BILBAO (1983)

Situaci6n, Revista, Madrid, desembre 1983

BANCO DE BILBAO (1984)

La �conomía de Catalunya, hoy y mañana

ed. Banco de Bilbao.Barcelona 1984

BANCO GARRIGA NOGUES (1981)

Las Grandes Líneas del Futuro Econ6mico de Cataluña.

Servicio de informaci6n y estudios catalanes y Bco.

Garriga Nogués.
ed. Servicio de informaci6n y estudios catalanes y

Bco. Garriga Nogués.

Barcelona,1981



.. 521

BANCO GARRIGA NOGUES (1983)

Una estrategia industrial para Cataluña,

separata nQ. 68 del ARGUS, Boletín de Información

del Banco Garriga Nogués, Barcelona 1983.

BANCO URQUIJO (1973)

Objetivos e instrumentos de la política económica

española 1959-69

ed. Moneda y Crédito 1973

Servicio de Estudios en Barcelona,Banco Urquijo.

BANCO URQUIJO (1979)

La especialización de la industria manufacturera

catalana,
Banco Urquijo, Servicios de Estudios en Barcelona,

1979,
un resum d'aquest estudi es troba en BUSOM,I.GRATA

COS, A.SEGUES,J., "La especialización de la indus

tria manufacturera catalana"

in Economia Industrial,1979, núm.191,pp.25-33

BANCO URQUIJO (1982)

La economía española en la década de los 80

Alianza Universidad,Servicio de Estudios del Banco

Urquijo
Madrid 1982.

BARRUTIETA SAEZ,A.

"La Emigración española: el timo del desarrollo"

in Cuadernos para el Diálogo.
col.Suplementos nQ.78,

Madrid,1976

BELLAS,C.J.

"Industrial Democracy Through Worker Ownership:
An American Experience"
in VANEK,J. (ed) (1975) ,Self-Management Economic

Liberation of man.Selected Reading.,

ed.penguin Education

rondan 1975 PP ?Q3_?1?



.. 522

BERGIER,J.F.

"La Burgesía Industrial y la Aparici6n de la clase

obrera, 1700-1914"

in CIPOLLA,C. (ed),
Historia Económica de Europa: La Revoluci6n Industria]

vol.3,
ed. Ariel.Barcelona,1979,pp.410-463

BLADES, D.

"L'economie souterraine et les comptes nationaux"

Etudes Spéciales, Perspectives Econimiques de l'OCDE,

Paris, juny 1982

BLACKBURN,R. and MANN, M

The Working Class in the Labour Market

Cambridge, University Press, 1979

BLUMBERG, P. (1975)

"The Case Against Workers?Management:Hugh Clegg's
World of Industrial Democracy"
in VANEK J. (ed) (1975), Self-Management Economic

Liberation of man.Selected Reading.,
ed. Penguin Education, London 1975,pp.77-89

BLU:·1BERG., P. (1975)

"Alienation and Participation:Conclusions"
in VANEK, J. (ed) (1975) Self-Management Economic

Liberation of man.Selected Reading,
ed. Penguin Education,London 1975,pp.203-212

BLUME,E. et DEWARRAT,G.

"Expériences en mati�re de mesure du l'efficience

dans les coopératives"
in Annales de l'economie publique sociale et coopé
rative,

juin 1983,pp.173-183



.- 523

BOCA del S,

"Lavoro marginale e mercato del lavoro dualistico"

in Politica ed Economia,

nQ. 6 de junio,1979.pp.47-50

BOGGIS, F.

"Workers'Co-operatives"
in Campbell (ed) ,Participation in Industry,

London,1973,pp.21-55

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (1931)

Ley de Cooperativas, 9/9/31

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (1974)

Ley 52/1974 de 19 de diciembre,General de Cooperati
vas.

B.O.E. núm. 305 de 21 de diciembre de 1974

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (1978)

Real/Decreto 2710/1978 de 16 de noviembre por el

que se aprueba el Reglamento de aplicación a las

Sociedades Cooperativas
B.O.E. núm. 275-277 de 17 a 20 de nov. de 1978.

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (1984)

Orden de 18 de marzo de 1984 por la que se establece

los programas de actuación de la Unidad Administrado

ra del Fondo Nacional de Protección al Trabajo para

el ejercicio presupuestario de 1984.

B.O.E. núm.77, 30 de mar9 1984.pp.8893-8897.

BOLETIN OFICIAL DEL PARLAMENTO VASCO

Ley 1/1982 de 11 de febrero sobre"Cooperativas"

publicada en el Boletín Oficial del Parlamento Vas

co el 17 de marzo de 1982



BONFANTE, CIUFFOLETTI,DECL'INNOCENTI,SAPELLI (1981)

11 movimento Cooperativo in Italia.Storia e Problemi.

ed. Piccola Biblioteca Einaudi nQ.407

Torino,1981

BORATAU, K.

"The Market, Self-Management And Socialis:m"

in Economic Analysis And''1Worker' s Management,

vol.1S, nQ. 2, 1981.

BORJA,J.

"La economía social: entre la militancia, la empre

sa y el servicio püblico"
in CEUMT. La revista municipal mayo-junio 1982.

pp.22-37

BRADLEY, K. i GELBT,A. (1981)

"Motivation and Control in the Mondragon Experiment"
in British Journal of Industrial Relations,

vol.XIX, nüm.2,july 1981,pp.211-231.

BRADLEY, K. i GELBT, A. (1982)

"The Replication and Sustainability of the Mondragon

Experiment"
in British Journal of Industrial Relations

march,1982,vol.XX.nüm 1.pp.20-33

BRICALL, J.M.

Política Economica de la Generalitat (1936-1939),
Edicions 62, Barcelona, 1970

BRUYN,S.T.

"Social Economy: a note on its Theoretical Founda

tions"

in Review of Social Economy
vo1. 8 9 . n üm , 1 abril 198 1 •



.� 525

BUCHEZ, J.P. (1961)

"Moyen d'améliorer la condition des salariés des

villes"

in Journal des Sciences Morales et Politiques,
des.1831 reimprés in LAMBERT,P. La doctrina coopera

tiva,
ed. Intercoop.Buenos Aires,1961

BUCHEZ, P.J. (1966)

"Lassociation ouvriere de production ou la republi

que dans l'atelier"

in REIBEL, R. i PONGERE,P., Socialisme et Ethique,
ed. P.U.F.,Paris 1966.pp.45-51

BUNGE, M.

Economia i Filosofia

Tecnos. Madrid 1982

BUSOM,I. GRATACOS,A,SEGUES,J.

"La especialización de la industria manufacturera

catalana"

in Economía Industrial, 1979,nQ. 191.pp.25-33

BUTERA,F.

"crisi, dibattito, transformazioni riell'organizza
cione del lavoro"

in Politica ed Economia, nQ. 6 junio,1978.pp.49.60

CAJA LABORAL POPULAR

Memorias Económicas Anuales

ed , Caja Laboral Popular, Mondragón, varis anys

CAJA LABORAL POPULAR (1976 a)

Situación y Perspectivas de la Economía Vasca

ed. Caja Laboral Popular, Mondragón,1976



.. 526

CAJA LABORAL POPULAR (1976,b)

Aproximación a la estructura industrial del País

Vasco,

ed. Leopoldo Zugaza, Durango, 1976

CAJA LABORAL POPULAR (1976,c)
Contrato de Asociación para Cooperativas Industria

les
"

(document intern), Mondragon, 1976

CAJA LABORAL POPULAR (1977)

Economía Vasca. Informe 1977

ed. Caja Laboral Popular, Mondragón,1977

CAJA LABORAL POPULAR (1980)

Grupos Comarcales y Convenios Sectoriales.

Delimitaci6n de sus características, relaciones

y distribuci6n.

(document intern) .Mondragón, octubre 1980

CAJA LABORAL POPULAR (1981)

Operaciones Activas.Normativa sobre financiaci6n

exigible a las cooperativas asociadas para la con

cesión de riesgos para Caja Laboral Popular.
(document intern) Mondrag6n, febrer 1981

CAJA LABORAL POPULAR (1981)

Transferencia de Economías.Normativa de Bonificaci6n

de tipos de interés.

(document intern) Mondragón, mar9 1981

CABALLER MELLADO

"El comportamiento empresarial del agricultor en

la dinámica de formación y desarrollo de cooper�
tivas agrarias"

.l.Ln Agricultmra y Sociedad,

nQ.23, abril-juny, 1982.pp.193-215



CAMBRES OFICIALS DE COMER� , INDúSTRIA i NAVEGACIO

DE CATALUNYA (COCINC) - "

Memoria Econ6mica de Cataluña

1976-1981

Barcelona, publicaci6 anual.

CAMPBELL, A et al.,
Worker-Owners:the Mondrag6n Achievement

Anglo-German Foundation for the Study of Industrial

Society, London,1977

CARABBA,M.

"Cooperazione e prograrnrnazione economica"

in MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

La Cooperazione per lo sviluppo economico e sociale

Roma, 1982, pp. 41-46

CARPANELLI, F.

"L'esperienza italiana di autogestione cooperativa"
in AA.VV.(1980)
La Republica dei Lavoratori

Bari, 1980, pp.33-44

in Alta Direcci6n, nQ.114, 1984, pp.137-148

CASANOVAS, M.

"Experiencias de autogesti6n en la empresa españo
la"

CASANOVAS,G.

"cooperativisme, Antecedents, Situaci6 Present,

Perspectives, i Futur del Cooperativisme"

in Nous Horitzons, nQ.70, febrer 1981.pp.22-26



528

CASALB COUTURIER,M. i VIDAL VILLA, J.Mª.

"La economía subterránea en Sabadell"

ponencia presentada a les jornades d'estudis

La economía sumergida: s!tuaci6n actual y pers

pectiva, organitzades per l'Area d'Estudis i Pro

grames del PSOE.

Madrid,1983.

CASTA:&O, J.

"Introducci6"

in Directori de Cooperatives Agraries de Cata

lunya,
ed. Caixa d'Estalvis de Catalunya,

Barcelona, 1981,pp.12-21

CC.OO.

Reconversi6n Industrial y Mercado de Trabajo.

Jornades realitzades: dies 17 i 18 de febrer 1984

a la Sala d'Actes de l'AISS.Barcelona.

ed. Secretaria de l'empleo de la C.O.N.C. amb la

col.laboraci6 del Departament de Treball de la Ge

neralitat de Catalunya.

CENTRE D'ESTUDIS DE PLANIFICACIO (1975)
Realitat i Perspectives del Cooperativisme a

Catalunya.
(mecanografiat) ,Barcelona, 1975



529

CENTRE D'ESTUDIS DE PLANIFICACIO (1982)

Industrialitzaci6 a Catalunya 1960-1977

ed. Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estal

vis de Catalunya i Balears.

Barcelona,1982

CENTRE D'ESTUDIS I PLANIFICACIO

Reconocimiento Industrial de Catalunya

(mecanografiat) Barcelona, 1981

CENTRE D'ESTUDIS D'URBANISME

"Movimientos Urbanos en Espafia"
in Cuadernos para el Dialogo, col. Suplementos

nQ.77, Madrid.1976.

CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA

DIRECCION DE EMPRESAS (CEPEDE)

Prioridades industriales y tecno16gicas para

Catalufia. (hacia una estrategia dinámica del

desarrollo)

(mecanografiat)

Tarragona, maig 1983

CEREQ,Bibliotheque de

L'organisation du travail et des formes nouvelles

nQ. 10, Documentation ETan�ais�,1976.



.. 530

CERI, P.

"Le tre culture del Lavoro"

in Mondoperalo, nQ. 1.1981.

CIPOLLA, C. (ed)

Historia Económica de Europa: La Revoluci6n

Industrial, vol.3

ed.Ariel-Historia, Barcelona, 1979

CIURANA, J.Mª. (1957)

Teoría y Práctica de las Cooperativas,

Madrid,1957

CIURANA, J.Mª. (1968)

Curso de cooperaci6n
ed. Bosch, Barcelona 1968

CLAVERA, J i MONTSERRAT, A.

IIBurguesía e industltia bajo el franquismo",
in Dob16n, juliol 1976

CLAVERA,J. ESTEBAN, J.M. MONES, Mª. A.

MONTSERRAT, A. ROS HOMBRAVELLA,J.

Capitalismo español: de la autarquia a la estabi

lizaci6n (1939-1959)

ed. Cuadernos para el Dia16go
2ª. ed. Madrid,1978

CLAYRE, A. (ed)

The Political Economy of Co-operation and Parti

cipation. A. Third Sector.

ed. Oxford University Press, Oxford,1980



... 53 t

COCKMAN, R.

"The Opportunity for Capital Participation:
The Growth and future of emp10yee share schemes"

in Quart1y Review,Nationa1 Westminter Bank, Agost 80

COLE, G.D.H. (1944)

A Century of Cooperation
A11en and Unwin, London,1944

COLE, G.D.H. (1975)

"Co11ectivism, Syndica1ism and Gui1ds"

in V.A.NEK,J. (ed) (1975), Se1f-Management Economic

Liberation of man.Se1ected Reading,
ed. Penguin Education, London,.1975,pp.62-68

COLIN, J.F¡ CROS J.C¡ VERDIER,E¡ et WELCOMME,D.

"Po1itiques de 1lemp1oi: la rupture de 1977.

E1éments pour une ana1yse critique des po1itiques

spécifiques de 11emp1oi (1974-1980)
in Travai1 et Emp1oi,nQ.10, janvier 1982,pp.9-22

COLOQUIO

Cooperaci6 i Regi6

Co1.1oqui internacional, 9 nov. 1982

SAINT VICENT, (Val d'Aosta)

COMITB BCONOMIQUE ET SOCIAL

Perspectives pour les annés 80

ed. La Communauté Europeénne, 1981



... 532

COMITE EUROPEEN DES COOPERATIVES OUVRIERES DE

PRODUCTION ET RAVAIL (CECOP)

Proposition et iniciatives du CECOP pour le déve

loppement de la cooperation de production et travail

en Europe.

ponencia presentada per ALVAR BONISTALLI

Bruxel.les, 30 juin-1 juillet,1983

COMITE INTERNATIONAL DES COOPERATIVES OUVRIERES

DE PRODUCTlbN ET ARTISANALES (C.I.C.O.P.A.)

Seminaire International sur la contribution de

travail au developpement rural.
Document Global

Florence (ITALIE) 28 juin-1 juillet 1982

COMPTE, C.

New patterns of behaviour and attitudes of young

people regarding work in industrialitzed countries:

a partially annotaed bibliography
in International Workshop on attitudes and behaviour

of young people toward work,Moscou, nov-des 1983

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (1982)

Reactivación Europea: una nueva comunidad para la

industria y el empleo

Document, núm.10,Bruxel.les 1982

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (1983)

"Cooperativas en Europeas: Un paso adelante"

in Euroforum,núm. 6. Bruxel.les,1983

CONSORCI D'INFORMACIO I DOCUMENTACIO A CATALUNYA

Catalunya en Xifres

2 vols. Barcelona, 1973 i 1982



,,� 533

CONTINI,

Lo sviluppo di un'economia parallela.
Edizioni di Comunita,Milano,1979

CORNFORTH,Ch.
"Sindicati e Cooperative di produzione"
in Prospettiva Sindicale 46, anno XIII, nQ.4

diciembre 1982,pp.24-34

COROMINAS, J.

"Nuevos Tipos de Empresa"
in El Desarrollo Industrial de los años 80

ed. Boixareu,Barcelona,1981

COURLET,CLAUDE

L'economie espagnole Perspectives et

Notes et etudes documentaires

nQ.4643-4644,
La Documentation Fran9aise
Paris 1981

CULLELL, J.M. i FARRE-ESCOFET,E.

Capitalisme i crisi economica

ed. 62, Barcelona,1975, pp.107-120

CHECCHI

El sector agrari a Catalunya.Un intent de síntesi a

la llum de la recerca més recento

Barcelona,octubre 1982

CHERNS,A.B.

"Specialitation on the social effects of a new

microelectronics technology"
in International Labour Review,núm.119. nov.des.1980



,.. 534

CHISTE ,L. DELRE, A i FORI'I, E.

Oltre il lavoro domestico

ed. Feltrinelli. Mila, 1979

DAVIOOVIC, G

Hacia un mundo cooperativo

ed. Federación Nacional de Cooperativas de España.
Centro Nacional de Educación Cooperativa.

SARAGOSSA, 1976

DEANE, P

La Prilrera Revolución Industrial

ed. Peninsula. Barcelona, '1972

DEL BOCA,

"Lavoro rrarginale e rrercato del lavoro dualistico"

in Politica ed. Economia,1978,nQ.6.pp.47-50

DEFOURNY, J. (1982)

"Les nouvelles coopératives, espoir pour la Wallonie?

Wa1lanie, 1982, nQ.6, pp.557-567

DEFOURNY, J. (1983,a)
"L 'autofinancerrent des coopératives de travailleurs et la

théorie économique"
in Annales de 1 'economie publique, sociale et coopérative,

juny 1983, pp.202-223

DEFOURNY, J. (1983,b)
La renouveau des cooperatives de travailleurs: une analyse

econornique
ed. Centre européen "travail et Societé"

Maastricht, seternbre 1983



535

DEHESA, de la G.

"La :política industrial frente a la crisis"

in Papeles de Economía Esp:lfíola, nQ. 1

Madrid 1980, pp. 208-218

DEMOUSTIER, (1981)

Entre l'efficacité et la démocratie: les coopératives de

production
Ed. Entente, Paris, 1981

DEMO.Uffi'IER, D. (1982)

"Nouveaux visages de la coopération de production"
in Revue des études coopératives. vol. 208, núm. 5

1982, pp. 29-36

DEPARTAMENT D'OCCNCMIA I FINANCES

Naturalesa i durada de l' atur a Catalunya·.
ed. Siroco .Col.Estudis sobre econornia catalana, na, 1

Barcelona; 1981

DEPARTAMENT DE TREBALL (1979 a)

Full rrensual d'ocupaci6
Departarnent de Treball. Generalitat de Catalunya,

Barcelona, varis

DEPARTAMENT DE TREBALL (1979 b)

Butllet! d'ocupaci6

Departament de Treball.C�eralitat de Catalunta.Barcelona 79-82

DEPARI'AMENT DE TREBALL (1980)

Jornades sobre l'atur

Generalitat de Catalunya. Barcelona 1980

DERRICK, P.

