
Quins beneficis té ser soci de la cooperativa kmCAT 
com a Persona Usuària?

kmCAT cooperativa està feta pensant en que tots i cadascun de vosaltres en sigueu socis convertint-la  
en la vostra empresa.

Formaràs part d’un projecte cooperatiu

• Seràs propietari de la cooperativa i per tant tindràs veu i vot en la seva gestió.

• Participaràs en un projecte de col·laboració sense ànim de lucre on tots els excedents seran reinvertits en projectes socials  
pel país.

• Per ser soci de la cooperativa només cal que compris una participació única de 10€ sense cap cost addicional més.

• Sempre tindràs el dret de lliure adhesió i podràs recuperar el valor de la teva participació si no n’estàs satisfet.

Sabràs què consumeixes

• Ser soci et dóna accés a una eina de consum conscient, on podràs saber què i a qui compres, fomentant models productius més 
sostenibles i justos.

• Hi trobaràs productes i serveis de proximitat i kilòmetre 0, amb cerques localitzades al teu entorn, per afavorir els productors 
més propers i ajudar a reduir la petjada de carboni.

• Tindràs accés a una oferta de productes de qualitat, produïts al territori i a uns preus competitius, evitant marges 
d’intermediació.

Et sumaràs a un projecte amb els teus mateixos valors

• Som transparents i podràs conèixer en tot moment on van a parar els teus diners.

• Som una eina de transformació econòmica i social, amb ànima sostenible. 

• Promovem la llengua catalana: ajudaràs a incrementar la presència de la llengua catalana en les relacions comercials  
i en l’activitat econòmica.

Gaudiràs de funcionalitats i serveis avançats

• La plataforma Mercat Obert ha estat dissenyada i creada amb programari propi, el que ens permet adaptar-nos a les teves 
necessitats d’ús .

• Disposaràs de totes les funcionalitats per trobar allò que busques: cerques per producte, per productor, per territori...

• Disposem d’un sistema logístic propi, realitzat per operadors logístics del país, que t’assegura l’entrega en el teu domicili  
o la recollida en un punt de proximitat i que, a més, t’oferirà un preu més baix en els costos de transport. 


