QUÈ OFERIM?
Mataró Cooperactiva ofereix serveis
orientats a les necessitats de les persones i
empreses que vulguin iniciar i fer créixer un
projecte d’economia cooperativa:

COM CONTACTAR
Podeu contactar amb el Servei d’Empresa
de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica
de Mataró (IMPEM) al carrer de Francisco
Herrera, 70. 08301 Mataró
Truca al Telèfon d’Atenció Ciutadana 010 (24h)*

Assessorament a persones que vulguin
crear la seva cooperativa o societat laboral.

Envia un correu electrònic a:
serveiempresa@ajmataro.cat

Recolzament per a l’enfortiment
de l’economia cooperativa.

Suport a les empreses interessades
en transformar-se en cooperatives
o societats laborals.
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* Establiment de trucada: 0,28 euros + IVA. Cost: 0,21 euros + IVA/
minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró. Establiment de trucada:
0,09 euros + IVA. Cost: 0,34 euros + IVA/minut. NOU HORARI: de les
8 h de dilluns a les 22 h de dissabte i diumenges i festius de 8 a 22 h.
En col·laboració amb:

Economia cooperativa,

opció de futur

Promoció del cooperativisme
en el nostre entorn.
Amb el suport de:

Formació especialitzada per a les empreses
d’economia cooperativa.

ASSESSORAMENT · ACOMPANYAMENT
COOPERACIÓ · FORMACIÓ · XARXA
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A QUI VA DIRIGIT?

Una forma innovadora de treballar,
una manera moderna de fer empresa,
una nova sortida professional.
Davant la situació econòmica actual,
Mataró aposta pel cooperativisme
i des de l’Institut Municipal de Promoció
Econòmica (IMPEM) us podem
acompanyar!
Treball
estable
Capacitat
de decisió

Intercooperació
Conciliació
laboral

Avantatges
fiscals

Implicació

Innovació

Responsabilitat
social

Subvencions
Autonomia en el
règim de treball

Crear i fer créixer
una cooperativa o una societat
laboral ara és més fàcil

Aquest programa està obert a tothom.
En especial a:
–– Persones amb una idea de negoci.
–– Treballadors i treballadores.
–– Empreses amb voluntat de transformar-se
en cooperativa o societat laboral.
–– Persones desocupades.
–– Cooperatives i societats laborals ja creades.
–– Consumidors i consumidores.
–– Persones que necessiten habitatge.
–– Centres educatius.
–– Població en general sensible als valors
cooperatius.
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QUÈ ÉS L’ECONOMIA
COOPERATIVA?
L’economia cooperativa pot tenir diferents
formes i objectius:
Una COOPERATIVA és una empresa
formada per persones físiques o jurídiques
que dóna resposta a diferents necessitats
comunes. Aquestes poden ser:
–– De treball: persones que volen treballar
amb altres socis en una empresa
comuna de la que també són els
empresaris.
–– De serveis: empresaris, empresàries o
empreses que s’uneixen i cooperen per
fer projectes conjunts per reduir costos,
exportar, innovar, crear centrals de
compres o millorar tecnològicament.
–– De consum: persones que necessiten
uns productes o serveis en millors
condicions de preu o que són de difícil
accés si es consumeixen individualment.
–– D’habitatge: unió de persones que volen
un habitatge digne, a bon preu i serveis
comuns.
Una altra forma d’economia cooperativa
són les SOCIETATS LABORALS que són
empreses on la majoria del capital social
pertany a les persones treballadores.