"WJrkers Co-operatives in Europe

in Review of International Co-operatives

vol.75. nQ.2, 1982



,,- 536

DESROCHE, H. (1977. a)

El desarrollo intercooperatiVD. SUS rrodelos y sus combina

ciones.

ed. Intercoop. Argentina, Buenos Aires 1977

DESROCHE, H. i alto (1977.b)

Econornie et sociologie coopérative (textes et recherches

pour une anthologie provisoire) ,
ed, Coopérative d' info:r:ma.tion et d 'édition mutualiste,

Paris, 1977

DESROCHE, H. (1981)

"Sociétaires et comagnons. Des associations ouvr.Ieres aux

coopératives de production (1831-1900)

NÚIrero spécial des Archives de sciences sociales de la

coopération et du dévelopment.

París, 1981

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT (1934. a.)

Llei 3/34 de Bases de la Cooperaci6

DIARI OFICIAL DE IA GENERALITAT (1934 .b.)

Llei de Cooperatives de 17 de rnars;: de 1934

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT (1983)

Llei de Cooperatives de Catalunya aprovada pel Ple del

Ple del Parlament en sessi6 tinguda el 24 de febrer de 1983

i publicada en el Butlletí del Parlament de Catalunya el 7

de marc de 1983, núm. 121, i en el Diari Oficial de la Gene

ralitat núm. 313, el 18 de rnars;: de 1983.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT (1984)

Ordre de 10 de gener de 1984, sobre dotaci6 i posada en

rnarxa del II Pla d'Ocupaci6 Juvenil de la Generalitat de

Catalunya, art. vint-i-dose. Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya, núm. 309, 18 de gener de 1984.



537

DIDIER, .M.

"crise et concentratian du secteur productif"
in Economie et Statistique, nQ. 144, mai 1982.pp.3-12

DIROCCIO GENERAL DE COOPERATIVES

Guia de les Cooperatives de Treball Associat a Catalunya,
ed. Departarrent de Treball, Generalitat de Catalunya,

Barcelona,1982

DIVAR, J.

"Introducción al Cooperativisrro"
in Primeras Jornadas de Cooperativas de Euskadi

Baracaldo 1982.pp.11-27

DURAN-SINDREU BUXADE, A

Fiscalidad de Cooperativas
ed. Bosch. Barcelona 1984

DURKHEIM, E. (1960)

De la Division du Travail Social

ed. Presses Universitaire de France, Paris 1960

traducción: al castellano

in ed. Schapire, Buenos Aires, 1973, pp.346

DurA.ILLY, J-G

"La crisi du systerre productif"
in Economie et Statistiques, nQ. 138, nov.1981 ,pp. 3-20

ECHEVERRIA, A. (1971)

Las empresas cooperativas en M:mdragón.
Barcelona, 1971

ECHEVERRIA, A. (1982)

Las cooperativas, posible solución a la crisis económica?

Barcelona, 1982



�- 538

ECHEVERRIA, A. (1983.a)

La societat cooperativa. El seu concepte i estructura

segons la Llei Catalana de Cooperatives 4/1983.

ed , Fundaci6 Estudi i Cooperaci6 (ESICO)

Barcelona, 1983

ECHEVERRIA, A. (1983.b)

"La fiscalitat i les cooperatives"
in Revista Jurídica de Catalunya nc , 2

Barcelona, 1983

ECHEZARRETA, M. (1974)

Los objetivos de la politica econ6mica y su realizaci6n

a través de ] as lmidades mkroeconórnkas de dec i si 6n •

(La. programaci Ón ] j nea] corro técnica de anal i si s de la

oonsistencia entre objetivos, con especial aplicación.
a la planificaciÓn del sector agrícola)
2. vol. (mecanografia.t) Tesis doctoral.Barcelona, 1974

ECHEZARREI'A, M. (1979)

La Eoonomía Española (1970-1979)

Un infOrme crítico para descifrar una década de apogeo

i crisis de la eOQnomía española.Fulgor y Miseria del

�al Nacional.

ed. El Viejo Tbpo. Barcelona, 1979.

ELLERMAN, D.

"Capitalism and Vbrkers'Self-Managerrent"
in VANEK, J. (ed) (1975)

Self-Managernent Economic Liberation of man.Selected Reading
ed, Penguin Education, Landon, 1975,pp.145-158.

EIDRDI, A.

"CooperativiSITD vasco. La fónrrula M::mdrag6n"

in Revista MAYO, na, 1

Madrid, octubre. 1982



539

EQUITATlUS DE ROCHDALE

"Estatutos de la Sociedad de los Equitativos de Rochdale"

in IAMBERI', P. La doctrina cooperativa.
ed. Intercoop. Buenos Aires, 1961

ESADE

La industria española entre la CEE.

Publicaci6n del Instituto de Estudios Econornicos

M:l.drid 1979

ESTAPE, F.

Ensayos sobre economía española.
ed. Ariel. Barcelona, 1972

ESTEBANELL, MINGUELLA i ROJO

Realitat i PerSpectiva del Cooperativisme de Catalunya.
Fundaci6 Centre d'Estudis de Planificaci6

Barcelona, 1975

ESTRIN, S.

"Income, DISPERSICN IN A SELF-MANAGED OCONOMY"

in Economice, vol. 48, nQ.190,rnaig 1981

ESTUDIS

La incidencia de l'atur en cadascun deIs sectors econornics

en base a l'enquesta sobre les persones sense subsidi d'atur

a Catalunya.
Treball fet per encarrec del Departament de Treball de la

Generalitat de Catalunya.Barcelona. juliol 1984

EYMARD-DUVERNAY, F.

"Les secteurs de l' industrie et leurs ouvriers"

in Econornie et StatistWue nQ.138, nov. 1981.pp.49-68



540

FABREGAT, V. GRANELL, F, SALMURRI, J .A.

Problemas fundamentales y características básicas del sector

textil-confecci6n.

Barcelona, 1980

FANJ1JL,O. MARAVALL,F. PEREZ-PRIM, J .M. SEGURA, J.

Cambios en la estructura interindustrial de la economía

española 1960-1970: Una primera aproximaci6n.
Fundaci6n del Instituto Nacional de Industria.Programa de

Investigaciones Econornicas.

Serie E, nQ.3

Madrid, desembre 1974

FALX;;lUET, G.

Le secteur cooperatif.Essai sur la place de l'hamme dans les

institutions coopératives et de celles-ci dans l'Econornie.

ed. Presses Universitaires de France.Paris 1942.

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE CONSUM DE CATALUNYA

L Iavenir del cooperativiSITe de Consurnidors a Catalunya.
Tarragona, 4 i 5 de juny 1983

FEIGE, E.L.

The Irregular Econ�:Its Size and Macroeconornic rmplications.
University of Wisconsin. SSRI, rnaig 1979.

FERNANDE FERNANDEZ, J. (1972-1973)

Estructura del rrDvirniento cooperativo.
Barcelona,1972-1973
(rnecanografiat) Tesis doctoral.Barcelona 1972-1973

FERNANDEZ FERNANDEZ,J. (1983)

Cooperativisrro práctico para dirigentes.
Ed. CENEC, Saragossa, 1983



FERREIRA DA COSTA, F.

"La dérrocratie coopérative, les consomma.teurs et les

travailleurs"

in Annales de l' econcrnie publique, sociale et cooperative.

juny 1981, pp.99.114

FERRI, P.

"Il nercato del lavoro europeo negli anni 80"

in Polit:f..ca ed EconOITÚa, ns , 7-8 ,

juliol-agost 1981,pp.54-59

FEI'HKE, G.C. AND POLICANO, A.J.

"Cooperative responses by public and private agents to

aggregate derrand and supply disturbances"

in Economica, vol. 48.nQ.180, rraig 1981

FLOS I BASSOLS, A.

"La localitzaci6 economica a Catalunya"
in BANCO DE BILBAO, L'economia de Catalunya d' avui i de dema.

ed. Banco de Bilbao,1984,pp.87-146

FONDO NACIONAL DE PROI'ECCICN AL TRABAJO

Las Sociedades Anonirras Laborales y el Fondo Nacional de

Protecci6n al Trabajo
Madrid 1981

FONTANA, J. i NADAL, J.

"España 1914-1970"

in CIPOLLA, C. (ed.) Historia Econ6mica de Europa,

vol.6, ed. Ariel,col.Historia, nÚIn.24

Barcelona 1980,pp.95-163

FOURIER, eh.

Oeuvres corrpletes
Ed , Anthropos, Paris 1967.



5�2

FRIEDAN, K.

Workplace DenDcracy and Productivity.
National Center for Economic Alternatives

Washington D.C. 1980

FUA, G. (1978)

Lavoro Regolare e Lavoro nero

11 Mulino, Bolonia 1978

FUA, G. (1983. a.)

Problemas del desarrollo tardío en Europa. Informe sobre

seis paises pertenecientes a la OCDE.

ed , Institució "Alfons el Magnanirn"

Diputación Provincial de Valencia

Valencia, 1983

FUA, G. e ZACCHIA, C. (1983. b.)

Industrializzacione senza fratture

ed. 11 Mulino. Bologna, 1983

FUENl'ES QUINI'ANA

"La crisis económica española"
in Papeles de Economía Española, nz. 1

Madrid 1980, pp.68-136

GALEITI, V. (1975)

Cooperazione, forza anticrisi
ed , Mulino, Bologna, 1975

GlI..LETI'I, V. (3) (1977)

Cooperazione:participazione e riforme

ed. Mulino, Bologna 1977



543

GALGANO; F. (1978)

La societa per azionLLe societa di capitalLLe cooperative.

Zanichelli, Bologna, 1978, pp.286

GALGANO, F. (1980)

"Autogestione dell'impresa e autogoverno del IlDvimiento

cooperativo"
in AA.VV.l1980, La Republica dei Lavoratori

Bari, 1980,pp.91-112

GALLEI', J.

"Sector textil i la crisi industrial"

in Arrel, nQ. 6.oct.des.1983,pp.28-32

GARCIA, Q.

Les coopératives industrielles de M:mdragon,
ed , Ouvr'Lér'es et Econornie et Hurnanisrre.Paris,1970

GARCIA DELGADO, J.L.

Origenes y Desarrollo del Capitalismo en España.Notas
Criticas

ed. cuadernos para el Dialogo
Madrid 1975

GARCIA LOBO, A. (1975)

Historia y doctrina del pensamiento cooperativo.
Publicado por el Grupo Cultural y Social de la Coop.GRUMA.

Madrid,1975.

GARCIA LOBO, A. (1975)

Manual Cooperativista
ed. Deo

Madrid, 1978.



GARCIA NIETO, J.

"Paro y Trabajo: Un reto para el futuro"

GAMBIER, D. et VERNIERES, M.

Le marché du travail

ed. Econornica. Paris, 1982.

GARCIA MEJIA, Juan Diego
El cooperativismo Español
ed, Fundación Fr iedrich Ebert

col.Documentos y Estudios

Madrid. 1983

GARSON, G.D.

"Recent Developrrent in WOrkers Participation in Europe"
in VANEK, J. (ed) (1975), Self-Management Econornic Liberation

of man. Selected Reading .

ed. Penguin Education, London,1975, pp.161-186

GAUDARI', D. i GREVE, R.

Changing perceptions of work in industrialised countries:

their effect arnd implications for industrial relations.Analysis
of the discussions.

Institut Internacional d 'Estudis Laborals Research Series,
núm. 75, Ginebra, 1983.

GAUDEMAR, J.P. de

Usines et ouvrieres

Maspero, Paris 1980.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Catalunya i la Comunitat Econornica Europea.
Generalitat de Catalunya.lnstitut d'Investigacions Econorniques
Departament de Presidencia.Barcelona,1982



545

GIANNOLA, A.

"Impresa cooperativa ed analisi neoclassica: una critica della

recente letteratura"

in Giornale degli economisti ed annali di economia

MAGGIO. Juny 1973,pp.361-368, també

in Coopcredito, nQ. 59-60 (seternbre-desernbre), 1977,pp.463-482.

GIDE, Ch.

La cooperación como programa económico y otros textos,

ed. AECOOP. Col.Universitas.nQ.2

Saragossa,1974.

GIOIA, G.

"Riflessiono sull esperienza imolese"

in AA.W • (1980) La Republica dei Lavoratori

Bari, 1980, pp. 121-128

GIUCNI, G.

Autogobierno y la cuestión del empleo
ACI. Varsovia,1983.

GOMEZ-CALCERRADA GASeON

"Cooperativismo Industrial en España.Evolución histórica

y analisis de su inportancia actual"

in Economía Industrial, nQ. 215, nov. 1981

GOMEZ PEREZAGUA, R.

"Estructura enpresarial y economía oculta"

in Información Comercial Española, nQ. 587,juliol 1982.

pp.109-117

GJNZALEZ, M.J.

"La intervenci6n del Estado en la Economía Española: El caso

de Asturias"

in Papeles de Economía Española, nc, 7

Madrid,1981, pp. 203-209



5�6

GCNZALEZ, v.

Introducci6n a la teoria de Producciones Cooperativas.
ed. AECOOP.

Saragossa 1970

GORROID, A.

Experiencia cooperativa en el Pais Vasco

ed. Leopoldo Zugaza

Durango, 1975.

GUELFAT, I.

Cooperaci6n y Ciencia Econ6mica

ed. Colecci6n Textos 15. Centro Nacional de Educaci6n Cooper�
tiva.Federaci6n Nacional de Coop. de España

Saragossa,1977

GUI'IERREZ JOHSON AND FOOI'E WHYTE (1977)

'.'The M::mdragon system of worker production cooperatives"
in Industrial and Labor Relation Review,n9.31.oct.1,pp.18-30

GUTIERREZ JOHNSON, A. (1978)

"Cornpensation, Equity and Industrial Derrocracy in the M:mdra

gon Cooperatives"

in Econamic Analysys and Workers'Managernent,n9.12

1978, pp.267-290

GYLLENHAMMAR, P. BARMAN, S. i YANKELOVICH, D.

Jobs in the 1980's and 1990's: executive Sumnary Agost 1981.

in International Workshop on Attitudwa and Behavi our of

Young Peopke Towards Work,

M:>scou, nov-desernbre,1983

HADLEY, R.

"Towen South Wales :Notes on an Experinent in Workers'Self

Managernent"
in VANEK,J.(ed) (1975) Self�agernent Economic Liberation of

man. Selected Reading,

ed.Penguin Education of Man,Londan 1975,pp.238-256.



HAUBERI'; M.

"De la tradition corrmunautaire a la m:::xlernité coopérative:

évolution, greffage ou récupération 11

in Revue Tiers Monde, t. XXII, nQ.88,desembre 1981.pp.789-808.

HOBSBAWM, E.J .

Trabajadores. Estudios de historia de la clase obrera.

ed. Critica, Barcelona, 1979

HOLYOAKE, J.

Historia de los Pioneros de Rochdale.

AECOOP. Aragón

Saragossa, 1975

HORI'ALA ARAU,J. J) (

El desarrollo industrial de Cataluña

Instituto de Economía de la Empresa

Barcelona, 1970

INDUSTRIAL (X).MrJDN c:mNERSHIP J.iDVEMENI'

Self�agement:The answer to unemployent?
The worker Oo-operative rnovement in Great Britain

Varsovia, 1983

IESA

El marco legislativo y la ideologia en materia cooperativa.
Aproximación a la gestión de la empresa cooperativa.
Fundación IESA.lXJcurrento nQ.34. Madrid,1982

INFORME

"Inforne Bergueda.:Sector textil i la crisi industrial"

in Arrel, núm. 6 •Manresa ,1983,pp. 26-32

INGLEBARI', R.

The silent Revolution

Princeton, N.Y. University Press,1977



548

INI'ERNATIONAL MANAGEMENT

IIHow to rrangge a corrpany ownwd by its empl.oyees"
in International Managernent, juliol,1984.pp.40.42

INSTITUID DI STUDI SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DI LAVORO

Ruolo della cooperazione afronte della crisi piccola e media

impresa industriale,

Roma, 1982

JAMES, E and NEU BERGER, E.

IIThe University Departrnent as a Non-Profit labor cooperat.í.ve"
In Public Choice, vol.36, 1981

JANOVER, L.

IlDe l'autogestion aux autogestionsll
in Economies et Sociétés, vol.15, nQ.6-7,juny-juliol 1981

JEANTET. T.

IIL 'Econamie Sociale trouve t'elle sa source dans l'economie

cachée?1I

in Contribution a la Conferénce International sur l'Econarnie

Cachée

Italia, novembre,1982.

JCNES, D.

1111 pensiero economico britannico scelle associazioni di

lavoratori 184, 1974

in Rivista de la Cooperazione,nQ.2 gener-rnar� 1980,pp.39-68
nQ. 3, abril-juny 1980, pp.49-64

JONES, D.C.

"producer Co-operatives in Industrialised Westernll in

British Journal of Industrial Relations,juliol,1980



549

JONES, D •.

La diversa natura, l'�rtanza e gli effetti della parteci

pazione dei lavoratori sulla produttivita: Testimonianze rela

tive a Cooperative di Produzione operanti al TIDIlEnto attuale in

econamie occidentali industrializzate.

Ravenna,22-24 rnarg 1984.

JOSSA, B.

"La teoria econanica delle cooperative di produzione: un'

analisi introduttive"

in Rivista della Cooperazione
abril-juny 1982, nQ.11,pp.9-34

JUNCOSA, R.

"Cristalerias de Matar6, Sociedad Cooperativa"
in Revista Cingles, juliol-setembre,1976

LAIDLAW, A.

res cooperatives a l'any 2.000"

Barcelona, 1981

LAMBERI', P.

