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Preguntes més freqüents

a) Àmbit Societari / b) Àmbit Laboral / c) Àmbit Fiscal / d) Àmbit Econòmic

Cercar

1.- En relació al àmbit territorial d’actuació, quines cooperatives es regeixen per la 

Llei 18/2002, de 5 de juliol?

La llei 18/2002 s’aplica a aquelles cooperatives que duguin a terme llur activitat principalment a 
Catalunya. Ara bé, que l’activitat principal es realitzi a Catalunya, no és cap obstacle perquè la 
cooperativa pugui mantenir relacions comercials o activitats amb terceres persones que estiguin fora 
d’aquest àmbit territorial.

2.- El Estatuts d’una cooperativa han de tenir un contingut mínim o el seu redactat 

és lliure?

La llei de cooperatives estableix uns continguts mínims que han de constar als estatuts d'una 
cooperativa. A la següent pàgina web podeu trobar els continguts, així com models d'estatuts en funció 
del tipus de cooperativa que es vulgui crear:

Article 11 de la Llei 18/2002 que estableix els elements que com a mínim han de constar als estatuts 

d’una cooperativa. (art.11 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol).

3.- Quin és el nombre mínim de socis que ha de tenir una cooperativa?

Les cooperatives han d’estar integrades per un mínim de tres persones sòcies que duguin a terme 
l’activitat cooperativitzada. A excepció de: Les cooperatives de consumidors i usuaris, per les que la llei 
exigeix un nombre mínim superior, i que varia segons el nombre d’habitants del territori on es trobi. (art. 
7 i 99 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol). Les cooperatives de segon grau, que han de ser integrades per 
un mínim de dues persones jurídiques, una de les quals ha de ser una cooperativa. (art.7 de la Llei 
18/2002, de 5 de juliol).

4.- Quines conseqüències preveu la llei per aquelles cooperatives que redueixen el 

nombre de socis per sota del mínim legal?

La cooperativa tenint en compte la llei catalana de cooperatives, pot mantenir-se amb un nombre de 
socis inferior al previst a la llei durant un any. Una vegada transcorregut aquest any sense que s’hagi 
restituït el nombre mínim de socis, la cooperativa incorre en una causa de dissolució. (art. 86 dela Llei 
18/2002, de 5 de juliol).

5.- Una persona jubilada o que té una incapacitat absoluta per treballar, pot ser 

sòcia treballadora d’una cooperativa de treball associat?

Les persones sòcies treballadores d’una cooperativa de treball associat han de produir béns o prestar 
serveis mitjançant llur treball, per tant, si no poden treballar no poden ser sòcies treballadores (art 114 

dela Llei 18/2002, de 5 de juliol).
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6.- En una cooperativa es poden preveure sancions per a les persones sòcies?

Les sancions han d’estar tipificades als estatuts quan es tracti de sancions greus i molt greus, pel que fa 

a les faltes lleus poden estar tipificades als estatuts o bé és suficient que es trobin determinades al 

reglament de règim intern, si n’hi ha. (Art 31 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol.

Les sancions poden tenir un doble origen: en un incompliment d’obligacions en l’àmbit del treball, per 

exemple quan la persona sòcia comet faltes d’impuntualitat de forma reiterada o bé per incomplir amb la 

normativa de riscos laborals,  o bé pot tenir el seu origen en un incompliment, de les obligacions que 

com a soci/a s’han assumit amb la cooperativa, per exempleno assistir, sense causa justificada, a les 

reunions de l’assemblea o del consell rector.

7.- Qui té facultat per sancionar a una persona sòcia d’una cooperativa?

La facultat sancionadora és competència indelegable del Consell Rector. (art. 21.1.a de la Llei 18/2002, 

de 5 de juliol).

Per tant, en cas que una persona sòcia, tingui coneixement sobre una conducta d’un associat que pugui 

ser objecte de sanció, haurà d’informar-ne al Consell Rector, que prendrà una decisió en la següent 

reunió que tingui lloc.

8.- Quins és el procediment a tenir en compte en cas de sancionar a una persona 

sòcia d’una cooperativa?

