
Memòria 

Social  i 
Econòmica
2018



Salutació
Benvolguts, benvolgudes,

A continuació us presentem la memòria Social i Econòmica de 
Coop57 de l’any 2018 on podreu trobar les dades més rellevants a 
nivell social i econòmic. Durant l’any, la base social ha augmentat 
amb 92 noves entitats sòcies de serveis i 354 noves persones sòcies 
col·laboradores més. 

En la part econòmica, s’han concedit 262 préstecs nous per un 
valor de més de 14,5 milions d’euros, la xifra més alta de la història 
de Coop57.

El 2018 tanca una dècada marcada per la darrera gran bombolla 
financera que va arrasar els mercats i les economies de tot el món 
per culpa dels excessos d’un sistema econòmic que genera una crisi 
permanent. La resposta de Coop57 ha estat la de resistir i construir. 
Des del 2008 fins a 2012, resistint i donant resposta a la brutal 
restricció del crèdit per part de les entitats financeres 
convencionals i invertint aquesta lògica obrint l’aixeta del crèdit 
tant com es va poder per salvar, ajudar i acompanyar el major 
nombre d‘entitats sòcies. I des de 2013, sense deixar de fer res del 
que es venia fent, construint nous projectes i noves experiències 
d’economia social i solidària.

En total, aquests 10 anys, quasi 2.500 préstecs per uns 90 milions 
d’euros.

Aquestes xifres ens reforcen la idea que Coop57 respon a una 
necessitat social al servei de la transformació social i econòmica i 
ens impulsen amb força cap un futur apassionant!

Esperem seguir-lo compartint amb tots i totes vosaltres.

                                 Anna López,
                                                  Presidenta de Coop57
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Quina resposta ha donat Coop57
 a la crisi financera?

2008-2018

Import total:

 

89.189.230 €
Nombre de préstecs:
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2018: tanquem una dècada intensa



Les xifres del 2018  [dades socials]

Durant el 2018 s’han sumat al 
projecte de Coop57 
noves entitats sòcies de serveis i                                             
                   persones sòcies 
col·laboradores.
354

Aquestes noves sòcies 
passen a formar part d’un 
total de:

sòcies 
col·laboradoressòcies de serveis

 881 4.198

Que es distribueixen 
territorialment d’aquesta 
manera

Distribució al
territori segons
el nombre 
d’entitats sòcies
[31.12.2018]

Distribució al
territori segons
el nombre 
de socis i sòcies
col·laboradores
[31.12.2018]

Aragón 3,95%

Asturies
0,85%

Galiza
3,67%

Andalucía 5,37%Madrid
6,21%

Euskal
Herria
6,78%

País    1,41%
Valencià
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Noves persones per territori:

Catalunya
71,75%



Les xifres del 2018  [dades socials]

Durant el 2018 s’han sumat al 
projecte de Coop57 
noves entitats sòcies de serveis i                                             
                   persones sòcies 
col·laboradores.

92

Cooperatives

Associacions

Societats Laborals

Autònoms

Fundacions

50%

3,26%

4,34%
1,08%

41,32%

Noves entitats per tipologia:

 

 Més de 100 entitats

 Entre 50 i 100 entitats

 Entre 25 i 50 entitats

 Entre 10 i 25 entitats

 Entre 5 i 10 entitats

 Menys de 5 entitats

Nombre total de sòcies de serveis

 

 Més de 500 socis/es

 Entre 250 i 500 socis/es 

 Entre 100 i 250 socis/es

 Entre 50 i 100 socis/es

 Entre 25 i 50 socis/es

 Entre 10 i 25 socis/es
 Menys de 10 socis/es

Nombre total de socis i sòcies col·laboradores

Distribució al
territori segons
el nombre 
d’entitats sòcies
[31.12.2018]

Distribució al
territori segons
el nombre 
de socis i sòcies
col·laboradores
[31.12.2018]
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Les xifres del 2018  [dades econòmiques]