La doctrina cooperativa
ed. Intercoop. Buenos Aires, 1961

I.AR.RANAGA, J.
Don José Maria AriZItEndi-Arrieta y la experiencia coopera
tiva de Mondrag6n.
ed. Litografía Danona, S.Coop.Oyarzun, 1981

LASSERRE, G.

Cooperatives contra Cartels et Truts

ed , Presses Universitaires de France,Paris 1956



550

LEAL, LEGUINA,NAREDO, TARRAFETA

La agricultura en el desarrollo capitalista

español (1940-1970)

ed. Siglo Veintiuno,Madrid, 1975

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE (1982)

Tesi per il XXXI Congresso

Roma, 18-22 maig, 1982

LEGUINA, J. NAREDO, J.M. (1973)

"El sector agrario, fuente de mano de obra"

in Información Comercial Española
abril 1973

LEGUINA, J. NAREDDO, J.M. (1974)

"Exodo Rural y Envejecimiento de la Población

activa"

in Información Comercial Española,desembre 1974

LEPAGE, H. (1978)

Mañana el Capitalismo
ed. Alianza, Madrid,1978

LEPAGE, H. (1979)

Autogestión y Capitalismo.Respuestas a la

anti-economia

ed. Asociación para el Progreso de la Dirección,

Madrid, 1979

LEPAGE, H. (1981)

"Le Ricette di Milton Friedman"

in Mondoperio, Quale avvenire per il Welfare

State?,nQ.4,abril1981.pp.57-60



.� 551

LEPAGE, H. (1982)

Mañana el Liberalismo,

ed. Espasa-Calpe, Madrid,1982

LOCKETT

"Cooperative di lavoro:integrazione o slida al

sistema"

in Rivista della cooperazione. abril-juiny 1982,

nQ.11,pp.35-73

LOGAN, Ch.

"Sull'applicabilita del "caso Mondragon"
in Prospettiva Sindicale,46,anno XIII,nQ.4
desembre 1982, pp.35-56

LORENTE, J.M. Y CASADO,M.
"La economía irregular en una zona de la provi�
cia de Alicante"

Madrid,1983

LOUIS, R.

Les coopératives de main-d'oeuvre:déclin ou

relance?

Bureau International du Travail,Genova,1982

LUDEVID, M.

"Actitud dels joves davant el treball: Alguns

signes de canvi"

in Papers de Joventut, nQ.16,febrer 1984,pp.40.49

LUDEVID,M.

Estudi .sobre les actitutis, situaci6, opinions i

estils de vida dels joves treballadors industrials

Estudi comparatiu amb el Senegal i la India .

1984.



552

MARCHAND,O. et REVOIL,J.P.

"Emploi et ChOmage: bilan fin 1980"

in Economie et Statistiques, nQ.130, febrer 1980

pp.23-50

MARTINEZ SERRANO i altri

Economía española: 1960-1980.Crecirniento y cambio

estructural.

ed. Blume, Madrid, 1982

MARZAL, A.

Empresa y democracia economica, 2ª. ed.

ed. Argot, Barcelona, 1983

MARZAL, A.

Els models d'empresa
ed. Fundació Bofill, Barcelona, 1981,pp.241.

MARZAL ,A.

Análisis político de la empresa

ed. Ariel Gestión, Barcelona, 1983

MATZNER, E.

"Il socialismo tra Stato e mercato"

in Mondoperaio, Quale avvenire per il Welfare

State, nQ. 4, abril, 1981,pp.35.41

MEADE, J.E.

"The Theory of Labour-Managed Firms and of Profit

Sharing"
in VANEK, J. ed. 1975.Self-Management Economic Libe

ration of man.Selected Reading .

ed. Penguin Education,London 1975, pp.394-422



553

MINIST�RIO DE ECONOMIA y COMERCIO

Análisis de las estadísticas del mercado del

Trabajo (1976-1980)

ed. Ministerio de Economia y Comercio, Madrid,1982

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

La Cooperazione per la Sviluppo economico

et sociale.Atti del convegno Nazionale,

Roma, 1982

MINISTERIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL

"Orden de 18 de marzo 1984 por la que es establece

los programas de actuación de la Unidad Adminis

tradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo

para el ejercicio presupuestario de 1984"

Boletín Oficial del Estado, núm. 77,30 de marg

1984, pp. 8893-8897

MIHR, K.H.

"11 movimento cooperativo nella cominuta Econo

mica Europea"
in Cooperazione di credito

gener-febrer 1982, nQ. 85

MLADENATZ, G.

Histoire des doctrines coopératives
Paris, Presses Universitaires de France,1933

MOLTO CALVO, M.A.

"Incidencias de la economía oculta en la política
económica"

in Boletín de Estudios Económicos Universidad de

Deusto, volumen XXXVII,nQ.117,desembre,1982



554

MONDE, Le (1981)

Des Artisans qui s'associent.

Paris, 30 de gener de 1981

MONDE, Le (1982)

L'autogestion du quotidien

Paris, 10 de gener de 1982

MONDOPERAIO

Quale avvenire per il Welfare State?

núm. 4, abril, 1981

MONTHE, Daniel.

�utogesti6n et conditions de travail

ed. du Cerf 1976

NASH,J. DANDLER, J. et HOPKINS,N.S., dir

Popular Participation in Social Change

Mouton, Paris et La Haye 1976.

"vivre a gauche" novembre 1977

NOUVEL OBSERVATEUR i FAIRE

O'CONNOR,R. KELLY, P.

A study of Industrial Workers'Cooperatives
The Economic and Social Research Institute

Dublin, 1980

OAKESHOTT,R.

"Mongradón: Spain's Oasis of Democracy"
in VANEK,J. (ed) (1975),

Se1s-Management Economic Liberation of man.Se1ec

ted Reading.
ed. Penguin Education, London,1975,pp.290-296



555

O.C.D.E. (1981)

"The Welfare State in crisi"

Informe de la O.C.D.E. Paris 1981

O.C.D.E. (1982)

L'Economie Souterraine et les Comptes Nationals"

in Perspectives Economiques,Etudes Speciales,

Paris, juny 1982

O.C.D.E. (1983)

Perspectives economiques de l'O.C.D.E.

nQ. 33, Paris, "juLiol 1983

O.C.D.E. (1983)

Perspectives de l'emploi

Paris, agost 1983

O.I.T.

La travail clandestin.Situation dans les pays

industrialisées a l'economie de marché.

Ginebra, 1983

ORMAECHEA, J.M.

"La cooperativa de trabajo asociado"

in Jornadas de Estudio sobre cooperativismo.

Madrid, 1978

OWEN, R.

Texte choisis

Editions sociales (Classiques du Peuple)
Paris 1963

PACE, C.

"Teoria Economica, sistema economico e coopera

zione"

in Ministero del Lavoro e DelIa Previdenza So

ciale, La Cooperazione per lo sviluppo economico

e sociale. Roma,1982, pp.27-40



556

PACE, C.

"Teoria Economica, sistema economico e cooperaziione"
in Ministero del Lavoro e DelIa Previdenza Sociale.

La Cooperazione per lo sviluppo econanico e sociale.

Rona,1982, pp.27-40

PAPELES DE ECONCMIA ESPAíbIA

"La crisis económica española:registro de resultados"

in Papeles de Economía Española, nQ.15,Madrid lG83.

PASQUINI, G.

"L'autogesti.one cooperativa in Italia e in Europa"
in AA.VV.\1980k La Republica dei Lavoratori.

Bari,1980,pp.11-32

PAZ CANALEJO, N. (1979)

"Notas sobre la figura del socio de trabajo"
in Revista de Estudios Cooperativos
nQ.48, 1979.

PAZ CANALEJO, N. (1981 )

"Las cooperativas y las relaciones laborales"

in aevista del Trabajo,IES
nQ. 61-62,1981.pp.93 ss.

PAZ CANALEJO, N. (1982)

"El nuevo estatuto reglarrentario de las SAT" y la reforna

de la legalidad cooperativa

in Agricultura y Sociedad, nQ.23,abril-mayo 1982,pp.81-177

PAZ CANALEJO,N. (1983)

Financiación y Fiscalidad de las cooperativas de consumo

ante la próxima reforma legislativa:principales problerras

y alternativas para su solución.

Madrid, 25-26 juny,1983



557

PE�, A.

"Dove Sbagliano i "Nuovi Economisti"

r-bndoperaio
in r-bndoperiao, Quale avvenire per il Welfare ,State, ns , 4,
abril 1981, pp.61-64

PENROSE, E.T •

Teoria del crecimiento de la empresa.
ed. Aguilar, Madrid,1962

PEREZ BARO, (1961)

El mvirrent cooperatiu a catalunya
Biblioteca Raixa, Palma. de Mallorca, 1961

PEREZ BARO, (1963)

Etica y Economia Cooperativista
ed. Cooperativa Popular, Barcelona,1963

PEREZ BARO (1966)

Cooperaci6 i Cooperativisrne
ed. Bruguera, Barcelona,1966

PEREZ BARO (1966)

L'errpresa cooperativa
Ed. d 'aportaci6 catalana, Barcelona 1966

PEREZ BARO (1968.a)

Breu assaig sobre cooperativisme.
ed. de l'autor. Barcelona,1968

PEREZ BARO (1968.b)

La empresa cooperativa y otros ternas.

ed , Intercoop. Buenos Aires, 1968

PEREZ BARC. (1969)

Los consumidores y el CooperatiViSITO

ed. de l'autor, Barcelona,1969



558

PEREZ BARO (1970.a)

"La cooperación de Consurro en cataluña"

in Estudios Cooperativos, ns , 21.ma.ig-agost,1970

PEREZ BARO' (1970.b)

30 rresos de Col.lectivisrre a catalunya
ed. Ariel. Barcelona,1970

PEREZ BARO( 1971 .a)

Ternatica cocperativa
Ed. Portic. Barcelona 1971

PEREZ BARO (1971.b.)

Cuatro etapas de la Cooperación catalana

ed. del autor, Barcelona, 1971

PEREZ BARO (1972)

Les cooperatives a Catalunya
Ed , Institut d 'Estudis catalans

Barcelona, 1972

PEREZ BARO (1974.a)

Autogestió obrera i altres ternes.

Ed. Portic, Barcelona,1974

PEREZ BARO (1974.b)

Historia de la cooperació catalana.

ed. Nova Terra, Barcelona 1974

PEREZ BARO ( 1974.c)

Els"felis;os"anys vint.
Ed . .MJll, Palma. de Mallorca, 1974

PEREZ BARO (1976)

Cent Anys de la Cooperativa de Teixidors a na.

ed. CUriel.Barcelona,1976



559

PEREZ BARO (1978)

Antologia Cooperativa
ed , Fundació Roca i Ga.les, Barcelona,1978

PEREZ BARó (1979)

Legalitat Cooperativa d' abans, d' avui i del futur.

ed. Fundació Roca i Gales, Barcelona,1979

PEREZ BARO (1981)

Recull Cooperatiu. (Miscel.larÜa Cooperativista) (1936-1981)

ed. Fundaci6 Roca Gales, Barcelona, 1981

PEREZ BARO ( 1984)

"A proposit d 'un centanari:Manuel Serra i M:Jret"

in Cooperaci6 Catalana, núm. 44. abril 1984,pp.4

PERNET, F.

"Devolver la cooperación a los agricultores"
in Agricultura y Sociedad, nQ.20, 1981, pp.65-83

PIORE,M.

Dualism as a reponse to uncertainty_
Cambridqe University Press, Cambridge,1979

POZO TAMAMES, R.

"Introducci6n al Cooperativisrreo" en Prirreras Jornadas

de Cooperativas de Euskadi, Baracaldo,1982,pp.27-37

PRANDINI, O.

"Per un progetto di rinovarrento"

in M.W. \1980), la Republica del lavoratori

Bari, 1980,pp.129-140

PRYOR,F.

"The econamics of production cooperatives: A reader' s guide 11

in Anna1es de l'economie publique, socia1e et coopérative,
juny 1983, pp.133-172



560

purns, A

Dinámica de la especiálizaci6n industrial en Cataluña.

ed. Alba, Barcelona, 1977

RACIONERO, L. (1983)

Del Paro al Ocio.

ed , Anagrama, Barcelona, 1983

RACIONERO, L. (1984)

"La Reconcersi6n"

in El País, 28 d'agost de 1984

RAOUL, E. et autres

"Les voies étroites d' une stratégie pour l' ernploi"
in Econamie et Statistique, n0156, juny, 1983, pp. 47-59

RAU'IER,A.

"Cooperatives and the Derrocracy of members"

in Annals of Public and Co-operative Econorny, vo1.52, nOl-2

gener-juny 1981

RECIO, A. (1984,a.)
"Crisis Económica y Transformaciones del Mercado de Trabajo"
in Reconversi6n industrial y Mercado de Trabajo, Jornadas

realizadas los días 17 y 18 de febrero de 1984 en el Salón

de Actos del AISS , Barcelona. ed. Secretaria de Empleo de

la C.O.N.C. con la colaboraci6n del Deparyament de Treball

de la C'eneralitat de Catalunya, pp. 41...;..62 •

RECIO, A. (1984 ,b.)
Economía Sumergida y Mercado de Trabajo
Treball por+at; a cap per encárrec del Departarnent de Treball

de la ('.,eneralitat de Catalunya. (mecanci>grafiat) Barcelona,

rnarlf: 1984.



561

PECOLCNS, IJ.,.

-Els Habitants"

in RECOLONS, IJ.,. BAT�, D. SOLER, J. i altres,

Catalunya:Hame i Territori, Publicacions de la Fundació Jaume Ea

fill, n'3, ed. Blurne, Barcelona, 1979, pp. 11-17

REDEl, J

Autogobierno y la cuestión del empleo

ponencia presentada en la Segona Conferencia M:mdial sobre

Cooperatives de Treball, Varsovia, A.C.I. , 1983.

REIBEL, R. i Ra\IGERE, P.

Socialisme et Ethique
ed. P.U.F. Paris, 1966

REVENTOS, J.

El MJvimiento Cooperativo en España
ed. Ariel, Barcelona, 1980

ROBINSON, J. i HOLLAND, S.

"The Crisis of the British Welfare State"

in Challenge, Setenbre-Octubre, 1981

ROCA i GALEs, (fundació) (1975)

La Cooperaci6 a la catalunya deis anys 30

ed, Roca i Gales, Barcelona, 1975

RCCA i (,-J\Its (fundació) (1982)

Directori de Cooperatives Agraries de Catalunya
ed. Caixa d'Estalvis de Catalunya, Barcelona, 1982

RODRIGUEZ, A. ALOS-.MONER, R.d'

Economía y Territorio en Cataluña. Los centros de gravedad
de poblaci6n, industria y renta.,

ed. Alba, Barcelona, 1978



562

ROJO, M.

"Cooperatives. Empreses de gesti6 col.lectiva"

in Nous Horitzons, nQ70, febrer, 1981, pp. 27-31

RCMERO, C. (1979)

"Algunas Reflexiones de tipo económico sobre las empresas

cooperativas y las sociedades an6nimas en España"
in Agricultura y Sociedad, nOll, 1979, pp255-272

ROMERO, C. (1981)

"De la ley de Cooperativas de 1942 al Reglamento de Sociedades

Cooperativas de 1978: Un análisis crítico"

in Agricultura y Sociedad, n018 gener-marc; 1981, pp. 33-63

ROS HOMBRAVELLA, .(ed.) (1975)

Trece Economistas españoles ante la economía española
ed. Oikos-Tau, Barcelona, 1975

ROS-HOMBRAVELLA, J. (1979)

Política Econ6mica española (1959-1973)

ed. Blume, Barcelona, 1979

ROSA, M.

"Strategie e Limiti della Cooperazionedi lavoro"

in AA.W. (198('_), La Republica dei Lavorator í

ed. Bari, 1980. pp. 113-119

ROSANVALLON, P. (1976)

L'age de l'autogestion

ed. du Seuil� Paris, 1976.

ROSANVALIDN, P. (1981,a.)

La Crise de l'Etat Providence

ed. Seuil, Paeis, 1981.

ROS.ANVALLC:N, P. (1981,b.)

"Perch� é saltata l'equazione keynesiana"
in .MJNOOPERAIO, Quale avvenire per il Welfare State?

n04, abril, 1981, pp. 51�56.



563

ROSEMBUJ, T. (1981,a.)

El Estado de las Sociedades Agrarias de Transformación

en Monografias de l'Obra Agrícola de la caixa de Pensions

n02, Barcelona, 1982

ROSEMBULT, T. (1981,b.)
La Empresa Cooperativa
ed. Biblioteca CEAC, de Cooperativisrne, Barcelona, 1982

RarHSCHILD-WHITT

"The collectivist' Organization: an alternative to rational

bureaucratic m:xlels"

in American Sociological Review, vol. 44. agost, 1979, pp. 509-527

RUFFOID, G.

"Neo-Liberalisrro e Neo-Socialisrro"

in .rvDNOOPERAIO, Quale avvenire per il Wlefare State?

n04, abril, 1981, pp. 68-71

RUGINA, A. N.

"What is the Alternative for the West? Neither capitalism
nor Socialism but "Social Liberalism"

in International Journal of Social Economics" vol 8, n03, 1981

SABA, A.

La inddstria subterránea. Un nuevo m:xlelo de desarrollo

ed , Alfonso el Mágnanirro, Valencia 1981

SAIVE, M.A. (1981, a.)
"Note sur MJndragon et les aspects doctrinaux du project

coopérative"
in Annals of Public and Cooperative Econ�, vol 52, n03, sept. 198J

SAIVE, M.A. (1981, b.)

"L'Etat et le développenent coopératif. Quatre experiénce"
in Annales of Public and Co-operative Econorny, vol. 52, n03, sept.
1981.



564

SAIVE, M.A. (1982)

Le financement et l'organization des cooperatives industrielles:

L' exemple de M:mdragon,
in CIRIEC, Travaux et Recherches, n02, Liege, 1982.

SALINARI, P i PETRUCCI, P.