Cal seguir un procediment sancionador regulat als estatuts de la cooperativa, que ha de complir amb 

unes garanties mínimes previstes a la Llei 18/2002, en especial:

- Caldrà donar audiència prèvia al soci interessat per un termini no inferior als 10 dies ni superior als 15. 

(art. 21.1).

- Si els estatuts de la cooperativa ho preveuen, es pot nomenar a un instructor o instructora perquè 

col•labori amb el Consell Rector en la tramitació dels expedients sancionadors. L’instructor ha d’ésser 

designat per cada cas en concret, pel Consell Rector entre els socis i bé pot ser una tercera persona. 

Ha de complir amb els requisits de qualificació i honorabilitat adequats i la seva funció principal es 

recollir proves sobre els fets objecte de l’expedient sancionador i elaborar una proposta, amb caràcter 

preceptiu i no vinculant, al Consell Rector.

- Finalment el Consell Rector finalitzat el procediment sancionador, prendrà un acord sobre la 

conveniència o no d’aplicar una sanció.

9.- El soci sancionat pot recórrer la decisió disciplinària emesa pel Consell Rector?

Si, en el termini d’un mes des de la notificació de la sanció, pot interposar recurs davant el Comitè de 

Recursos si n’hi ha, i en cas de que no n’hi hagi, davant l’Assemblea General. L’Assemblea General (en 

el termini de 6 mesos) o en el seu cas, el Comitè de Recursos si n’hi ha (en el termini de 3 mesos), pot 

anul•lar la sanció o bé ratificar-la (art. 21.1.c de la Llei 18/2002, de 5 de juliol). L’acord que hagi adoptat 

respecte la sanció disciplinària, el Comitè de Recursos o bé l’Assemblea General poden ser impugnats 

davant la Jurisdicció Ordinària en el termini d’un mes. (art. 21.1d).

10.- Es pot expulsar un soci d’una cooperativa?
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Si, però únicament quan hagi comès una falta tipificada com a molt greu pels estatuts de la cooperativa i 

se segueixi el procediment establert a la llei de cooperatives. (art. 21.2 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol).

Cal tenir en compte que els estatuts poden establir que la reincidència de faltes greus dins d’un 

determinat període de temps, encara que hagin estat degudament sancionades, puguin derivar en una 

falta molt greu.

11.- Què es l’Assemblea General?

L’Assemblea general de la cooperativa és l’òrgan d’expressió social, constituït per tots socis de la 

cooperativa.

L’Assemblea General  fixa la política general de la cooperativa, pot debatre i decidir sobre qualsevol 

matèria de la cooperativa que no hagi estats atribuïda expressament a un altre òrgan social (art. 28 i 29 

dela Llei 18/2002, de 5 de juliol).

12.- Quina diferència hi ha entre una Assemblea General Ordinària i una Assemblea 

General Extraordinària?

L’ Assemblea General Ordinària té la funció d’examinar la gestió efectuada pel Consell Rector, aprovar 

si s’escau, els comptes anuals i acordar l’aplicació de resultats. S’ha de celebrar dins els sis mesos 

següents al tancament de l’exercici social.

La resta d’assemblees tenen la consideració d’extraordinàries. (art. 29.3 dela Llei 18/2002, de 5 de 

juliol).

13.- Qui i com es formalitza la convocatòria d’una Assemblea?

L’Assemblea ha d’estar convocada pel Consell Rector mitjançant una comunicació als socis, de la 

manera que determinin els estatuts, amb una antelació mínima de 15 dies i màxima de 30. En tot cas 

s’ha de publicar un anunci en el domicili social (art 30.1 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol).

La convocatòria de l’assemblea general ha d’expressar amb claredat els assumptes a tractar, el lloc, el 

dia i l’hora de la reunió. Cal tenir present que excepte que els estatuts de la cooperativa ho regulin en un 

altre sentit, l’assemblea s’haurà de celebrar al domicili social. També s’haurà d’indicar, si s’escau, la 

data i l’hora de reunió de l’assemblea en segona convocatòria (art. 30.2).

14.- Qui pot instar al Consell Rector a convocar una Assemblea General?

• Pel que fa a la convocatòria de les assemblees ordinàries:

Quan el  Consell Rector no convoca l’Assemblea General Ordinària en el termini legal establert, 

qualsevol soci pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l’òrgan judicial competent, adjuntant l’ordre 

del dia. L’òrgan judicial amb audiència del Consell Rector ha de resoldre sobre la procedència de la 

convocatòria, la data, el lloc i la persona que l’ha de presidir. (art. 31.1 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol).

