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Cooperació empresarial 

FRANQUÍCIES EROSKI I ATA SIGNEN UN ACORD 
DE COL·LABORACIÓ PER DONAR SUPORT I 

IMPULS A L’EMPRENEDORIA  
 EROSKI estableix un marc de cooperació que permet acostar 

alternatives als autònoms que busquen diversificar la seva activitat 
actual cap a un sector més estable i amb bones perspectives de futur 

 La xarxa de Franquícies d’EROSKI acaba de ser guardonada a la Fira 
de Franquícies de Balears, cinquè premi aconseguit els últims cinc 
anys 

 

Madrid, 18 de juny de 2019.- Franquícies EROSKI i la Federació Nacional 
d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) han signat un conveni de 
col·laboració per donar suport a autònoms consolidats i impulsar l’emprenedoria. El 
conveni ha estat rubricat pel president d’ATA, Lorenzo Amor, i el director de 
Franquícies EROSKI, Enrique Martínez, a la seu de la Federació, i estableix un marc 
de cooperació que permet acostar alternatives a joves empresaris que busquen 
diversificar la seva activitat actual cap a un sector més estable i amb bones 
perspectives de futur.  

L’acord es mantindrà vigent durant un any i es materialitzarà en accions que 
potenciïn el suport al col·lectiu emprenedor, com ara la difusió entre els associats 
d’ATA del projecte de Franquícies d’EROSKI, entre altres opcions. 

El president d’ATA, Lorenzo Amor, ha afirmat que “estem satisfets que EROSKI se 
sumi al nostre prestigiós grup de col·laboradors i molt agraïts per la confiança 
dipositada en nosaltres. Eroski ens aporta l’experiència i l’excel·lència d’un actor 
clau en el sector del retail i, sobretot, en el model de negoci de la franquícia, una 
alternativa que valoren els autònoms, especialment aquells que necessiten renovar 
el model de negoci o buscar una sortida pròxima al relleu generacional i la seva 
jubilació. Moltes vegades diem que quan un petit comerç d’alimentació es mor, 
l’entorn rural on està enclavat se’n ressent. Volem oferir una sortida que creï 
ocupació i dinamitzi l’economia de tantes petites i mitjans localitats d’Espanya”.  

El director de Franquícies EROSKI ha destacat que “amb aquest acord volem 
reforçar el nostre compromís amb l’emprenedor, envers el qual, pel nostre model 
cooperatiu, som treballadors-propietaris, entenem més bé que ningú les seves 
incerteses i necessitats i tractem en tot moment d’ajudar-lo i de donar-li resposta. 
El nostre model de franquícia ofereix una alternativa de negoci als empresaris en un 
sector alimentari amb un fort component d’estabilitat”.  



   

  

 
ATA 
La Federació Nacional de Treballadors Autònoms-ATA defensa i representa el treballador 
autònom des de fa 25 anys. Actualment és una organització d’àmbit nacional integrada 
per més de 210.000 autònoms socis de quota que, sumats als de cessió de 
representació, fa que ATA englobi més de 450.000 autònoms. 

 

Franquícies EROSKI 
EROSKI constitueix actualment la segona xarxa de supermercats franquiciats 
d’Espanya. EROSKI manté el ritme d’obertures de franquícies d’anys anteriors, que 
ofereix un balanç de més de 267 inauguracions els últims 4 anys fins a arribar al mig 
miler de supermercats franquiciats a hores d’ara. Durant l’exercici 2019 la cooperativa 
preveu inaugurar unes 50 franquícies. 

La xarxa de Franquícies EROSKI acaba de ser premiada en la primera edició de la Fira 
de Franquícies de Balears amb el premi de lliure elecció pel Saló de FrankiBalears. Els 
últims anys, EROSKI ha estat reconeguda amb el Premi Nacional a la Millor Franquícia 
de Comerç d’Espanya en dues ocasions. L’objectiu d’aquest guardó és posar en valor i 
reconèixer la feina dels principals actors que operen en aquesta modalitat de negoci. 
L’ensenya d’EROSKI també va rebre el premi a l’Empresa Franquiciadora que més llocs 
de treball va crear el 2014 i durant el primer semestre de 2015, en el marc de la Fira 
Frankinorte, i el 2017 va rebre el premi a la franquícia més destacada en el sector 
comercial/retail a la Fira de Franquícies i Negocis del Sud (fifSUR). 
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