"Impresa Cooperative ed altre impresa: alcuni confronti"

in Pólitica ed Economía, 1979, n06, pp. 89-93

SALINAS RAMJS, F.

Temas Cooperativos . .Materiales de fontlaci6n cooperativa

ed . Caritas Española, Madrid, 1982.

SANCHEZ MJLINERO, J .M.

"La empresa autogestionada en una economía de mercado"

in Cuadernos de Economía, vol. 10, n027, gener-abril 1982, Barcelona

pp, 197-231.

SANCHIS, E. (1978)

Neocapita1isrro, pequeña empresa y mercado de trabajo:lta1ia

(mecanografiat) Tesis de licenciatura, FF.CC.EE. Universitat de

Valencia, 1978.

SANCHIS, E. (1983)

"Economía surrerq.ída y crisis en España"

ponencia presentada a les jornades d' estudi La Econania Sumergida:
situaci6n actual y perspectivas, organitzades per l'Area d'Estudis

i Programes del PSOE, Madrid, 1983.

SANCHIS,E� (1984)

El trabajo a domicilio en el País Valenciano

Ministerio de Cultura. Instituto de la Mujer, .Madrid, 1984 �

SANZ JARQUE, J. J.

Cooperaci6n • Teoría y Práctica de las Sociedades Cooperativas
Universidad Politécnica de Valencia, 1974



565

SAPELLI, G. (1981)

"La cooperaz íone cane impresa: rnercati econanici e mercato politico"
in SAPELLI, G. (dir.) 11 Movimiento CCXJ¡::>erativo in Italia,

ed, Efnaudf.; Turin, 1981

SAPELLI, G. (1984)

La cCXJperacione:dalla erisi econamica alla Teoria dell'impresa
(una nota anti-neoclassica),
Ponencia presentada al seminari d'Estudis Cooper'at.Lus , FF. CC. EE.

Universitat de Barcelona, 15 de rnaig de 1984

SARANTIS, N.C.

"Employment, Labor Supply and Real Wages in Market Da.sequí.Labr íum"

in Journal of Macroeconanics, vol. 3, n03, juliol-agost 1981

SCHUMACHER, E.F.

lo pequeño es hermoso

ed. Orbis, S.A. Barcelona, 1983

SEGURA, J.

"Canentarios sobre la Crisi Econánica"

in Papeles de Economía Española, nOl, Madrid, 1980, pp. 137-142

SERRANO, A.

La CCXJ¡::>erativa caro sociedad abierta

ed. Servicios de Publicaciones de Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social, Madrid, 1982.

SIBIlLF. (ed.)

Les coopératives ouvrieres de production en France et dans la CEE.

La Docurrentatuon.Pranc aise, Paris, 1982

SIGNOREILI, A.

"Marginalita, valore lavoro e cooperaz íone"

in Sociologia del lavoro, n04, 1978, pp. 125-154



566

SISK, D. E.

"The Cooperative M::xiel versus Cooperative Organization"
in Journal of Econamic Issues, vol.16, nOl, rnar9 1982

SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES

La Sociedad An6nima Laboral corno soluci6n a la crisis de la

e:queña y medfana empresa,

(rrecanografiat), Madrid, maig, 1981

SOIDEVILIA, A.

El rrovimiento cooperativo mundial: sus origenes, desarrollo

y problemática actual.

ed. Caja Rural Provincial, Valladolid, 1973

STEGMANN, H.

Analysis of Changes and Differences in the Attitudes and Behaviour

of Young People Towards Work,

in International Workshop on Attitudes and Behaviour of Young

People Toward Work, Moscou, nov-dec. 1983

STEVE, J.

"1 fondarnenti attuali della politica sociale"

in Giornale degli Economisti e Annali di Econamia

VOL. 4�, n07-8, juliol-agost 1981

STEINHERR, A.

"The Labour manages economy: a survey of the econamics literature"

in Annales of Public and Cooperative Econamx, vol. 49, n02 pp. 129-

148.

SCHWAIGER, K.

Les cooperatives dans la Cornrnunaute Europenne:Situation et

IZEspectives,
ponencia presentada al Seminari d'Estudis Cooperatius, FF.CC.EE.

Universita!: de Barc:�1:�!la.LIl1a:f._gJ 1984

,



567

THEMISTCOCLI, K. (ed.)

Industrial Cooperation a Bibliography
ED. Comité International des coopératives ouvrieres de production
et artisanales (CIOOPA), Rama, 1978

THO!-1AS , E. H.

C�stion en las Cooperativas
ed. Aguilar, Madrid, 1969.

THOMAS, H. i I..CX;AN, eh.

Mondragon. An Econornic Analysis
ed. C_.,eorge Allen and Unwin, London , 1982

THORNLEY, J.

Workers' Co-operatives. Jobs and Drearns

ed. Heinemann Educational Bokks, London , 1981

TIXIER, P.E.

La democratie dans les petites organizations
Centre d'Etudes Sociologiques, Paris, 1981

TOMAS, R. MAIE, J.P. CAMPS, C. CASTEIJ.S, A. i PARELI.ADA, M.

La crisis econ6mica y sus repercusiones en España,
ed. Peninsula, Barcelona, 1975.

TOÑA GÜENAGA, A.

"Reflexiones sobre los hanbre de gesti6n en las sociedades con

participaci6n mayoritaria de trabajadores en su propiedad"

in Boletin de Estudios Económicos, Universidad de Deusto, n0120

dic. 1983, pp. 67-75

TORRE, J.M. de' la, TRIGO, J. VAZQUEZ, C. (1982)

"Polftica Econánica y Economía Irregular :Asimetria entre el proceso

de su generaci6n y el retorno al cauce nonnal"

in Boletin de Estudios Econornicos, Universidad de Deusto, vol, XXXVII

nOl17, Bilbao, dec. 1982,

z'eprodu.í.t; in TRICD, J. VAZQUEZ, C. (1983)

La Econornia Irregular. C�esis, desarrollo y vias para su retorno

al cauce formal, ed. C�eralitat de Catalunya, Barcelona, 1983 .



568

TRIGO, J. VAZQUEZ, C. (1983, a.)

"Opciones y criterios de ¡::olítica econánica para la emersión de

la econcmía irregular: un intento de fundamentación"

in Hacienda Pública, n082, 1983, i reproduit in TRIGO, J i VAZQUEZ,C.

(1983,b.), la Econ6mia Irregul?r. r�esis, desarrollo y vias para

su retorno al cauce formal, ed. Generalitat de catalunya, Barcelona,

1983.

TRIGO, J. VAZQUEZ, C. (1983,b.)

La Economía Irregular. Génesis, desarrollo y vías para su retorno

al cauce formal.

ed. C_,eneralitat de catalunya, Departament de la Presidencia, Barcelona

1983.

TlJÑCN DE IARA, M

El movimiento obrero en la historia de España.
ed. Taurus, Madrid, 1972.

UCO-UGT

Conclusiones de las primeras jornadas socialistas de estudios

cooperativos, (rnecanografiat) Fundaci6n Largo Caballero, Madrid, 1978.

ULLRICH, H.

"Da Bismarck a .Meidner"

in MJNOOPERAIO, Quale avvenire per il Welfare State?

n04, abril, 1981, pp. 42-50

VAlDES DAL-RE

Las Cooperativas de Producci6n

ed , M:::mtecorvo, S.A. Madrid, 1975.

VANEK, Jan

"The Worker-Managed Entrepise as an Institution"

in VANEK, Jan, The Entreprise of Workers'Management: A Yugoslav
Case Study,
ed , Allen and Unwin, London , 1972.



569

VANEK, Jaraslav (1969)

"Descentralization under Workers IManagement: a Theorétil Appraisal"
in �ican Fconamic Journal, vol. 59, n05, dec. 1969, pp. 1006-1014

reproduit in VANEK, J. (ed.) , Self-Management Econamic Liberation o:

of roan. Selected Reading,
ed. Penguin Education, London, 1975, pp. 352-365.

VANEK, J. (1970)

The General Theory of Lal:Dr-Managed Econamies

ed. Cornell University Press, Ithaca and London, 1970

VANEK, J. (1971, a , )

The Participatory Econany. An Evolutionary HYJ:X?thesis and Strategy
for developnent,
ed. Cornell University Press, Ithaca and London, 1971.,

VANEK, J. (1971j b ,)

"The Basic Theory of Financing of Participatory firms"

in Wbrkings Paper, n027, Cornell University, Departarnent of Economic

Ithaca, juliol, 1971. reproduit in VANEK, J, (ed. ) (1975), Self-Mana

gement Econamic Liberation of Man. Selected Reading.
ed. Penguin Fnucation, London, 1975, pp. 445-455

VANEK i ESPINOSA (1972X

"The Subsistance Incame, Effort and Developement Potencial of Labour

Management and other Econamic Systems"
in Economic Journal, vol. 82, 1972, pp. 1000-1013

reproduit in VANEK, J. (ed.) (1975) Self-Management F,conomic Liberat

of Man. Selected Reading .

ed. Penguin Education, London, 1975, pp. 431))-444.

VANEK, J, (ed.) (1975)

Self Management Economic Liberation of Man. Selected Reading.
ED. Penguin Education, London, 1975.

VANEK, J (1980)

"L I impresa cooperativa di produzione e la crisi socio-economica

mondiale"

in AA.VV. (1980), La Republica dei Lavoratori Bari, 1980, pp.75-89



570

VENTOSA i ROIG i PEREZ BARO

El rrovirnent cooperatiu a Catalunya
ed. Moll, Palma de Mallorca, 1961

VICENT CHULIÁ, F. (1982)

"las empresas mutualistas y el Derecho Mercantil"

in Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n0512

VICENT CHULIÁ, F. (1984)
"La Refonna de la legislación cooperativa"
in Revista Jurídica de Cataluña, Barcelona, gener-mar� 1984,pp.103-j

VIENNEY, C.

L1economie du secteur coopératif
ed. Cujas, Paris, 1966

VIMONT, G.

L' avenir de l' emploi
ed. Economica, Paris, 1982.

VINCENT, M,

"Vingt ans de textile-habillernent"

in Econamie et Statistique , n0138, nov. 1981, pp. 21-32

WARNER, M.

"Workers, Workplace and Participation: An overview of recent develop
rnent in the United Kingdam"
in Econamic Aii.a.lysis and Workers 'Management, vol 16, nOl, 1982

WOODWORTH, W (1981)

"The emergence of Econamic Dernocracy in the United States"

in Econamic Analysis and Worker's Management, vol. 15, n02, 1981

WXlDmRTH, W, (1983)

Cooperative Movement in the United Stated: The Third Stage

ponencia presentada en la Segona Conferencia sobre cooperatives
de treball associat, Varsovia, 1983.



571

WRIGHT, A.

La Economía Española. 1959-1976

ed. Heraldo de Aragon, Zaragoza, 1980

ZAN, s.

La Cooperazione riel mondo: Alcune 1nformazione-Statistiche

ponencia presentada al Convegno 1nternazionale di Estudi Cooperativi

Ravenna, 22-23 mar� 1984

ZAPPELLA, L.

"11 lavoro "Itndependente" nella crisi"

in Politica ed Econamia, n06, juny,1978, pp. 23-28

ZEITEIBE1G, H. i FRANKEL, G.

Jobs in the 80' s : Bridging the gap between people and work,

in 1nternational Workshop on Attitudes and Behaviour of Young

People Toward Work: Chang or Continuity?, Moscou, nov.des. 1983.



UNIVERSITAT DE BARCELONA

CENTRE DE PUBLICACIONS

INTERCANVi CIENTIFIC I EXTENSIO UNIVERSITARIA .......

CRISI ECONÓMICA I TRANSFORMACIONS EN
EL MERCAT DE TREBALL: L'ASSOCIACIONISME
DE TREBALL A CATALUNYA

Resum de la Tesi presentada per assoiir al grau de Doctor en
Ciéncles Económiques i Emprasariais per

ISABELVIDAL i MARTINEZ



HD

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

� ....CULTAO OP. CIENCI ....S eCONóMICAS

y EMPAES ....RIA\.E9

Tesis doctoral del Dra Da. ISABEL VIDIIL �1I\RTINEZ

TeDla: "Crisi econilmica i Trasnformacions en el mercat de t.rnba l l : L' assoc
í

on
í

s

me de treball a Catalunya".

TRIBUNAL DE TESIS

Presidente: Dr. José f�anuel DE LA TORRE Y DE r�IGUEL

Catedratic de Teoria Econilmiea - Faeultat de Cieneies EeonOmiques
i Empresarials d' aquesta Universitat.

Vocales: Dr. F ranc i seo TARRAGO SABATE
Catedratied'Eeonomia de l'Empresa- FAeultat de Cienéncies Economi

miques i Empresarials d' aquesta Universitat.

Dr. Josep FONS BORONAT
Catedrát í

c d' Organització i Admi n i strec
í
o d'Empresa - Universitat

Politecnica de Barcelona.

Dr. Josep Anton i GARC I A DURAN de LARA
Catedratic de Teoria Econórniea- Facultat de Cieneies [eonomiques
i Empresarials (]' aquesta Universitat.

Dr. Joaqu im FERNANDEZ FERNANDEZ
Encarregat de curs (]' Estructura Eeonomiea -Facultat de Cieneies
Ecouómi que s i Empresarials d aquesta Universitat.

Director: Dr. Jose Manuel DE LA TORRE i DE MIGUEL
Catedr�tic de Teoria Eeonomiea - Facultat de Cieneies Econilmiques
i Ernpresarials d'aquesta Universitat.

Realizada la pr-es errt a c i.dn y lectura de la Tesi., en fecha 22 de 110-

vernbre 198� obtuvo la caJ.ificaci6n d6lSobn�sal iente "eum laude

Barcelona 3 desembre ele 1.9fl�



Barcelona, novcnrrro 1984.

U N 1 V E R S 1 T A T D E ;;B A R C E L O N l\

FAc..'UL'!'AT DE CIENCIES El':OOOMTQUES 1 EMPRESI\R.IALS

Resum de la tesi doctoral

Crisi económica i transformacions en el merca t de treball:

1 'associacionisme de t!ebal,_l a Catahmya.

'I'esi per obtenir 01 grau elO' doctor

en C'í énc
í

es Econi'imigues .i. Empresarials,

presentada per Lsabel Vidal i Martinez

i di.r í.q.ida pel profossor Dr. José M"nuel

de la '1'orr(' y de �1i.gllel.



1.

1. Introducció

Aquest treball es cenl.ra en 1 'estudi de 1 "asscc.í.ac íoní srro

económí,c en el mercat de treball actual a catalunya i fixa el nucli

d' Int.erés en conéLxer Les raons i les carnct.er íst.Jques el 'una form:l

d'associacionisme roolt concret: aquel.I que proccdo í,x de 1" cOIllpra el 'una

8llpresa tradicional per par+ dels seus treballadors.

r,: Irrterés del tema va soroír arran ele la cous+at.ac ió d' una ccrr.a

dí.nární.ca de 1 'associaci.onisme econOmic en els darrers anys i, especial
rrent, en la branca corresponent al' associacioni.sme de t.robal l.

Paral.lelarnent, es corrprovava com aquesta dinámtca es J:eg.i.strava
en els sectors productius més colpits per la cr í.s i í, es IocalI t.zava en

les comarques de .catalunya més afectac1es pcr l' at.ur ,

Així mateix, i ja d.íns d '

aquest asaoc iac toni srre ele trcba.lL, va

evidenci.ar-se com les recents exper í.énc í.es que el conf í.quravcn pod.í.on
ésser resultat de dues vi.es diferents:

Hi hav í.en aque11es organi:tzacions econónrí.ques sorqídes de la

un ió d 'un grup de t.rebal l.adors sense at.ur subvenciona 1:. que
havien optat per crear la seva propí.a ocupaci6; i

l\quelles organitzacions que procedien de les rnoclificacions ju
rídiques d'unitats ill1teriors.

Aquestes darreres exper iénc í.es coris ti t.ueixen l' intercs central

d'aquest treball.

Les raons que es traben darrera d'aquest interes concret foren

fonamentalment dues. Era desconcertant que el factor treba.l l , que fins

aleshores havia recolza!: una estrategia, a trets genera.ls,dc confronl:a

ci6, a partir d'un cert mxnent., entre 1978-1979, comencé s no només a

rorresponsabilitzar-se ere la qestí.ó de 1 'empresa en clJficult.ats s ínó

també a estar disposat a adquirir-la L assa jar de mant.en í.r les seves
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portes obertes. l\lpshores, quines havien estat les causes d'aquesta con

versi6?

Un altre aspecte sorprenent fou com, després de la compra de l' em

presa en dificultats per part d'aquests treballadors, aquests optaven,

unes vegades, per organi tzar-se sota una fóunula que tenia un signif icat

jurídic d "assoc íac
íó

de capitals -societat anón irna laboral- i, altres

vegades, escolllen una fórmula el significat conceptual de la qual era

l' associació de persones -societat cooparat íva de treball associaL Ales

rores, quins eren els criteris que regien en un rromont; concret per que
una mateixa tipologia de treballadors, que cercaven objectius semblants,

cptessin per organitzacions contraposades?

I

Així doncs, en l' assaig a cercar respos·tes a aquest.es dues qüestions

plantejades, rau l'interes d'aquest estudio

L'objecte engrescaaor a'aquesta recerca fou, en definitiva, coneixer

les raons que hi havien darrera d 'W1S ccmpor taments que havien peunes la

dinamitzaci6 d'LIDes organitzacions de treball que, en moments de creixe

lT\P�t economic precedents, es trobaven en via estancada.

No es tracta d 'un treball tancat, car ens trobem davant; d 'una reali

tat "novella". Malgrat tot, pero, 1 'objectiu al qual tendim és donar un

assaig d ' interpretació de la seva "rodesccoer+a'' en lID moment en que la

dinamica social es troba afrontant el conflicte existent entre la neces

sitat de racionalitat de l'estructura productiva i els seus efectes ne

gatius sobre l'ocupació.