• Pel que fa a la convocatòria de les assemblees extraordinàries:

La intervenció de comptes o un grup de socis que representin el 10 % dels vots socials (o cent socis en 

cas de cooperatives de mes de mil socis) podran instar al  Consell Rector a que convoqui l’Assemblea 

General Extraordinària. En aquest cas, si el Consell Rector no convoca l’assemblea en el termini d’un 

mes, els sol·licitants podran instar-ne la convocatòria a l’òrgan judicial, per tal que resolgui sobre la 

procedència de la convocatòria, la data, el lloc i la persona que l’ha de presidir (art. 30.3).
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15.- Què és una Assemblea General de caràcter universal?

Es tracta d’una modalitat d’assemblea general, en la que es poden tractar temes i arribar a acords sobre 

aspectes que no han estat inclosos prèviament com a punts de l’ordre del dia en una convocatòria 

formal. Això només serà possible si en el moment de celebració de l’assemblea (universal) es troben 

reunits la totalitat deIs socis, acceptin per unanimitat celebrar una assemblea i acordin els punts a 

tractar-hi. (art.30.3 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol).

16.- Es poden adoptar acords que no estiguin a l’ordre del dia?

L’Assemblea General no pot adoptar acords que no estiguin a l’ordre del dia, excepte que s’hagi 

constituït en assemblea universal, que es refereixi a la constitució d’una nova assemblea, a la censura 

dels comptes pels membres de la cooperativa o per a una persona externa, a l’exercici de l’acció de 

responsabilitat dels membres del Consell Rector o a la revocació d’algun càrrec social. (art. 33.4 dela 

Llei 18/2002, de 5 de juliol).

17.- En relació als acords d’assemblea, es pot delegar el vot?

Si ho regulen els estatuts, es pot establir el vot per representant, si bé cada representant només pot 

portar un vot delegat. La representació ha de ser escrita i per una sessió concreta, i ha de ser admesa 

per la presidència. En els supòsits que el representant sigui cònjuge o parella de fet, o bé ascendent o 

descendent de la persona representada i ho acrediti, i a més aporti la representació escrita i expressa 

per una sessió concreta, no caldrà que sigui admesa per la presidència. (art.35 de la Llei 18/2002, de 5 

de juliol).

18.- Quines són les majories exigides per l’adopció dels acords de l’Assemblea 

General?

Els acords s’adopten per majoria simple llevat que la llei o els estatuts estableixin majories reforçades. 

(art. 33.1 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol).

Els acords que impliquin una modificació d’estatuts i aquells relatius a la fusió, escissió, la 

transformació, la dissolució, l’emissió d’obligacions i títols participatius o l’exigència de noves 

aportacions obligatòries al capital social, requereixen com a mínim el vot favorable de dues terceres 

parts dels vots socials assistents. (art.33.2).

En el supòsit de que es modifiqui el domicili social dins el mateix terme municipal, serà suficient un 

acord del Consell Rector, però si el trasllat de domicili es en un altre terme municipal, serà necessari un 

acord d’assemblea amb la majoria esmentada anteriorment. /art. 73)

El Reglament de Règim Intern, si n’hi ha, ha de ser aprovat per una majoria de dos terços dels vots dels 

assistents a l’assemblea. (art. 116.1).

Els acords sobre expedients sancionadors, de ratificació de les sancions que hagin estat objecte de 

recurs i de l’exercici de l’acció de responsabilitat o cessament de membres d’òrgans socials, s’han 

d’adoptar per majoria absoluta, és a dir, amb el vot favorable de la meitat més un dels vots socials dels 

assistents, si bé, cal tenir en compte l’assistència de les persones afectades, malgrat no poden votar 

(art. 33.3)

Els estatuts en cap cas poden establir majories reforçades que superin les dues terceres parts dels vots 

socials (art. 33.1)
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19.- Els socis i sòcies que van votar en contra d’un acord, estan obligats a complir-

lo? I els absents?