4.198

sòcies 
col·laboradores

38.225.898 €

Han fet aportacions 
d’estalvi per un 
valor de 

que han servit per 
finançar, durant el 
2018, un total de

4.365.062 € 5.258.494 €

4.628.094€

318.360 €
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Les xifres del 2018  [dades econòmiques]

[14.570.010 €]

262 
nous
préstecs

sòcies de serveis

 881 

per un valor total de

Han sol·licitat, 
durant el 2018, 

un total de

en nous préstecs durant el 2018

que es 
distribueixen 
d’aquesta manera

Préstecs participatius i
de capitalització

Pòlisses de crèdit

Avançament de subvencions
i endossament de factures

Préstecs d'inversió, 
habitatge i locals
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[14.570.010 €]

262 
nous
préstecs

per un valor total de

en nous préstecs durant el 2018

Andalucía

Aragón

Catalunya

Euskal Herria

Galiza

Madrid

País Valencià

Asturies

Préstecs per secció territorial

18

15

2

180

5

10

29

3

[1.105.400 €]

[483.360 €]

[32.000 €]

[11.080.486 €]

[357.400 €]

[297.800 €]

[958.564 €]

[255.000 €]

Nº de préstecs Import

es distribueixen 
territorialment de la 

següent manera

Les xifres del 2018  [dades econòmiques]
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[14.570.010 €]

262 
nous
préstecs

per un valor total de

en nous préstecs durant el 2018
 

 

 
 

 

Préstecs per sector
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22

38

27

61

26

21

6

32

[1.353.000 €]

[848.381 €]

[1.911.200 €]

[1.354.570 €]

[4.488.796 €]

[962.400 €]

[986.500 €]

[631.000 €]

[1.306.470 €]

21 [727.694 €]

Nº de préstecs Import
Habitatge, locals 
i instal·lacions

 

Medi Ambient,
sostenibilitat i 
mobilitat sostenible

Inclusió sociolaboral
i atenció a persones

 

i col·lectius específics
 

Comunicació,
audiovisuals i
noves tecnologies

Cultura, art, 
educació i formació

Alimentació, 
agricultura, 
ramaderia

 

i comerç just 

Desenvolupament 
comunitari i de 
l'economia solidaria

Espais socials, 
associatius i de 
representació

Altres

Assessorament, 
consultoria i gestoria

es distribueixen per 
sectors de la següent 
manera

Les xifres del 2018  [dades econòmiques]
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ACTIU
Immobilitzat intangible 5.339 €

Immobilitzat material 410.733 €

Inv. financeres de patrimoni 524.052 €

Crédits concedits a ll/t 8.946.507 €

Crédits concedits a c/t 10.462.965 €

Deutors i altres comptes a cobrar 331.910 €

Tresoreria 18.387.516 €

Periodificacions 2.356 €

38.620.897 €

PASSIU
Capital obligatori sòcies serveis i col·laboradores 2.198.921 €

Fons de garantia de préstecs 295.955 €

Reserves 337.485 €

Resultats abans d’impostos 70.968 €

Total fons propis 2.903.329 €

Fons d’educació i promoció 10.409 €

Passiu no corrent (ll/t) 35.492.630 €

Passiu corrent (c/t) 214.528 €

38.620.897 €

Provisions per crèdits -450.480 €

Les xifres del 2018  [dades econòmiques]
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Com
pte de Pèrdues i G

uanys

INGRESSOS
Ingressos préstecs 717.844 €

Interessos dipòsits, c/c   25.530 €

Altres ingressos d’explotació 51.651 €

Excés de provisions per préstecs 8.826 €

803.851 €

DESPESES
Despeses de personal 324.519 €

Serveis externs 114.575 €

Dotacions per amortitzacions 22.469 €

5.540 €

720.359 €

Altres despeses

Provisions 201.863 €

Remuneració aportacions sòcies   51.394 €

RESULTAT

70.968 €EXCEDENTS abans d’impostos

12.524 €Paga variable

83.492 €Excedents abans de paga variable

Les xifres del 2018  [dades econòmiques]



 

https://coop57.coop
Coop57   @Coop_57
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