Cal ressenyar que una de les dificultats princjpals en la seva rea

lització Vd ser la seva condició de noven�a: va escollir-se la interpre
tació d'un aspecte a'una fenornenologia que podria ésser considerada enca

ra en període de gestació. Cal subratllar que, a Catalunya, les primeres
rrodificacions jurídiques de les wlitats productives ,corresponents a aquest
clarrer període de dinamització de 1 "aasoc í.ac ion.ísme de treball, daten

d'entre 1978-1979. Aquesta data, en ésser rnolt recent, no permet fruir de

la informaci6 suficient per possibilitar 1 'estudi de 1 'evoluci6 econanico

financera d'una rnostra suflcientment representativa, albora que dificulta

la fonarrentaci6 envers les perspectives de desenvolupament d'aquestes em

preses dins d 'un .marc de reestructuració del teixit productiu.
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L'aproximaci6 als factors desencadenants ck l' associacion Lsme de
treball en el sector fabril, a í.x í

COIn La sislenV1\'itz,lCi6 ele les seves

principals conseqüénc í.es , es reali.tza mitjanr,ant un rnvent.ar t ele el acle s
i a partir del treball de camp ,

Un deLs primers esculls per coné i.xe r el gran el' inlJx).rUíncia de l'em-·
prament de l'associacionisme industrial entre els treballaclors a L'ut.ur
o en possibilitats d ' acabar-hi fou la carencia d ' tnformac.tó regulada sobre
equest, fenanen. Aleshores, els primers esforcos en la realHzaci6 d'aguest
treball foren destinats a configurar aguell marc de referencia cstadísUc
que perrnetés disposar d 'un primer nivell de cornprensi.6 el 'aquesta I:pnclencia.

Aquest marc de referencia s 'ha fonamentat en 1 'ordenaci6, pref,'pcnt
rrent, de la infonnaci6 procedent ele les d í forent.s fnst.ítucious púb 1 iques
i privades que tenen competencia, directa o indirecta, en aqllesta materia.

Aixf mateix, arnb l'objectiu d "assol
í

r un rmjor grau eJe c()J[pnms iú
d'aguesta temaUca, varo considerar, can a instrumenl vál í.d , la util.il:z,l
ci6 del treball de camp.

Van ser escollides 15 experiencies de compra c1'empreses per p:lrt
deIs treballadors, distribuides entre societats anón ínos Ialornls i 50-
cietats cooperatives de treball assoc íat . 'rotes e l.Les , a excepci6 de dIK'S,
es troben locali.tzades a l'Area Metropolitana de Barcelona i espec.i.aHt
zades , pref'erontrrent., en la fabricaci6 d+un hé int.ermedi. En el CilS clels
treba11adors que van optar par organitzar-se so+a la fóruml a jurí.dicd de
s::x::ietat anónírra laboral, es va consi.derar interessant escolLi.r aquelles
exper í.énc.í.es en que la par t.í.c í.pac Ló del col.lecU.\l de ll'"",bill1ilc1ors en el
cap.í ta L social no fou el mfni.m del 50% ¡xcvist pe r la norma tí.va lpc¡al vi
gent.

Aquest conjunt; d'e,,-periencies ropresenta uns 1.400 Ll.ocs de t.rchall )C'Cr-
Ll.onqat.s sota la fórmul.a de societat anón.um Jal"nral i uns 7S0, soL� Ji)
fórmul.a de soci.etat cooperat.Lva elo troba ll asssocí.at.. En t.ol.a.l , la m:x,I.Ti1
pa l.esa uns 2.150 Ll.ocs de treball gesu.onat:s pel� uns trehal]i)c1on; que van

fer una opci6 de compra.
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Dins d ' aquesta ti¡xllog la de treballadors que havien fet una opc.i.ó
de compra, varn optar per fer l'entrevistc, als seus dirigents. l\quests

interlccutors, a excepci6 d'un d'ells,van ser persones que van desclIlpe

nyorar un paper actiu en el procés de transformaci6 o de croac
íó

fornnl

d'una nova societat preceden+ d 'una altra anterior en dificultats.

La teIffitica que va dominar el curs de l' entrevist.a-qüestionari

d'aquests interl=utors fou el coneixement d
í

rect.e dels elernents que

van intervenir en l'opci6 de canpra en cada una de les experiencies que

configura la llDstra. En concret, l'objectiu de l'entrevista-qüestionari
fou pennetre reflectir:

- la probleIffitica de l'empresa en diUcultats abans de la seva

transfonnaci6,

- els trets caracteritzadors dels treballadors que van fer l'opció
de compra,

- els problernes que van haver d'enfrontar aquests treballadors en

els primers I�ents de posta en rnarxa, i

- les vies de solucions que emprenien aquests treballadors.

2. Crisi econcmica, atur i asscc.í.ací.oní.sme de treball

2.1. Crisi econCmica i atur

Es prou sabut com després d 'W1 períoc1e de fort creixement econCmic

(1960-1975) que penneté la transforrnaci6 de l'estructura productiva del

país, l'economia entra en un ITIarc de creixement econOmic caela vegada Olés

nDderat. La crisi económí.ca que es manifesta en totes les seves nngnituds

tasiques a partir de 1977-1978 no és el ITIOtor exclusiu del canvi, pero
sí que n'és el prulcipal accelerador.

D'aquesta illflexi6 dEl l'activitat econórní.ca , al Ló que cns interessa

subratllar és el seu efecte negatiu en el mercat de trehall. Per primC'E'l
vegada, el sector Indúst.r í.a deixar d 'ésser motor de crei.:-:C"1IKent cconomíc j_
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comen'fa a req í.st.rar una pérdua el "ocupac í.ó en tE'nnes abso lut;s . Aquesta
¡_:€relua afecta, amb major o menor Lnt.errs i t.at., tots els sectors rrenuñactu
rers que configuren el teixit prcxluctiu de Catahmya i es reflecteix en
la taxa d'atur que passa d'un 4,2% en 1976 a lUl19% en 1983.

Aquest atur afecta, d'una manera especi.al, tres de les quatre bran
ques que, en el curs dels anys seixantes, van proporc í.onar rnés 110e5 de
treball. En 1982, les tres branques d'activita t cconómí.ca arnb rm jor inci.
dencia en l'estructura de l'ocupaci.ó qeneraven el 74,25% de ]'al:ur indus
trial a Cat.a.lunya , dí.s+ribu'ít; de la següent leonera: el 16,6% 6s cI'atur
i:P__xtil; el 27% c1'atur de la indústria elel metall i el 30,6% c1'atur de la
oonstrucció.

Un segon tret el'aquesta desocupació és la seva concenl:ració en les
comarques que configuren la Regió Primera de Cat.a Iunya (1). Aquestes co

rrarques frueixen des de 1979 d 'unes taxes d 'atur de dos digi.ts que en

1983 arribaven a ésscr del 32% en el Valles ,OccidentEll i del 297; en el
Bs i.x LLobregat.

Ara bé, allo important és rerrarcar que aquestes tnxes c1'¿¡tur no
són conjuncura ls sin6 que pcrs.í.ste íxen des de fa W1 seguit el' anys. Per
tant, no ens trobem clavant d 'W1 atur que podr í.a ésser definí t ele curt
termini, sin6 més aviat tot el contrarL L'atur nctual es c;:¡r,lctprüza
per ésser W1 atur de llarga durada (2).

I
1:

!
I
,

Aquest atur de LLarqa durada por ta conseqüénc í.cs per a la persona
que s'hi troba en risc, car no disposa d'W1es perspectives el'una nova ocu
¡;Bci6 en el mercat tradici.onal de treball. Es a lcsbores 'luan, en aquests
darrers anys, han ressorgit o han pres més irrrpxtancia t.ol; un coniunt;
de nesures i d'orgnnitzacions que havien entrat dins el 'un" certa marqina
litat.

(1) La Hegió Primera es troba configurada per les comarques do l HClrcsIllC,Bar-ce Ionés , Baix LLobregat, Valles Occidental i Valles Oriental.
(2) L'O.C.D.E. entén per "at.ur ele llarga durada" aquel] que és superí.ora dotze mesos, contrariament a la definició "d'atul" de llarga durada"de ls anys se íxantn , segons la qua L era aquell que suporava o l.s si smesos. Veqeu cap.ícol, V "IR cholluge de Lonquc duróo dans les ['ays ele1 'O.C.D.E." in !'."'.E��t:.:i.,�_�_l 'eJ11e��, O.C.D.E. s<cpt, 19l13, pp. SS.
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En concret, la resposta a aquesta manca de perspectives laboral s

¡:er par.t dels treballadors en aquests anys s 'ha reflecti t en una serie

ele nodal í.tat.s d'organitzacions de treball, d'entre les qua l,s podr í.en

é_sser esmentades el treball au+ónom i la salvació d'f'.1l1preSes en dificul

tats per part deIs seus propis treballadors sota les fórmules de sccie-

1:<"1t anonírna Iaboral i societat cooperativa de treball asscciat. Aleshores,

aquest estudi es Límí.ta a aquesta segona sor tí.da ,

2 . 2. L'Associacionisme de treball actual

Una de les reaccions al comportarnent del mercat de trebal1 ha estat

el "redescobriment" de 1'associacionisme de treba11 entre les persones a

l'atur o en possibilitats d'acabar-hi.

Aquest associacionisme de treball ha emprat dues fórmules jurtdiques

d'organització: la soci.etat cooperativa de treball asscclat i la soc í.eta+

anonima laboral.

La def í.ní.c í.ó de scc.i.etat cooperativa és recollida per la LLei Catala

na de Cooperatives 4/1983 en el seu article primer on diu: "S'enten per

E'Oci.etat cooperativa ... l 'asscciació de persones naturals i/o jurídiques
que es proposen mi llorar la situaci.ó econi3mica i social dels seus compo

nents i la de 1 'entom social on es rrouen , i que exerceixen una empresa

de base col.lectiva en la qual el servei mutu i la cal.laboracló pecu

niaria de tots e ls memores permet in d' acompl ir una funció que t.ende í

x i

a millorar les relacions hlJ1TEnes i a posar els interessos col.lectius per

darnunt; de tota idea de benefici particular" ("). AL"{í mat.eí x la societat

anónírra Labora l 'JS troba definida, indlrectament, per 1 'Orelre del, �linister.i.

ele Treball i Seguretat Social del 18 de mar\, ele 1984 (2) mi t.jancant; la

qual, i als efectes de gaudir de1s beneficis del P1a d'Inversions del Fans

Nacional de Protecció al Trcba11 es cliu que foren qualificades , com él la-

(1) DIARI OFICIAl, DE LA GENEllALITA'l', LLe.2_de Coo.E'=_��_i.'::'�s_�¿e_c:_�tal�1_Y",
nüm, 313, el 18 ele ruare de 1983.

(2) BOLE'rIN Ol:"ICIAI, Dm, ESTAOO, Orden del MinisLeri2_..Q"" 'l'J�tej�Se:g_ur:j2.��
Sccial del 18 de marzo de 1984 , nÚIn, 77 de 30.3.84.

---------------------------
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borals, aquestes societats anón.ímes que reuneixen W1S requisits deter

minats:

1. Que els treba11adors siguin propietaris del 50% del capital social,

2. Que cap deIs socis d.i.s¡:osi de rnés del 25% del capital social,

3. Que els títols representatius del capital social s í.quí.n nomína t
í

us ,

4. Que els títols representatius rccul Lí n , en el seu t.ext; , les limi

tacions que, en fW1Ci6 ele la seva transmissib.i.lil::c,t, esLableixen

els es·tatuts socials,

5. Que els Utols representatius del capital propi.o+at. de l.s treba

lladors solament puguin ésser trasmesos a altres treballaclors ele

la societat.

Segons aixo, la legislad6 vigent aplicable a les societats anonines

laborals consta actuaIment de :

El Cod í de Comerc ,

- La LLei de Societats Anón ímes Labora ls elel 17 de ju.l iol de 1951

- Ordre del Min.i.steri ele Treball i Seguretat Social del 18 de rm rc

ele 1984.

Per t..ant, dues f6rmules d'organitzaci6 elel treba l.l, amb un significat

juríelic elistint pero que, en l' ac+uaLí.Eat , s6n cmpraelcs per aque ll.s col.lcc

t.í.us de treballaclors que han fet 1 "opc ió ele crcacfó o de nontC'nim'nt do I

seu 110e ele treball.

---
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2.2.1. D�nica de l'associacionisme de treball actual

La informaci6 emprada ha permés de constatar com la dinamització de

1 'associacionisme de t.rebal l. coincidí amb la inflexi6 de 1 'activitat eco

riirnica i la persistencia d'unes taxes d'atur, el qual era, a lhora , de llarga

durada.

Df.nami.Lzac i.ó que s'ha registrat arreu d'aquells paísos d'industria

lització avanr,:ada que es troben fent front a l'actual recessió de l'acti

vitat economica: Italia, entre 1970 i 1979, ha vist nnilt.ipl.ícar quas í, per

7 el ritme de creació anual de cooperatives de producc16 inscrites en el

Registre del t-linisteri de 'I'reball, després d'un període d'estancament;

aquest rrateix fort ribne de creació es palesa en el Regne Unit que, mentre

que en 1976 va registrar la constituci6 d'una sola experiencia, en 1982

registrava 337 empreses de base col.lectiva en un grau menor, aquest ritme

de creació es manifesta entre els treballadors de Franr,:a. Aquest "redescobri

ment" de la f6rmula jurídica cooperativa s'ha donat de forma generalitzada
en els paIsos integrants de la Comunitat Económica Europea. En el ped.ode es

colat entre 1976 i 1981, foren creades 14.200 cooperatives de producci6 i

treball que suposaren un increment del 80% i passaren de tenir 285.000 sccis

treballadors a tenir-ne 580.000 (en 1970 eren 170 . .000) (1). Aquest mateix

redescobriment de l'associacionisrne industrial vlOODWORTII (2) el rnostra pels
Fstats Units.

a nivell d'Espanya

Les estadlstiques facilitades pel r·linisteri de Treball í. Seguretat

Socí.aL pemeten cornprovar, pel conjunt d 'Espanya, una "redescoberta" de les

ccoperatives industrials de manera generalitzada a partir de 1974. La taula

1 reflecteix la diversa evolució amb la dinamica de creació de cooperatives

segons la seva tipologia en el períocle 1971-1983. S 'Observa �le, si en 1971

es van crear el mateix nombre de cooperatives de camp que de trelJall..asscciat,

el 1983, del total de cooperatives registrades pel MjJlÍsteri, el 6,2% corres

pon í.en a cooperatives del camp i el 78,7% a cooperatives de t.rcbal l associat.

Aquesta divergencia en l'evolució de la dinZimicil. de constil:l.1ció és generalit
zada per la resta de branques que confiCJuren el secLor cooperatiu a Sspanya.
Així mateix, aquesta prefe-

(1) SAPELLI, G. (1984) La Cooperazione:Dalla cns� ecollurrúcaal}_él_.1:,=oria
dell 'Impresa, �lila. maig 1984 (mocanoqr-a fiat ) pp. 21-22.

(2) \\DJlJtlOR11l, IV. Co-operative Hovernent in Ule United SLates:'l'he Tilinl Stziqe
ponencia presentada a la II ConferE.;ncI;;'--I:\wldial de Ccoi:X;ráTives -Tr1dtlSGIafs
Varsovia, 1983.



TAULJ.. 1 EVOLUCIO DE LES COO ERATIVES CONSTITUIDES EN EL PERl( DE 1971 - 1962

I I II I

11977 1 II 11972 i I

I I
i 1971 973 1974 ;1975 1976 1978 1919 (11\ 1980 11961 1982 19B3 (21

BRMiQl.'ES I \S \5 \5 \5 \5 \S \5 \5 \5 vs I vs \S \S ICOOp. ccoe , OOp. Coop. cocp , COOp. Coop. Ceop. Coep. cccp . cooc , Coop. cecp .,_ 1"-otal _ Total Total -rce a Total Total Total Total Total ·l�ot.all· 7ota:l Total 'ro ee I

1'2' 21,3;'23 19,e

-

105 1�,7: 74 11,�102CAXP 144 23, O 9,9 97 10.9 189 14, 133 15,1 92 9,8 80 8,5 132 6,2 111 5,6CONSUM 61 10,7175 11,S 91 14. S .. "" n

'i" n.r
n., i s 1',! 76 s;¡ 90 ',2 77 3,6 77 l,6 38 1,9INOUS"I'RIAL$ I 121 21,2 206 32. 146 23, ] 18l 21A 20l 31, 52 34.1 12 46,2 669 50, 501 5 'r' 445 73,7 632 16,7 166978,7 '620 s i , 1CREDIT I 7 1,2 3 O, S 5 0,8 5 0,8 5 O 3 0,3 3 0,3 5 O, - - - - 1 O, O 2 0,1 1 O ,OSCAMP 1 CREO J 0,6 1 O, 4 0,6 1 0,1 - - - 4 0,5 .3 O, - - - - - - - - - -HABITA'rGES 2. 9 <J, 8 216 34. 125 35,9 288 43,1 294 4 393 38.049 28,0 296 22, 154 17,5 12 10 .s 99 9,4 221 10.4 I 183 9,23MAR 7 1,2 5 O, ¡ 12 1,9 - - 2 �1 5 O�51 � O�9 : O, 5 0,6 11 0,6 6 0,4 10 0,5 I i s 0,91n • GP...1\U - - - - - - - - - -

- l O) 11 0,6 17 0,8 10 O, s I 11 0,5

- �.....b 1 'entrada en vigor del Reglament 18 es p rodue Lx una ruptura en la c Laas í.f Lcac to de les d1ferents. branque s de cooperatlves. Es per aixO que a efectes ccmpe s-a e Lus slha procedit a una certa homc:-genitzac1.6 de Le sd!!erents br-enque s de cooperatives constituldes a partir de 1978 a:mb les constit.uldes amb a nee r ace a ee e •

- Aix1 la bxance CONSUM inc1ou' les e c c ca Laen e vlgents CONSUM. ENSENYAMENT (Ccn aum l i JQVENILS 1 =:SCOLARS.
_ La b r a nca !NDUSTRIALS inclou act\lalment.T.ASSOCrAT. ENSE!'IYAHENT{T.}\ssoclat) .TRANSPORTS{T.Associat) ,ARTESA-t-JIA(T.Assoc1at) ,ESPECll1.LS(T.Assoclat) .SERVf.:lS. COMERC. TRANSPOfl,TS(Servelsl. i ARTESANIA t se rve í

s L.
- La c r ance CAMP 1 CREDIT desaparelxen a partir de 1978
- !..� Sr.ANCA 1n. GRAU, é

s de no .... a c r eac í.o
- !..ES BR.-\NOUES, MAR. HABITATGE i CREO!T. no es veuen afectades ne r la nove r ec Lamen c a c ro

(11 Pe r ccrepr endr-e la xifra facilitada p e I Min1ster1 de Treball s'ha de s upo sa r que pe r l'any 1979no s
' Lnc Lcu en les cocpe r a t Lve s constituIdes en aquest e ny a ce t a Lunya i ?als Base. aecoru em que

é

s el mcmen e de les t z-an s ñe r énc a e s .í 'Jan haver_hi ;"'roblemes d t
e n c en i mcn t en e r e e

í

s dos ni ve Ll a-:'i'�r-ir1.strac1.6� .