Els acords de l’assemblea són obligatoris per tots els socis, fins i tot els dissidents i els que no han 

assistit a la reunió que els ha adoptat, llevat que per decisió administrativa o judicial s’hagi acordat la 

suspensió o invalidesa de l’acord.

20.- Quan i ens quins terminis, es pot impugnar un acord adoptat per l’assemblea 

general?

Es poden impugnar aquells acords de l’assemblea general que  siguin contraris a la llei, s’oposin als 

estatuts o lesionin els interessos de la cooperativa en benefici d’un soci, de diversos socis o de terceres 

persones. (art. 38.1 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol).

Els acords contraris a la llei són nuls i el termini per a la seva impugnació és d’un any. (art. 38.4).

Els acord contraris als estatuts o els que lesionen interessos de la cooperativa en benefici d’un soci, de 

diversos socis o de terceres persones, són anul·lables i el termini per a la seva impugnació es de 40 

dies. (art. 38.4).

En ambdós supòsits els terminis es compten des que es va adoptar l’acord i si es un acord d’inscripció 

obligatòria, a partir de la data en que l’acord s’ha inscrit al Registre de Cooperatives. (art. 38.4).

21.- Qui pot impugnar els acords de l’assemblea i quin procediment ha de seguir?

Estan legitimats per impugnar els acords nuls o anul·lables, aquells socis que van assistir a l’assemblea 

i que van fer constar a l’acta la seva oposició a la celebració de l’assemblea o que van votar en contra 

de l’acord. També poden impugnar els acords de l’assemblea els socis absents, els que van estar 

il·legítimament privats de vot i els tercers que tinguin un interès legítim. (38.3 dela Llei 18/2002, de 5 de 

juliol).

Els acords s’impugnen davant la jurisdicció ordinària d’acord amb el procediment d’impugnació d’acords 

socials previst i regulat per la Llei 1/2000 de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, llevat de les excepcions 

que estableix la llei 18/2002. (38.5)

Un grup de socis que representi el 5% dels vots socials, pot demanar la suspensió cautelar de l’acord 

impugnat. (38.5).

22.- Què és el Consell Rector?

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de l’entitat, que gestiona l’empresa i exerceix, 

quan s’escau, el control permanent i directe de la gestió de la direcció.

Té competència per establir les directius generals d’actuació amb subordinació a la política fixada per 

l’Assemblea General, i pot dur a terme  tots aquells actes que li atribueix la llei, els reglaments i el 

estatuts socials. (art. 39 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol).

23.- Quants membres ha de tenir com a mínim el Consell Rector?

El consell rector ha d’estar format per un mínim de tres membres (art. 41.2.b dela Llei 18/2002, de 5 de 

juliol), dels quals, seguint la pràctica habitual en el tràfic jurídic, un haurà d’ostentar el càrrec de 

president/a i l’altre el de Secretari/a.
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24.- Una persona que no sigui sòcia pot ser membre del Consell Rector? Quins 

requisits ha de complir per ser membre d’aquest òrgan?

No, els membres del Consell Rector han de ser persones sòcies, i la major part dels seus membres han 
de dur a terme l’activitat cooperativitzada. (art. 41.2.a, de la Llei 18/2002, de 5 de juliol).

Entenem per persones sòcies, tant les persones físiques com jurídiques, que en aquest cas actuaran a 
través d’una persona física que n’ostentarà la representació legal davant la cooperativa (art. 41.1).

25.- Quina és la durada màxima que pot tenir el mandat d’un Consell Rector? Poden 

ser reelegits?

La durada màxima del càrrec és de 5 anys, si bé els estatuts poden fixar que el càrrec tingui una durada 
inferior (art.41.2.c i art. 42 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol).

Els membres del Consell Rector poden ser reelegits de manera indefinida excepte que els estatuts de la 
cooperativa hagin establert sobre aquesta possibilitat, una limitació (art.41.2.c i art. 42) per exemple els 
Estatus poden determinar que els membres del Consell Rector o un dels seus membre només puguin 
ser objecte de reelecció dos mandats de forma consecutiva.

26.- Que passa quan el Consell Rector no s’ha renovat dins del mandat establert en 

els Estatuts?