(21 Pe r a 1983 no s'incl.ou coope r e c
í

ve s const1tuIdes en el p a Ls Base

FONT: ,"I.INISTERIO DE 'r'RABAJC y SEGURIDAD SOCIAL, s e eve r s d'Escudis i Asslst�ncia 'ré cn rcai r nf o rme c i on s

La c
í

I t t ade s al ma Lq de :984
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renda de les cooperatives de +rebaII és eviclent- ja des de 1974

d'imposar-se d t
una manera ahsoluta fins lt act.ua l í.ta t .

no deixa

Una altra fórmuLa d 'organització eropreida pels treballadors que opten

per crear o per rrnnt.errir un lloc de treball són les soc.ie+ars anonimes 121-

borals. Són E'lTlpreses que no frueixen d'un registre propi la qual cosa fa

díficH el fet de peder dí.sposar el 'una Lnformac.ló estadística oficial en

vers aquest rrov.irnerrt. d'empresa de base col. lectiva. 'I'anma t.eix , per al con

junt d'Espanya cmprem les xí.f'res facilitades por la Unitat l\dminist.radora

del Fons Nacional de Proteec.i.ó al 'l'reball (1).

En el curs del pcr íode 1978-1980, 19.878 110cs de t.rpball i 225 em

preses van ser benef í.c i.ar i.s del. Fons Nacional de Protecció al Treball (2).

Hcm observa W1a na jor partic.i.paeió deLs troba l l.adors en relació al credit_

oficial en aquel les reg.i.ons o conuuií.ta t.s on el tamany ele 1 'empresa societat.

anónírna laboral és major (runo una mitjana proper'a a ls 150 treballadors per

establiJnent.); concretarnent, les regions més benef íctárí.es foren el País Base,

Ca talunya, Navarra i GaHcia(3).

L'origen de la societat anónima laboral pot ésser la un
íó

d'un mínim

de 4 treballadors per dur a terne una activitat económí.ca sota aquesta fór

nula jurídica. L'origen d'aquesta sccietat pot; ésser també la t ransformac í.ó

d'una E"Jllpresa t.radictonaI en dificultats.

(1) El Fons Nacional. de Protecció al Treball és una Uni.tat Administradora que

c1e�n elel Hini.st.eri de Treball i. Seguret.at Social, encarregac1a ele gestionar

el crE.di.t ofic
í

aI per les societats cnónímes Larxirals , cooperaUves de

trebaLl. assoc í.at , t-.reballadors aut.ónoms i inici.at.ives locals d 'ocupació.

Vegeu HJ1USTERto DE 'l'HI\Bl\,JO y SEGURIDN) SOCIAL, Ordre ._del 18 de
_ _n�_r_��

de 19�!_, per la qual s'estableixen els Proq rames d'act.uaeió de la Un í.t.at

Ac1ministradora del Fans Nacional de Protecció 01 Treball per l' excrcici

pressupostari. de 1984.

(2) KN1Xl NACICNAL DE PIXrrfJXICN AL TRl\J3AJO, !-o.!'l::'" Soeiec:1ad":.�_�óni.Il<l::;__..!.:�boral,_<:.ó�

y. el F.N.P.T. , (Inecanografi.at), Naclricl 19U1

(3)FUlJ:X) NACICNAL DE PlilllrCION AL TRl\IlAJO, .i.dem, pp . 83.
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Ta111a 2 Origen ele les Societats l\noniIw�,; Labora ls que van

___________:o;�_:1:icit:.:�_ el Er_�c1i1: Qel __ l::_:!!..:!:�,_'!�I!_l�º-º..:�">3];:'iJLly� _

de nova creac
íó

t.ransforuac
íó

nQ d '

empJ:eses

nQ de t.reba lLadors

mitja de t.reba.lLadors

40 63

JBS 10.397

9,6 165

Font: elab:n:ació propia a partLr del FOI',lIY) W\CICNIIT_, DE Pj7(f['foCCICt'l 7\1.

TRABAJO, LaS_§_'?'2�edages _!-_I_�I1_ill_l:-"s__Lal::or:c�1:�f;_)�_�_J:�t!�_P_::!::_, (mo

canoqraf í.at.l , r�ladrid 1981, pp. 69.

la t.aul.a 2 destaca que mon+re eh; nous lIocs de treba11 bcnef i.cj.a r.ís

d?l crédí t del Fans Nacional de Proterxió al 'I'robal.I sota la fórmula jurJ
di.ca de scc:i_etat anóruma Laboral es Límí+ava 3 385 en 1980, e15 lIcc s dé' tre-

ba ll mant.inguts arnb l' ajut; el' aquest credit� foren "10. ]97 per ¿H]lU-'sl maí.o
í

x

any ,

El! resum, hom obté ele la infonnació procedont. del Foris Nac l.ona l. de

Pt-otecc_i6 al 'l'reball que:

les soc í.e+at.s etn¿)nimes Lnborn l.s estan pronent, WVl irnrx)rUlncia
arreu de to1:es le,; Comuni t.ats i Req ions ele 1 'Esl:¿¡t ES¡x-:lllyol; pn"

h,rentIuE'nt allil 011 hi havia una estruchlra industrial abans ele La

crisi economica actual,

així mat.e i.x , a partir de la fnforuvtcíó t.rebal.l.ada sC'mb1.'t que són

emprados prcf'e'rentrrou+. pel rnan+en.irnent de Ll.ocs dI', trehalJ enfront-.

de la croac.íó ele nous 110e8 (le treball.

En el m.:)!r,(�nt de les tr:ansferencj 0S en nnt0!l�i.u ccoperar.í.va al qoverri

Cb La Gencral.i.tal: de Cat.aIunva -oct.ubro -1979- es t:enÍ.cn roq
í slcr.lek's 240

c"oc:peratJves dp 1:t"f'>bnll assoc
í

at.. D'ale�·:;horcs cn,;(3, ootn posa de rmnífr-s+

la l:aula 3, l.J.ur numbre no I�a do.íxat de cré.i.:-:ec " consoqüénc
í

a ele la for

ta dínémí.ca de const.Ltuc ió , Com ref1e('�r';,}: 3que'sl:'l Tlk,tej:<a taula 3, en 19113



TJ>.ULA 3 Evoluci6 del nombre de cooperatives registrades a Catalunya

COOPER.ll,.TIVES COOPERATIVES COOPERATIVES

EXISTENTS Inscrites al Inscrites en

BRANQUES al 30-9-79 4t,trimestre 79 1980 1981 1982 1983 TOTJ>.L

---

-- -- --

T.Associat 240 11 135 184 231 348 1.149

Camp 425 4 23 21 19 9 501

Censuro 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

Credit 25 -
-

- 1 - 26

Altres 13 - 17 8 16 6 60

TOTAL 1. 261 22 246 282 314 398 2.523

FONT: e1aberaci6 propia a partir de les dades faci1itades per la Secci6 de Registre de la

Direcci6 General de Cooperatives. Departament de Treba11.Genera1itat de Catalunya. N
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el 87% deis estatuts req i.s t rat.s corrosponqoé <l coup?rat.iv(,,� ck.. t.rebo ll
assoc í.at . El resul.t.at ha estat un .incrrunent elel [Ye'" de les ccnpcraU.
ves de treba11 asscc.í.at; d ins del sector per arr ibar a ('sser el 45, :'?;
en 1983 enfront, del. 19% en 1979. Contri'triamenl:, el c(J()[x.'ral:.ivisJll'.; del
camp ha ví s+ dava l.Lar el seu pes des el' un 33�; en 1979 él un 19, 8�; en
1983; el cooperat.ivi.sme de consum, del 20,2% en 1979 hCl [-'3sat al 12?;
en 1983.

1", taula 4 reflecteix com aquesta nova dínñnu.ca dé' C(J(lflCri'\Lt'OCS
es Ioca l Ltza a la província ele Barcelona. Deis 1. 2G2 Esl:atuts ele coopcrat í.ves inscrits en el período. escolat entre 1.10.79 i el 31.12.83,
1.055 Estatuts cooperat í.us f'oren registral:s en la província ele J1c,rcelollél,el.s guals representaven el 83,6% del total. D'aqU(��sts, 782 (c'1 74,1")
cor.responen a cooperet.Ives ele t.rebal l, associat; 40 (3,8%) al c()o)x�rilLiviSlll� del camp; L 38 (3,6'1;) per+anyen al ccoperatí.ví smc de consum.

Respc."Cte a les societat:s anóntrnes LaboraLs dins do 1 'i'\mbit ele
Cataltmya cal subratllar que les pr irnerns daten del perf.ode ele 1978-
-·1979, que provenen de la conversi6 d'elTipreses t.radí.c í.ono l.s en cli.ficul
tats. D�' ciLeshores enc;;a, la dí.námí.ca de constitució de societats anóntmea
IaboraLs ha anat prenent forca .í en l'actuali.tat és una rea Líta t que es
va mcrementant. Com pa Iesa la taula 5, la Federació de Sccietats I\no
nimes Labor'aLs de Catalunya crroptab.í.Lí t.zava en 1983, unes 105 soc í.o+at.s
anón imes Labora Ls que mantenien l'ocupació a 6.709 prcductors .

Dos s6n, act.lJaJlllent, els orJ_gens d '

aqucst usr;oc.li1c.i.or¡isnr' inc]lJS-
t.rí.aL:

crecc í.ons pures, mitjilllc;;ant 1 'orgaIl.itzaci.ó dc I.s lreballadors
a 1 'atur ¡::er exercír en sectors on es requcrcix [XX:: c'ilpital
inicial ion, en canví , es real.ít.cen oct.Iv itat.s tJlt.ens.ives
en n,a d 'obra,



TAULA ,¡, Cooperatives inscrites al Departament de Treball 1.10.79 al 31 .12.83.La seva distribuci6

per províncies.

BRANQUES BARCELONA % GIRONA % LLEIDA % Ti'>.RRAGONA % TOTAL

T. Associat 782 87,08 20 2,2 47 5,23 49 5,45 898

Camp 40 50,63 5 6,32 21 26,58 13 16,45 79

Consum 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

Ensenyament 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

Cr
é d i t; 1 100,00

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 informaci6 obtinguda per la Secci6 de Registre de la

Direcci6 General de Cooperatives. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya.
�

.c,



TAULA 5 Mapa de les Societats An5nimes Laborals de Catalunya per activitats. 1983

Activitat Empreses
per activitat

r1etall 40 38,10

% Treballadors
Der activitat

27,55

% mitja de trebo
per activitat

empreses per comarques
segons 1'activitat

3arcelones
Baix Llobregat
Valles OCC.
Osona
Valles Oriental'
Maresme
Garraf
Garrigues
Baix Camp
.'\1 t Camp
Alt Empor¿á

21

1848 46,20

7
3
2
1

Textil 13 12,38 2312 34,46 11,85

*Barcelones
*Baix Llobregat
*Osona
Maresme
*Ripo11es
Bergueda
Selva
Bages

Químiques 9 3
3

8,57 661 9.85 82,63
Barcelones
Baix Llobregat
Valles OCC.
t-iaresme

Arts Grafiques :o 24,76 5 .; 0,80 10,80
Baix Llobregat
Ba.rcelones
Alt Urgell
Tarraoones* una mateixa societat diversos centres de prcducció.

�"



TAULl>. 5

Activitat
Empreses
per activitat

%

(cont). Mapa de les Societats Anonimes Laborals de Catalunya per activitats. 1983

Treballadors

Der activitat

5 4,76Fusta 141

%

2,10

mitja de trebo

per activitat

28,20

empreses per comarqueE

seaons la comarca

Barcel nes 2

Baix L obregat 1

�!ontsi

Baix Camp

Hosteleria 74 24 3,81 1,10 18,50
Barcelones

Tarragones

2

Alimentació 4 _; ,81 251

C2.rtr6 3 2,86 263

3,74

3,92

62,75

87,67

Barcelones

Baix Camp

3

Baix Llobregat
Valles Occ.

Segria

Serveis 60

2

2,863 0,89 20,00
Barcelones

Valles Oriento

Abrasius 1 ,90 , 2092 3,12 104,5
valles Occ.

Alt Penedes

Premsa 164

Barcelones

Segria2 1,90 2,44 82,00

Vidre 1 ,9 O 5112 7,62 255,5 Baix Llobregat 2

Joieria 8 Barcelones
0,95 0,12 8

s..-! _.I--,

""

,....,
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TAULA 5 (cont). Mapa de les Societa� Anonimes Laborals de Catalunya per activitat. 1983

Refractaris

Empreses % Treballadors % mitja de trebooer activ�tat oer act�vitat per acti-_

0,95 37 0,55 37,00

0,95 16 01'24 16,00

Barcelones
Transport

Valles.Occ.

No classificades 10 9,52 63 0,94 6,3

Barcelones 2
Baix L1abregat 2
Valles Occidental
Bages
Osana
Alt Emparda
Baix Emparda
Baix Penedes

TOTALS
105 100,00 6.709 100,00 63,9 108FONT: FESALC, Nova Gesti6 nQ.l, mar� 1984.pp.il

-.J
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tranfomBcions jurídiques amb l'intent de salvar E'mpreses

en dificultat.s per par+ dels prop.i s tr=ba lLador's ,

Aleshores, 1 'estudi ha pem:és evidenciar com 1 'activitat econi'imi

ca a desempenyorar i la d imens i.ó d 'estiiblilOC'nt es troben freqüontment.
relacionades arob 1 'origen de 1 "exper í.énc í.a . l\quelles omprcscs ele base

ml.lectiva que són de nova creaci6 es troben, preferentment, en sect.ors

d'aclivita·t com s6n els acrvc ís L la construcció i la seva dimensió

d'empresa tendeix a ser la minina que regula la normat.íva . Contrár í.ament ,

es palesa com les E'lnpreSes de base col.lectiva procedent.s d' el11preses

lradicionals en crisi es caract.er í.tzen per éssc,r emprcsos dec1icades

a les activitals econorniques correspcnents al sector manufacturer on

d '
una manern espec ial, afecta la crisi I com poden ésser el textil i el

metall. Així nat.o.íx I es diferencien d ' aquel les empreses de nova creació

pel seu r.annny d'establünent: es tracta d'eJnpreses d'una d.imens í.ó mit

jana de treballadors.

L'explicaci6 cal cercar-la en el fet que les enlpreses de base

rol.lectiva procedents d 'una transformaci.ó .i.rri.cíeu la seva experiencia
amb un írneob.íLí t.aat; i un col.lecUu de treballaclors heretats ele 1 "antí.qa

arrpresa, la qual cosa det.errní.na , en part , que es trobin operant en sec

tors traelicionals i amb unes dírrens í.ons per establilnent relativarnent

Irrpor tant.s r Lnversament , la carencia d'aquesta herencia per par+ de

les empreses procedents de creacions pures fa que, preferentment, es

trobin treballant en activUats que requereLxin poc capital inicial L

la seva dimens ió d 'eInpresa tendeixi a ésser la mtriíma que regula la nor

nativa vigen t.

ConUnuant. amb aquest criteri establert entorn a 1 'origen d '
aquestes

elqJeriencies el' associacionisme de treball, es def ineix COlTl a creacions

:de nous Ll.ocs de treball aquelles ex[x"d.encies 1 'origen de les quals
són creacions pures, i com a mantenilnent de Ll.ocs de treball. aquel les

experí.énc í.es 1 "orí.qen de les quals són t.ransformac
í

ons jurídiques d 'P1O

preses tradicionals en dificultats. :l\leshores, la informaci6 estadJ.sti-

ca treballada perrnet; comprovar , no sol.s en l' ilmhit el' Espanya , s í.nó

arreu de l.s paf.sos d ' inqustrialització avancada alllO irrlpOrtants taxes

d'atur persistent, un esbiaixament progressiu entre el nombre de noves

enpreses ele base col. lectiva i el nombre de Ll.ocs de t.robaLl . Efecti.-

��--------------------------........... <
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-vament, si en nombre d'empreses d'asscciacionisme de treball, les no

ves es mantenen en majoria, contrariarnent, en funció del criteri d'ccu
pació, són la reanimació d'empreses en crisi aquelles que generen més
Ll.ocs de t.rebal l de base col.lectiva. Aquesta consta tació fa que
SIBD.LE (1) consideri que aquesta crisi econOmica actual esta alxx::ant
l'asscciacionisme industrial cap a empreses amb fortes dificultats de
subsistir i que els obrers s 'estj�guin convertint en "salvadors d 'empreses"
intentant fer-les continuar o react.ivant-les sota les fórmules de tre-
baLl, correspcnent al' assoc íac íoní.sme industrial,generant, per t.ant ,

un novímcnt. d' empresa de base col.lectiva defensiu L no pas ofensiu.
'l'anmateL,<, per SAPE1"LI (2), aquest asscciacionisme industrial 5 'ha d 'en
tenelre com un sistema de solidaritat entre els homes pcr fer front a

les nc'Cessitats més urgents. Així. mate.ix, la recent d í.námí.ca actual ha
pennés a SAPELLI(3) diferenciar, dins del cooperativisme ele treball
assocí.at , les cooperatives tradicional s de les ccoperat íves hereditaries
i de les emergents.

Denomina cooperatives tradicionals a aquelles sorgides abans de
la inflexi6 de 1 'activitat económí.ca: les cooperatives hereditaries
95n aquelles l'arrel de les quals es troba en una empresa tradicional
en dificQltats que ha estat comprada pels seu s trclJalladors. Per últim,
hi haurien les cooperatives de nova creaci6 const.í.tufdes , pcr exeropl.e ,

per paraonaI altament c¡ualificat i que ofer í.r i.en un conjunt de serveis
corresponent;s al sector terciari avancat .

Al.eshor'es , el futur de les organitzacions dels t.rebaLl.adors per(fi.¡r a terme una activitat económica vindrá determinada, en part, pe l
rra jor o menor protagonisme de cadascuna d' aquestes rno.la l.L ta ts d i.ns de
l'associacionisme de prcducci6.

(1) SIl3ILL8 H. (dir.) Les cooperatives ouvr ieres de procluct.ion en France
_ej_:_�n_s__l�C�__ , la Documentation Fran9aise, Paris, 1982, pp. 156-157.

(2) SAPELLI, G. (1981) "La Cooperazione come impresa: roercatí economicie rrercato pol
í

t.íco'' in SAPELLI, G. (dir.) Il Novim.iento Cooperativoin Italia, ed . Rinaudi, 'I'or i.r.o , pp , 250-349.
(3) SAPL�I, G. (1984) La Cooperazione:Dalla crisi economica al1a Teoriadell' Impresa (una nota anti-neoclassi.ca) r Mila, maig 1984, (mecanografiat) pp. 13.
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3. Resultat del treball empíric

[Jonat el llDmeDt en que es va dur a terme aquest est.udi, solamcnt

hem pogut intentar conélxer' can aquestes experí.énc í.es afrontaren el

seu període de post.a en rrarxa r car encara cap d'elJ.es s'havia inrxo·

duIt en una segona fase que podr í.a defi.nir-se de conso lí.dació , 'I'ot;

seguit, passem a exposar el resuJ.tat d'aquest trebaJ.l empírico

El treball de camp reflecteix COlTl el conjunt de les experiencies
ron unitats productives que, des dal.s primers símptcmes d'inflexió

CE 1 'act.ivitat econOmica, han hagut d'enfrontar problemes estructurals.

En els darrers anys inrnediatament precedents a la rnocUficaci6

jurídica de 1 'empresa, la propietat bagué de fer ús de tot un seguit

de mesures legislatives com s6n les regulacions d'ocupació, els ajuts
i subvencions oficials, l'assaig de acollir-se a plans oficials de re

conver's í.ó i l' intent de cercar un canprador de l' empresa .

Nogensmenys, havent fracassat en 1 "objcct.í.u de redrecament, de

1 'empresa , aquesta propt.eta c opta pel seu t.ancamenL.

En aquest precís moment, el col.lectiu de t.reballadors J.j fa

la proposta de compra i, després d'un cert període de neg=iaciolls,

aquella propictat acaba per cedir-los a lLó que rentava de l'empresa.

La nost.ra emprada en la realitzaci6 del +reba l.L cmp.íric es troba

configurada per unitats productives que, en el llKJll1ent de la seva adqui
sici6 pels treballarJors , es caracteritzava per:

.- .la se.'!9_anti:S[ll_�C!_!:: la majoria d'aquestes ell1preses 'Jan ser cons

tituides abans de la decada do.ls se.ixerrces , a.dhuc ja con+onár í.es ,

- llBnca de capitali!�ci6: s6n ell1preses descone:ixedorcs d 'un ['la
d ' inversi6 racional que permeté acorrrxlar progressivament 1 'aparell

product.í,u als nous avencüs tecnolOc¡ics 5. a les exhJcnci.es competitivcs
elel mercal.

l_� ------ ...�
J<
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- l'r�uir un bé corresE:'_r¡en t�_sec��J:?br_:i_U�ad.icl!J}��: són

supreses que es caracteri tzen per omprar una tecnolog i.a "r..adura" i ['er
ésser .int.ens í.us en nD d 'obra. No obstan!: atxó , sC'lnblil qUf' el seu ap,,-
uül prcductiu col Iquí. a respectar 1 'estructuro fabril. Si. no és a i x i,
arr í.ben , pr'oqresis.í.vament., él noves fó.:rm\ll(�s ck� dr:;scen1:rGli-l:z<1c.i6 cll1pre
sar.ía l com és el t.rebal.L a domí.c.ílí.

A.ix.f. mat.e íx , la ti¡::ologia de product.cs que o laborr-n perme t; ,

freqtientment, la subcont.rac+ac íó que pot cornpor+rrr el no control d,�
la fase de eomercialitzaci6 del product.e i. 1 'PSpCCi.il.1 i tzaci.ó, (Jili.rehé
exclusiva en la fiase de prcducció que sol é¡;ser aquc,]].;) cI'J'.� CjC"m,rél
el nlenor marge de beneficio

- _sectOJ:_fabri�_q��raJ�e la cr_�"��_e�?.2_lQrt1�_�!_ é?_�_?:¡?�!L_'3"�';¡'?_r
��"��_�_;1_��_r�: aquestes exper í.énc.í.ns es Loca i i. t.zon , preferen !:

nl"'nt, en aq1.1ells sectors product.í.us Ir.és co lpi ts per la (Ti.si. j que,
en 1 "actual í.t.at , s6n expul sedors net.s ele 11'<'i el'obra.

- 9�);:<::sar d'�ant2}la rel�j��nenl_!19�r2:�a": por il Ca t.a l unya ,

equest.cs experiencies de compra el "eroprcsies en díf í.cu.l ta t.s per pa rt;
deIs seus treballadors se centra en aque lLes un.íta t.s prodoc t.í.vcs ele

mi.tjana dimensi6, on la moda se situa entorn del s 100 t.roba lIador s .

Ens +robcrn, per tant, davant d'un col i Ioc t.Lu reJ.ati_vament nombrós Cl"
lreballadors.

- �s troben _locE_:��E�des"__c:r:._.-!::���1.:0_P_!�eF::_ les expf'rienci.cs
pioneres en la compra d'empreses en dtficulta t.s por par+ de 11\.1I"�' tre·
bal l.adors arran de l'actual cr

í

s
í

econc�n.ica van rec¡ü;trar-se en La

Regi.6 Prüllera
í

, més concrctament , en la 700110'1 corresponent ,,1 c
í

nt.uró
industrial. ele Barcelona, on es Ioca lt.t.za la pr ínc ipa l bor sa d l at.ur a

catalunya. La persistencia de la crí.s l 0cnnOlIli.ca ha permes que i1Cjur,stes
exper í.énc í.es s'an(�ssin est.enent , proqrasslvaruent., (l a l.Lres Indrc+a ,

preferentrnent alla on es regist.raven imrortilnts llUCUS dé' Foblilcló
activa con:esponent al sector J.nclustd¿1} en crisi . No obst.ant aíxó ,

la provIncia de Barcelona desempenvora , encara, el papar de carx:lavanLer<1
en nombre d "exper í.énc í.es i de treba l.Indors que nvmt.encn Ll ur Lloc de;
t.reba lI mí t jancant; aquest mecaní srne c]e compra el 'cllIprcses i. La cornel';

ponsab.i.li tal: de la s"va qcs+ í.ó .

....� ----��r-



3.2. '���J,��l treballa00r �__0l�::� �r..J-.il�o�E.il�.
1: '

elllprECE.�

En el ITDITlE'J1t concret que la propietat pl.ant.o ja la li.quic1aci6 de

la sex.:ietat, el col.lectiu de treballadors que opta por la compra de

11(��.tnpresu es caroct.erí.t.za per:

un preóomín+ de pco.Iac í.ó rmscu lí.na que arriba a ni'101.1s per'cerr

t.uals rnaxjJllS elel 97% .i. la mocla es troba entre d 93 L el 94%;

- ésser, en la majorj.a deis casos, personen que han trehallat

sempre en la rnat.eixa empresa, i i'iclhuc s lhan responsahLlitzat

sempre d'una mateixa fase del procés pro::luctiu;

- la mocla de la seva edat osci1.1a entre 40 i 50 anys;

en relaci6 a la pcrsona del director general o gerent, vam

comprovar que eren homes d' una eclat més avancada que la que

resul tñ de promig del co1.1ectiu de treballadors. Ca L ressenyar

que les raons de la seva perrnanénc í.a al' í.n+er.íor eren les

l1lateixes que la de la resta de treballadors de base: consistía

en el roant.ení.mcnt; del 110c de tr<01)31l;

el n.ivel.L d'educaci.ó forrra l. elels trehalladors equivaldría

aproxírmdament; a uns estuelis pr ínurts:

a excepcí.ó di una de les exper í.énc.i.cs I en la rf-�sta req í.st.rñr'em

1 'e:d st.encia d '
un personal arnb una qualificaci6 técnica. La

nost.ra va palesar un mñx.ím del 16% j_ un mínün del 2% i que la

rnít jana es s
í

tuava entorn del 5,5% amb una moda , oscil.lant

entre el 2 i ('1 3% de 1 'actual plantilla de t.reba l ladors .

. - a aquest; nivell, fornwlment; baí.x de qualLfícac tó , cal confrontzrr

la seva el evada formacfó prof'eas lona l. S6n persones que , per la

seva arrt í.quí tat laboral en el sector produc t Lu, són con0.ix0C1ores

de les possiJ:>ilHats del product.c ,

�.-------------------------- q-
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1 'existencia el 'aquesta forrrac í.ó pro.fessi.onal va l.Y'nnetre que

eLs llocs de trobalI dei.xats vacant.s pel s I:ccnics i d irr-c t í.u=

foren coberts, d' una nvmora generali tzaeJ<¡, pe1: persones d" 1

propi col.lectiu de treballaelors que foren 1 "opc í.ó de cCHT[Jra;

ai.xí rmt.e í.x , la responsabilHzació ele la g"stió el" 1 'elTlpre�;a

per part de l.s treballadors va pennetre el dc-senvolupunK'nl: d' una

capac.itiat; empresarial latent al' interi.or de cada scun de l.s co.l c Iec

t.íus de treballadors.

- 1 'espectre de 1 'atur.: el l:reball emplric posa ele rmnifr.sr; que

és en la tranca d'altenlativa el 'una ocupac f.ó en el mercal: convc-nc i ona I

on rau 1 'explicaci6 del coupor Lament. d 'aquests \:rel).'lllaclors.

- �_E.�i1i�!_.cl_�J:���!3�: el factor ele ví.obí lí t.a+ econcÍlnka no

va ésser 1 'element directiu en la presa de dec i.s ions. ele Co.m¡:Ti1, simple
HL'I1I: va limitar-se a dese1npenyorar un Pil[XT de justifi.c:acifi entrc' 01,; 11[1-

+e íxos treballac10rs enfront de llur conpor+zurent..

De fet, els treballadors eren coneixedors de.l s prol.lemeu ost.ruc-

turals que patia 1 'empresa abans de la sova rrodif
í

cnci
ó

jurídica. NC'

cbstant aíxó , arnb un cert cont
í

nqut; subjec t.íu , van acr:ept'll· el plantc

jarrent següent:

al un cert: descens dels cost.os de prrxlucció mil::ii1Jlr,nnlc la d i !>llIi

nuc
íó

de plantilla,

b) la seva responsab.il ítzac í.ó i iclcnl:i ficélCió en la (¡('sI: í.ó dc' 1 'Plil

presa, i

e) 1 'a jut. de 1 'Aclminisl:raci6

serien mesures suficients per rocupcrar ."In competi.tjvit-,:¡t d(·:: 1 'C'lIq_lr!?�·�(l.
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- !'_l_9ntejarnen_l::_ ideol:_�: en cap decisió de coupra , 1 'oportunitat
de peder viure una experiencia de treball, fonarnentada en els principis

de propietat col.lectiva i gestió democrñt.Lca , va fruir d '
una influen

cia decisiva.

3.4. RaciQnalitat econOmica de ]:�re_§_a_.

En aquesta primera fase de compra .i posta en rrarxa de bell nou

d'una unitat productiva, aquestes empreses han intentat recuperar una

certa competitivitat preferentment a partir de dos factors:

Incrernent de�roductivitat, per dos rnecarrí.srms distints:

- disminució de la plantilla en el curs del procés de compra

que ha permés una reducci6 important del cost de treball cUns de 1 'estruc

tura de costos de producci6,

- identificaci6 del treballador en el funcf.onarnent; de la seva

EIllpresa en aquest perfocle de posta en marxa de l' experiencia.

Sanej;:unent financer, "

a partir de tres vies:

_ disminució o dasapar í.c í.ó d 'una part iElpOrtant del passiu

de la societat anterior, preferentment del que correspon a les institu

cí.ons públiques,

- aportacions econaniques deIs treballadors,

- possible injecci6 de diner procedent de l'Ac1mi.rüstraci6

ví.a subvencions o crédí t.s ti típus d' J.ntcr?!s preferencJ¿¡l, quan 1 'empresa
es gestionadil pels propis tr�)alladors.

Per tan, aquelles societats que opten per la seva suhs t.í.Lucí.ó

jurídica, el sol fet d'aquest acte fomaI ja els permeí; de recuperar

una certa compet.í.t í.v í.t.at. can a conseqüéncLa de reducció de costos ele

producci6 per una disminució de la plantilla i La desaparició o reduc

ció del passiu.

�.�---------------------- ..
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I\ra bé , la causa objectiva que es troba al darre ra del compor t.a
rrent de compra dels treballadors és el manr en imont. de llurs lloes ele
treball. Aleshores, la polftica de gesUó del BOU eguip de direcci6
anira adrecada a l'assoljlnent d'aguest objcct.í,u. Por a.ixó df sposa ele
rbs avantatges respecte a l'equip anterior:

- l'aportaci6 deIs treballadors, i
- el proteccionisme de l'Admi.nistració.

L'aportac.i.6 deis treballadors

En esdevenir el treballador el seu prop.í empresari en una s
í

tuacf.ó
re grosses dificultats económí.ques I apareix, quasi automát.í.camcn t , una

predisposici6 d'aquest treballaelor a accoptar gllalsevol sacrHici amb l'ob
jectiu de rran+ení.r una ocupaci6.

Aquestes aportacions de l.s t.reba l Ladors poden e,SSQr cl.asnífí.cade«
segons dos grans bloes:

apor+ac í.ó económí.ca dels treballadors, i
manaqement; del factor treball.

El treball clTlpfric ha reflectit que les difercnt.cs apor t.ac í.ons
econónuques peLs treballadors ¡xx1en aqrupar=se en :

les que procedeixen de la rcnüncí.a de certes PilC¡UCS f;alarials,
les corresponents a les .iridemn.i.t.zac í.ona Labora.l.s del Foris de
Garantia Salarial, i

- les obtingudes de credits personals.

Ara bé , en un mat.e i.x grau o en un de nés eleval: el' .irnpor t.ñnc í.a
es troba el manaqement; del factor treball, factible graci_er; a la identi
ficaci6 del treballador en el seu lloe de r rebaLl ,

En el treball cmpfric, aquest manaqcrrent. va reflectir-se de clistin
tes maneres:

��............ ----------_r
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a) a nivell de l'estructlrra tecnico-productiva:

- l'acceptaci6 d'un horari flexible a les necessitats,

- perllongaci6 de la jornada lal:oral si aixo era necessari,

- canvis de Ll.ocs de treba11,
- major cura productiva tant per aconseguir un estalvi ener�

getic com per evitar el nombre waxim de peces defectuoses

i, en definitiva, el treballar anb la finalitat d'obtenir

un producte de qualitat.

Aixo va permetre al nou ec¡uip de gesti6 el respecta a la reestruc

turaci6 de plantilla que s'havia produit arran de l'acte fonnal de compra

de l'empresa, tant en el periode de posta en marxa com durant l'assoli

rrent d'aquell nivell de producci6 que permeté que l'empresa utilitzés

tDta la seva capacitat productiva.

b) en la predisposici6 del treba11ador a acceptar fluctuacions

tant en el nive11 com en el ritme de flux de rernonerac
íó

•

Proteccionisme de l'Administraci6

En el cas que aquestes empreses siguin confLcurades per un col.lec

tiu relativament ilnportant de treballadors, un altre .í.ns trument; amb el

qual pot, comptar l'E-,quip de gestió és l'ajut financer de 1 'Administració.

El treball empf.ric palesa com les possibili tats d '

emprar l'ajut
ofIcí.aL va ésser fonamentat per la propia Administració en pretendre

resoldre, en un primer rroment , uns conflictes soc.í.a.l s no.l t concrets arran

d'unes ernpreses en df.f í.cul tnt.s

Tanmateix, d'aleshores en<;a, els treballadors disposen de l'incenliu

de pressionar per tal d 'obtenir 1 'ajut of.íc.ía.l . 1 enfront de la por al

oonflicte, l'Administraci6 ha reaccionat fins avuí., dotant d l
una no jor

provisi6 de fons aquesta linia d'ajut(l).

(1) Ens estern referint á la Unia d'ajut pr=ec1el1t del Fons Nacional de
Protecci6 al Treball. Vegeu MINISTERIO DE 'I'JlABAJO y Sa:;URIDlill SCX::IAL,
Orden del 18 de marzo de 1984, per la qua] s'establei.>:en els Proqr'arues
d'actuaci6 de la Unitat Administradora del Fons Nacional de Protecció
al Treball per l'exercici pressupostari de 1984.