Si no s’ha procedit a la seva renovació, els seus membres continuen exercint el càrrec provisionalment 
fins que se’n produeixi la renovació en l’assemblea general següent. (art.42.2 dela Llei 18/2002, de 5 de 
juliol).

És important tenir en compte que en el cas de renovar els càrrecs i/o no portar-ho a inscriure al Registre 
de cooperatives, es produirà el tancament a l’accés del registre per a fer qualsevol altre tràmit 
d’inscripció.

27.- Quin és el quòrum mínim d’assistència perquè el Consell Rector quedi 

vàlidament constituït?

Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si hi assisteixen més de la meitat dels 
components, si bé aquest quòrum pot ser reforçat pels estatuts. (art. 43.1.a, dela Llei 18/2002, de 5 de 
juliol).

28.- Per quina majoria s’han de prendre els acords del Consell Rector?

Els acords s’han d’adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o 
representants, si bé aquest quòrum pot ser reforçat pels estatuts. Els estatuts poden disposar que el vot 
del president o presidenta sigui diriment en cas d’empat en les votacions (art. 43.1.c dela Llei 18/2002, 
de 5 de juliol).

29.- Els acords adoptats pel Consell Rector es poden impugnar?

Els acords del Consell Rector que siguin contraris a la llei són nuls, i els actes contraris als estatuts 
socials o que lesionin els interessos de la cooperativa en benefici d’un soci, més d’un o de terceres 
persones, són anul·lables. En ambdós casos els acords esmentats poden ser impugnats seguin el 
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procediment establert en l’article 38 de la llei 18/2002, relatiu a l’impugnació dels acords de l’assemblea. 

(art. 47.1 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol).

30.- Qui pot impugnar els acords del Consell Rector i en quins terminis?

Els actes nuls poden ser impugnats per tots els socis, i fins i tot pels membres del Consell Rector que 

hagin votat a favor i que s’hi hagin abstingut (art.47.2 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol).

Els actes anul·lables poden ser impugnats pels socis que reuneixin com a mínim el 5% dels vots 

socials, pels interventors de comptes, pels membres del Consell Rector absents a la reunió i per aquells 

que van fer constar a l’acta el vot contrari, i finalment per aquelles persones a les que se’ls va privar el 

vot il·legítimament. (art.47.2).

El termini per instar l’acció d’impugnació contra els acords del Consell Rector és de dos mesos  des que 

s’ha conegut l’acord, sempre que no hagi transcorregut un any d’ençà de la dat en que es va adoptar. 

(art. 47.3).

31.- Què és la Intervenció de Comptes?

Els interventors de comptes, son aquelles persones associades que han estat elegides per l’Assemblea 

General, per ostentar un càrrec que implica el seguiment i la comprovació de la documentació 

econòmica i comptable de la cooperativa (art. 51.3 i 51.5 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol).

En especial, tenen encomanada, la presentació a l’Assemblea General Ordinària, d’un informe sobre els 

comptes anuals i altes documents comptables que s’han de sotmetre preceptivament a l’Assemblea per 

tal que, si s’escau, els aprovi.

32.- El càrrec d’intervenció de comptes és obligatori?

El càrrec d’interventor de comptes únicament és obligatori en aquelles cooperatives que tenen més de 

tres socis, en aquest cas, l’assemblea haurà de nomenar d’un a tres interventors de comptes, i si ho 

regulen els estatuts, les persones suplents (art.51.1 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol).

La condició d’interventor de comptes és incompatible amb la de membre del Consell Rector o de la 

direcció o gerència, i en tots els supòsits, no hi pot tenir parentiu fins el quart grau de consanguinitat o el 

segon d’afinitat, llevat, en aquest darrer cas, que l’assemblea ho autoritzi expressament. (art.51.4)

33.- Què és el Comitè de Recursos i quines característiques bàsiques té?

El Comitè de Recursos és un òrgan potestatiu i només existeix si els estatuts el regulen. (art. 53.1 dela 

Llei 18/2002, de 5 de juliol). De fet, a la  pràctica és un òrgan existent en cooperatives amb un cert 

volum d’associats. La seva funció es resoldre recursos contra les sancions que el Consell Rector imposi 

als socis, i els altres recursos regulats per la llei 18/2002 i pels estatuts. (art. 53.1). Ha de ser format per 

un mínim de tres membres elegits per l’assemblea general i la durada del càrrec és de dos anys i poden 

ser reelegits consecutivament una sola vegada.  Si els estatuts ho preveuen s’hi pot integrar un 

assessor extern (53.2 i 53.3). Contra els acords del Comitè de Recursos es pot presentar recurs seguint 

el procediment previst en l’article 38 de la llei 18/2002 per la impugnació d’acords de l’assemblea (art. 

53.6).

34.- Una cooperativa es pot dissoldre? Per quines causes?

Si, una cooperativa es pot dissoldre pels següents motius (art. 86 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol):
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a)    El compliment del termini fixat pels estatuts socials,

b)    L'assoliment de l'objecte social, o la impossibilitat de realitzar-lo.

c)    Per la voluntat dels socis, manifestada mitjançant un acord de l'assemblea general

d)    La reducció del nombre de socis per sota del mínim legalment necessari per a constituir la 

cooperativa, si es manté durant més d'un any.

e)    La reducció de la xifra del capital social per sota del mínim establert legalment o estatutàriament, si 

es manté durant més de sis mesos.

f)     En els supòsits de fusió, escissió o de transformació en una altra entitat jurídica.

g)    Que la cooperativa presenti concurs de creditors i com a consequüència se n’acordi la dissolució.

h)    Qualsevol altra causa legal o estatutària.

35.- Què és una cooperativa agrària?

Són cooperatives agràries les que associen titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, que 

tenen per objecte la realització d’activitats i operacions encaminades a la millora de les explotacions, 

dels socis, de la cooperativa i de l’entorn rural. (art. 93 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol)

36.- Què és una cooperativa de consumidors i usuaris?

Les cooperatives de consumidors i usuaris tenen per objecte primordial el lliurament de béns o la 

prestació de serveis per al consum directe dels socis i de llurs familiars, i el desenvolupament de les 

activitats necessàries per a l'increment de la informació, la formació i la defensa dels drets dels 

consumidors i els usuaris. (art. 98 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol)

37.- Què és una cooperativa d’habitatges?

Les cooperatives d'habitatges tenen l'objecte de procurar a preu de cost habitatges, serveis o 

edificacions complementàries a llurs socis, organitzar-ne l'ús pel que fa als elements comuns i regular-

ne l'administració, la conservació i la millora.

En aquest sentit poden: adquirir, parcel·lar i urbanitzar terrenys; poden dur a terme la rehabilitació 

d'habitatges, de locals i d'edificacions i instal·lacions complementàries per a destinar-los a llurs socis, i 

també poden construir habitatges per a cedir-los als socis mitjançant el règim d'ús i gaudi, bé per a ús 

habitual i permanent, o bé per a descans o vacances, o destinats a residències per a persones grans o 

amb discapacitació. (art. 106 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol)

38.- Què és una cooperativa de serveis?

Les cooperatives de serveis són aquelles que associen persones físiques o jurídiques, titulars 

d’explotacions industrials o de serveis i professionals o artistes que exerceixen la seva activitat per 

compte propi. Les cooperatives de serveis tenen per objecte la prestació de subministraments i serveis i 

l’execució d’operacions destinades a la millora econòmica i tècnica de les activitats professionals o de 

les explotacions dels seus socis. (art.113 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol)

39.- Què és una cooperativa de treball associat?
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Les cooperatives de treball associat són aquelles que estan formades per un mínim de tres persones 
físiques que, mitjançant llur treball, es proposen produir béns o prestar serveis per a terceres persones. 
(art 114 dela Llei 18/2002, de 5 de juliol)

40.- Es pot constituir una cooperativa mitjançant document privat o és necessària la 

intervenció d’un notari?

Una cooperativa s’ha de constituir mitjançant escriptura pública davant notari i han de ser-hi presents 
tots els socis fundadors amb el seu document d’identitats en regla. En el supòsit de que un dels socis 
fundadors no pugui comparèixer a la notaria en el moment de la constitució, pot d’atorgar poders a una 

altre persona perquè el representi.

Cal tenir en compte que per la constitució de cooperatives els Notaris han d’aplicar una  reducció de fins 
un 50%, dels aranzels notarials d’acord amb la disp. addicional 5a, apartat 8, de la Llei 27/1999, de 16 
de juliol, de cooperatives de l’estat.