�..----------------------.............��-



Va COl11'2l1<;:ar essent un pl.a d 'urqencies i. a ix i s 'ha mant.inqut.. la
seva final.í.tat és enfront.ar, pr imord.í.a lment , aquell s confl.í ct.es soci.als
lres evidents que la rcacorrodac.ió de .1 'estructura productiva ccrrpor+e .

El_resultat ª-���CJ!l!t>_i:nació_5}�J._�al!�)r t..?-E:0 c1:",L�_J:�_eJ:,�,L¿�rJ.?_r"
i l'assistencia de l'Awnin.í.straci6
---------_._-----------

r.: increrrent de la productivitaf: mí.t jancant la i.dE"nlificaci6 del
treballador en la gesb6 de 1 "empr'esa ha ele permet.ro fahrí.car un pro
ducte d 'un preu i ti 'una quali.tat que faciliti la recons+rucc

íó

ele la xar

XC! ccrnercial. Sillillltaniament, 1 'ajut pñhl.í.c ha de servir pcr : a) el
nñxírn sanejamenl financer de la soc í.et.at.: b) f'acu l tn r e ls trebalL'1dors
a finalitzar la compra del patrirroni f'abri.L: i, e) fac í

Lí.Lar a la nova

gesti.6 de 1 'empresa la df.spos í.c íó dels serve
í

s eJe c1esconpte cons-rc i.al .

Aleshores, si la corebí.nac íó de La man.íobrabí.Lí.tat del factor
treball i l'ajut oficial pennet recobrar, e11 el curs el'un períade qUe? poL
osc

í l.v Lar entre lU1 idos anys , la "nonnalitat" de .1 'empre,;a, llavors,
aixo s' interpreta com a increment de llurs probabtl.í tat.s de conso liclac íó

a l' interior de 1 'estructura productiva. Cont.rár í.amont , si aquest.a COI1l

binaci6 no és sufi.cient per assolir aquells í.nqre asos que per1T1et.Ln cobrir
eIs costos corrents que genera el fet de +enír les por Les abC'rt<", ele 1"

fabrica, els t.reballadors es converteixen en res¡:xJnsi1blco", ele 1. 'actc for
mal de t.ancamant. de 1 'empresa.

lIquesta racionalitzaci6 econóntca requere i.x i es basa, evidenI:TlK,nt,
en una reestructm-ac.i.6 jurídica de l'empresa _ El t.rebal l clI1píric CIlS

p2rrnet d'assenyalar la rel.aci.6 que hi ha entre les formes juridiques ill
ternat íves existents i les df.f icu lt.at.s pconGoi.gues, més o rncnyél grans,
amb les quals la "nova" societat pJt trobar-se.
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3.5.1. ContinuItat jurídica de la sccieta!:_

Com ja s 'ha posat de m·:mifest, la necessi.tat de trobar solucions

a l'espe::tre de l'atur va facilitar la redescooer t.a de fónnules jurídi

ques que, d'lma rmnera senz.illa tendiren a facilitar rrornentaniament "la

salvaci6 d 'W1S llccs de treball". Aquestes van concretar-se en aquel les

rrodalitats d 'organització que permetessin la corresponsabí.Lí.tzac í.ó de ls

seus treballadors i de l'Admini.straci.6 .

• .1

En un primer rmment, hom va creure que, pel manteniment d'aquest

m'ixim nombre ele llocs de treball, seri.a suficient la partici.pació del
.¡;t_lr'L

treballador en el capital i. (la gestió de l'ant í.qa societat.

Tanmatei.x, aquesta continuItat jurídica corop:lrtava, entre al tres

coses dues desaventatges:

-. haver d ' atendre totes unes obligacions de pagament; i

respectar aquell col.lectiu de treball que no va renunciar al

seu contracte de treball.

Dues herenci.es que van reflictir-se coro esculls difícils de superar

fins el punt que, :iavant aquests obstacles, les experiencies pic'neres

que bavien optat simplement per la continuItat jurídica de la soci.etat

van haver d '

acept.ar la seva susti tució per la creació formal d '
una altra

s::x:i.etat. Aquesta simple modHicació jurJd.í.ca els faculta per tornar a

reempendr'e l'assa1g ele redrecarront; d 'una empresa , ara amb un passiu dí.s

minuIt.

3.5.2. Substituci6 jurídica de li.�_.s_oci�tat

El treball de camp ha reflectit can les altres experiencies [x>ste

rlors van optar, des de l'inici. per l'estrategia de tancament. i de crea

ció forrml d 'una nova societat sota qua.Lsevo.l de les dues f6nnules ju

rldiques poss.íbl.es en aquests rrornents en la normatí.va espanyola.

Els avantatges d 'aquesta estrategia jurídi.ca de tancement. són ,

preferentment, dos:
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alliberar la nova soc:i.etat de 1 "ob.l í.qac ió ele resp-msabil U7,ilr-sp

diacarar el pass.íu de l' anterior empresa i

accedir, +ot; el co l v lect.í.u c1,� 1 'anterior socjetat, il les illc]0m··

nitzaci.ons Laboral.s procedcnt.s del Fons de <'.c"rant:iél Salarial .i

al subsidi d'al:ur.

En aquesta opc.i.ó de substitució jur:ídica d 'una soc
í

or.at; L C).cilci6

d'una altra, el seu procés s 'ha desenvulupat .indeV'J1ClentJl\!,nt do l ritrno

del procés de producci6. AixCi facilita que el. col.lccU.u de trebaJlilc1nn;

prenguessin les decisions que consideraven Olés opor+unr-s pe ls seus ir.tc

r:essos envers 1 'interrupció o continuítat del proc:éf; elE, producc
í ó

•

D'aquelles experí.énc.í.es en que 1 'estrateqi.a e]e subst.i t.uc
í ó

jurf.dica

ro ccmpor+á una interrup:::i6 del procés ele prcduccí.ó , ca] d i.Ir-rc-nci.nr

entre:

les experiilncies en les quals, en tot; IlDInent, f'unc í.oná tol: (ü

col.lectiu de treballadors que feren 1 "opció de coropra . 1\1 eshures,

hagueren de renunciar a la possibí.Lí.t.a t. de qaudí.r del su!x;j.di.

d'atur; i

aquelles alt.res experienci.es en Les quals, onca ro q'JC en tol: 1i0-·

roent van irantení.r les portes ober t.es ele lél fi'ibcica, en rro l.ica t ,

el procés de producc í.ó va funcionar sora la rrisponsab.i.Lí tzit. el 'un

nucli originari ele treba lIadors que cn'pruva aque.lIa ¡:nrt dé' la

capacitat productiva que el nive l.l. ele la carl:'o.ra de c
í

í.enr.s ['JP.L

metía. Mentrestant, la resta de t rnba lladors es t.robava él J 'es

pera de la nonoalització del ritme de produccíó í la ';f'Wl .i.lltc-

graci6 progressiva a la fabr.lca.

Aquesta darrera modaLí.tn t. d "orqon.í t.zació de ls lreJ}alladors CJiludí.

deIs avantatges següents:

permet fruír del subs í.d i d'aLur i\ un col.lecl:iu rr"ljori.t:.Z1rl

d 'aquest.s t.reballadors que han fel: 1. 'op:::.i.ó de compra;

p'? .

..-, - -
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facilita una mjor flexibilització de 1 'estructura L<,;cnko

-product.Iva de la nova socf.etat. a les possibilitats que, EJl

cadascun dels noments, ofereix el mprcat: ; i

- estimula a tilla mí.nor í.a de treballadors a cercar una alternat:iva

de t.rebal.L d is tint.a del retorn a la fabri.ca.

L'estrategia jurídica que permet desprendre's, amb major amplitud,
de les obligacions anteriors de pagarnent així COIn d "un major nombre de

la plantilla de treballadors és aquella corresponent a la substitució

jurídica de 1 'anterior soei.etat, acompanyada d 'una interrupció del procés
re producci6 durant el perfode de temps que els treballadors poden gaudir
del subsidi d'atur.

Es aleshores, en el curs del per íodo del subsicli. d'atur, que un

grup ele treballadors canen<;:a a pl.ancejar=se la possibili tat de creació

d+un lloe de treball.

Aquesta darrera estrategi.a és la que, de totes les aasenya Lados ,

rrés facilita la creaci6 d 'unes ocupacions la significació ele les quals ,

en aLquns casos, poden col.laborar positivament en la reacom:xlació del

teixit productiu a les noves e:ügeJ1cies tecnolOc¡iques L de mcrcat..

Com hem posat de manifest en el treball empíric, l'ac1quis.ició
formal d+una empresa en dificultats pels seus treballadors faculta una

reestructuració alhora que empra el factor treball com a principal va

riable possible per roanf.obrar i la pressi.6 soc.i.a L envcrs l' Admí.ní.s t.rac ió ,

con a segon es tri en importancia, dins d'una polít:Lca (cnq)resari.al ele nDn

tenilrent d' uns 11=s de treball. l\le�;h()res, la cornbJnació el' aqucst.s dos

factors facilita la recuperaci6 nOl1\cntania el'una cert.a cCKn[JctiUvitat.

Tanmabe í.x , creiem que aquost; estudi no pot, dot.xar de res!�cny¡:n

les conseqüénc í.es negatives que qenera aquest; C(�llr;ort.amenl: ck,fens iu ,

\.----------------------............._.



31

D'lma manera sistem3.tica, el t.reba ll. de CiUlIp ha rcflectit el. cost;
personal per trebal.Lador que conport;a 1 '¿¡dyuisi.ci.ó el "una ("I"presa i1l1lb
rlificultats. Ara bé, observem que que.Icrm rnés írnpor+ant, por la seVil in
cidencia en 1 'estructura product.tva , és el fel: que e.l managemenl" c]e}
factor treball .i 1 'existencia el 'un ajut p0blic per ;11 rc<lrct;:al1lpnL ,l "una
ouí.tat. productiva en d:i.ficultats qenora lU1S "'fecLes mu lt i.p licarlors nc'

gatius sobre les altres empreses del nut.e í.x sector en funcíonans-nt.. T\
quests efectes es tradueixen en tancaments de soo í.o+ats i. en l' i.l"lCJYJIK'nl·
de practiques de conversions de t.rebalLadors en emprcsar í.s (]t" la seva

Empresa.

Són efectes negatius perqué no ens trobem davant; d+unes real itaU;
corresponents a una tendencia la si.gnificació de la qual. s i quí. ti1 wac1ap-tació del t.e í.xí.t; productiu a les noves ex í.qénc íes t.ecno.lóqí.ques .í ele rnercat.,
En cap rroment, aquest ccrnportament defensiu ha os La]; or

í

ent.a+ rX'T un
Pla sectorial i, alhora, de reindustrialització per a l'ilmbit de Catalunya.

Serrbl.a que el programa <.1'urgencia emprat pP.r 1 'lIclrni))i.stració per
tal el'afrontar certs confLí.ctes social s , que oompor t.a 1 'act.ua l nYlc'j/lrxia
ció de 1 'estructura productiva, no va comptabil.itzar el cost pcolv'mic j
social de.ls seus efectes desencadenants. Es prou sabut. que quaLsevol mella
de proteccionisme no soIs ccrnporta una redistr.wució de la com¡:ktitivi
tat a favor de les empreses benef i.c í.ñ.r i.es de l. 'ajul: pñblí c , sinó tan�')¡;
una desesma en l'ineentiu de creaci.ó ele nous lJccs (]E, t.roba ll , tant
en el sector privat tradicional com en el propio sector el'associec í.om.snv
económí.c, fanent.ant les practiques defons í.ves i. perruetent; engranc1i.r
el seu espai dins de 1 'estructura product.Jva , Tanlll'lLeix, és ben cert
que aquestes mesures defensives rosponen al. conflic!.:e que 1 "act.ual rli.
nilmica social té plantejat entre 1 'ohl Iqac

íó

el 'una aCClIDdac1ó de 1 'ilctua 1.
estructura productiva a les noves cxigencies 1cecnolóqi.qlK's 1. ele 11lerra \e
i la necessit.at de resoldre aqueJ.ls confUctes soc ía l s que qencra aC¡U(2,;l:a
rnligació.

T\leshores, podrIem considerar que és en J." necessitat de donar I.c�nps
¡;:er a la superac tó el 'aquest conf l í.c+e que la elinilmi.ca soc í.a 1 pcnlltCr. la
redescoberta de certes formes rj'organitzacip del treball en aque lI.s �;(,,:
tors no rrot.ors de 1 'actual teest.ruct.urac ió industri.al. lira bé, La pcrsLs
tencia i profunditat de 1 'actual cr is í

econóní.ca esta TJ0tT1K>tcnt que aquesta
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tendencia prengui una Lmpor+ánct.a que no pot; ésser negligida. Per +ant ,

ens trobem davant d 'una tendencia amb un ritme de cre.íxement sufkienf:

rrent important per cornencar a qüesUonar el seu cost d'oportunitat i

plantejar la ünposs.1.bil.i.tats de continuar ont.enent; l 'AclmiJüstrac.i.ó com a

recurs d'urgencia, els treballadors com a subjectes de salvació i l'asso

ciacionisme económí.c com a refugi d 'empreses en df.fí.culta t.s ,

Ens trobem davant d 'ernpreses on el factor humá juga un paper rro l.L

important i permet a aquestes ernpreses de disposar d'tUl grau de resistencia

superior a unes altres que formen part del sector privat t.red.ic í.ona l., en

les mateixes condicions tecnolOgiques i de mercat. No obstant. aí.xó , semo la

pcssible preveure, en a Iqunes de les experí.énc.í.es , que en el rnoment que

fineixi el benefici que genera 1 'ajut instituc.ional i aqucst no t.orní. a

fer la seva apar í.c í.ó , el rnanagerrent del factor t.reba l I nos+rará ésser

insuficient per continuar mantenint la porta oberta de la fabrica.

'I'arure t.eLx , cal admetre que la persistencia de 1 'actual situació

de crisi ecorxxruca í, l' improbable retom a unes taxes d ' at.ur en el merca+

de treball convencional COln les que es registraren en el transcurs deIs

anys seixanta s6n factors suficients per pennetre la consolidació d 'algu-·

nes d'aquestes exper Iénc í.es d'associacionisme de t.rebal.L d.i ns de l'estruc-·

tura productiva del país.

Com ja s 'ha posat de manifest, probablement tindran més poss ib.i «

litat de supervivencia aquell.es exper í.éncí.cs eJ1 que, en el TIDmenl de la

transformació, 1 'estrategi.a jurídica emprada permet.é a la nova societilt

alliberar-se d 'una part important el 'aquelles herenc.ies neqar í.vcs pro

oedents de 1 'anterior societat fonamentalrnent de les relacionades arnb les

Cbligacions de paqament. .i. amb el ncsobrc de t.rebol.Ladors ,

Així nateix, en un desig ele construcció d'un veritable sector d'as

=iacionisme de treball a mig i llarg termini, l'l\dministració muria

de m:xlHicar lél seva polHi.ca proteccionista aplí.cada f lris 1 'actuali.tat

envers aquestes experí.énc
í

es i estimular, preferentment, aque lLes c:xp"

riencies de compra el 'cmpreses per part de.ls treballaclors que ti.nqueas.in

pcssibilitat de viabilitat : 1 'ajut Lnst.Ltuc iona I hauria de pennetre
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la reconversi6 d 'aquestes empreses i or.tentnr-Les cap a 1 ('S noves i:lcU-

vítat.s económí.ques , aprofitant l'experjr}ncia profé'ssioni11 c]cols ",(''''3 t:re-

balladors.

'I'anmat.e i.x , és Ióq í.c pensar que l'associacionisme ecolv:mic no r;,?

sost.reu de les conseqüéncf.es noqa tí.vos que oompor t.a una sj bl�1Cj6 dc: n:�

cessi6 econOmica persi.stent i profunda COIII l.'actual, de ¡n,-:uy,ra sE�fblant.

al sector privat tradicional o al prop i sector púb Iuc , 1\ 1 r'shore,;, ("; fa

dificultós pensar en la creació d 'un verjt�ü)J.e assoctacfontsmo ele t roba 11

a Catahmya a partir d'unes empreses tradic i.ona ls en cri s
í

i on uns IfK)-·

nrsnt.s de forta incertesa oconómí.ca arnb una carénc í.a el 'c':,t-rur.:!:uP:'3 ¡ntr,r

rnitges que ofereixin aquells serveis mínims necessaris ¡x'rqU(, aque:;lc,;

experienc.les puguin afrontar els pr imers prob Iemes de pos+a en marxa ,

mvarnent,de 1 'empresa. Al.cshoros , per a Ja superac í.ó d '

aquestea :,i t.uacíó,

cons íderem que haurien de deixar de funcionar de mane ra aIllada i in(1e>

pendent L denost.rar que disposen de l'haJJiLital: �;ufi.ciellt per cr oar

aquel les estructures de segon i ulterior qrau que ols faci li tt n le" ti.1C;-·

gues de projecc í.ó, recerca, comorc í.alLt zac.tó , firwn(;(lc:i6 .i i1Sst:""!s.c.;(Jr�ll;K\I1t

tknic.

Per aprofundí.r on el coneíxemont; de La v.í ab.i li+nt; (J'¿e(luc:"t plant-.cc-

jament podria ésser interesSc,nt cst.udtnr les [X)ssibi 1 i iaV; de ,1cs"lIvulu

pament, en la nova estructura industrial el'un vcrí t.ab.le ',CCI:<'I- fOl1aJlIr.'ntaL

en la diversificació de la base económica on l'associac i on ismo ccol10Jni.c

poquás deserrpenyorar un papcr c1'ei.x central. P(�tlfjern que _l'asscciacLonif;

n-e económí.c és lluny d'haver a rr ibat. al seu sost.re de r.x)s�,¡bi.IHélt.c; i.

cal.dr í.a díssenyar un s í.st.ena cl'cmpresR no aut.osufi.c í.ont. j (JIl .l ad¿l .(-;.Í. nu

cx:rnpenetracla amb el s
í

st.erm d 'empresa privada j cl'empH'sa pGill i.ca '"tU"

ja existeixen o que poden créixer a Cat.a l.unya .