41.- Quina documentació cal presentar al notari per formalitzar la constitució d’una 

cooperativa?

- L’ACTA de l’assemblea constituent signada per tots els socis/es on entre d’altres hi constarà l’acord 
d’assignació de càrrecs del primer Consell Rector.

- Un exemplar dels ESTATUTS signats per tots els fundadors.

- CERTIFICAT DE RESERVA DE DENOMINACIÓ: que ha d’haver estat  emesa dins dels quatre mesos 
anteriors al moment d’atorgament de l’escriptura.

- CERTIFICAT D’INGRÉS: que ha d’emetre l’entitat bancària conforme el dipòsit de les aportacions 
inicials al capital social s’ha fet a nom de la cooperativa

En relació als tràmits de constitució , veure informació més detallada a la  “Guia pràctica del procés de 

constitució d’una empresa cooperativa”

42.- Quin és el marc laboral aplicable als socis treballadors d’una cooperativa de 

treball associat?

Els criteris bàsics del règim de la prestació del treball han d’ésser determinats o bé en els estatuts o bé 
en un Reglament de Règim Interior aprovat per la majoria de dos terços de vots dels assistents a 
l’assemblea general.

La cooperativa podrà regular, com a matèria de règim de treball, l’organització del treball, les jornades, 
el descans setmanal, les festes laborals, les vacances, els permisos, la classificació professional, els 
criteris retributius -especialment les bestretes laborals-, la mobilitat funcional i geogràfica, les 

excedències o qualsevol altra causa de suspensió o extinció de la relació de treball cooperatiu, i, en 
general, tota altra matèria vinculada directament amb els drets i les obligacions derivats de la prestació 
de treball pels socis treballadors. (Art. 116 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol)

43.- La cooperativa de treball associat, ha d’aplicar el conveni col•lectiu del seu 

sector, als socis treballadors?
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No és necessari, ja que el soci treballador si be s’assimila a un treballador per compte aliena a nivell 
fiscal, la seva relació no és laboral sinó que s’estableix pels estatuts, el reglament de règim interior i els 
acords de l’assemblea.

No obstant la cooperativa pot prendre l’acord d’acollir-se a un conveni col·lectiu, i en aquest cas, si que 
serà aplicable a les persones sòcies de la cooperativa.

44.- Quin és el règim de la Seguretat Social aplicable als socis que treballen en una 

cooperativa?

Les persones sòcies de treball, en cooperatives que no siguin de Treball Associat, han d’optar 

necessàriament pel Règim General de la Seguretat social.

En canvi, pel que fa a les Cooperatives de Treball Associat, les persones sòcies hauran d’optar per 
afiliar-se al règim general de la Seguretat Social o al règim especial de Treballadors Autònoms, però 
totes hauran d’afiliar-se al mateix règim i aquesta opció pel règim de cotització a la Seguretat Social ha 
de constar expressament als estatuts.

45.- Que és millor per als socis treballadors, el règim general o el règim d’autònoms 

a la Seguretat social?

No hi ha una resposta única vàlida per tothom. Dependrà dels recursos disponibles de la cooperativa, 
de les pretensions individuals dels socis a l’hora de cotitzar, de disposar de major o menor protecció de 
les contingències que es puguin produir en la relació del treball...

46.- Quina diferència hi ha entre el règim general o el règim d’autònoms a la 

Seguretat social?

En el Règim Especial de Treballadors Autònoms, el treballador/a paga una quota fixa mensual, resultant 
de multiplicar el tipus de cotització per la base de cotització. Aquesta base és triada voluntàriament pel 
treballador entre un import mínim i un import màxim fixats per la llei, en canvi en el Règim General la 
base de cotització no és una quantitat a triar entre un mínim i un màxim, sinó que ve donada per l'import 
de les bestretes laborals. A part, cal tenir en compte que la cotització a abonar en el Règim General se 
subdivideix en dos, la quota corresponent al treballador i la quota corresponent a l'empresa

47.- Una vegada s’ha optat pel Règim General de la Seguretat Social o el Règim 

d’Autònoms, es pot canviar aquesta opció?

Es pot canviar d’opció un cop passats 5 anys des de que es va optar per una de les dues opcions, 

complint les condicions fixades per la Seguretat Social, i modificant l’article corresponent dels estatuts 
en què es va determinar l’opció.

48.- Poden els socis d’una cooperativa de treball associat treballar i cotitzar a temps 

parcial?

Per poder cotitzar a temps parcial la cooperativa haurà d’aportar còpia dels estatuts, del reglament de 
règim intern o certificació de l’assemblea o del consell rector, en els quals haurà de figurar el nombre 
d’hores de treball al dia, a la setmana o a l’any, i la distribució horària. Es considerarà que els socis fan 
la seva activitat a temps parcial quan les hores de treball al dia, a la setmana, al mes o a l’any siguin 
inferiors al 77% de la jornada a temps complert fixada en el conveni col·lectiu aplicable en el sector 
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d’activitat i àmbit geogràfic de la cooperativa, o, en el seu defecte, de la jornada laboral ordinària 

màxima legal.

Aquestes prescripcions es contenen al Reial decret 1278/2000 de 30 de juny que va desenvolupar la 

disposició final 6a de la  Llei de Cooperatives (estatal).

Pel que fa a l’import de les cotitzacions a temps parcial dels cooperativistes, no podran ser inferiors a 

les quantitats que per als diferents grups de cotització s’indiquen anualment a l’Ordre de 

desenvolupament de les normes de cotització a la Seguretat Social.

49.- Una cooperativa de treball associat pot tenir treballadors que no siguin socis?

Si, una cooperativa de treball associat pot tenir treballadors que no siguin socis, sempre i quan el 

nombre d’hores l’any fetes pels treballadors amb contracte laboral no superi el 30% del total d’hores 

l’any fetes pels socis treballadors. (art. 115 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol) Ara bé, pel càlcul d’hores 

esmentat no s’ha de tenir en compte: a)    Els treballadors que formin part de la cooperativa en virtut de 

subrogació legal b)    Els treballadors que substitueixin socis treballadors que estiguin en excedència, 

incapacitat laboral temporal, gaudint de permís de maternitat o paternitat o que estiguin exercint un 

càrrec públic o complint un deure públic de caràcter inexcusable. c)    Els treballadors que treballin en 

centres de treball subordinat o accessori. d)    Els treballadors que tinguin un contracte de pràctiques, 

per a la formació o per obra o servei determinats. e)    Els treballadors contractats de conformitat amb 

una disposició de foment de l’ocupació de persones amb discapacitats físiques o psíquiques.

50.- Tenen les cooperatives algun règim fiscal especial?

Si, la llei 20/1990,de 19 de desembre, de Règim Fiscal de les Cooperatives,  vigent actualment, recull la 

majoria de beneficis fiscals reconeguts a aquestes societats i que donen lloc a tres nivells pel que fa a 

protecció fiscal:

a) Protegides b) Especialment protegides c) i No protegides

51.- Quines cooperatives es poden considerar fiscalment protegides?

Són aquelles cooperatives que s’ajusten a les disposicions de les lleis de cooperatives, estatals i/o 

autonòmiques, i no hagin perdut la condició de fiscalment protegides, per incórrer en alguna de les 

causes de l’article 13 de la Llei 20/1990de 19 de novembre de règim fiscal de les cooperatives.

52.- Quines cooperatives es poden considerar especialment protegides?

El màxim grau de protecció fiscal s’atorga a aquelles cooperatives de primer grau que, a més de complir 

totes les condicions per a poder ser qualificades com cooperatives protegides, pertanyen a algun dels 

següents grups de cooperatives i compleixen les condicions imposades a cadascun d’ells per accedir a 

la protecció especial: Cooperatives de treball associat Cooperatives agràries Cooperatives d’explotació 

comunitària de la Terra Cooperatives del Mar Cooperatives de consumidors i usuaris(Art. 7 de la Llei 

20/1990, de 19 de novembre de règim fiscal de les cooperatives). 

53.- Quines cooperatives es poden considerar com a No protegides:

Són aquelles que no compleixen els requisits per a ser qualificades com a cooperatives protegides o 

que han incorregut en alguna de les causes de pèrdua de la condició de cooperativa protegida.

54.- Quins beneficis fiscals tenen les cooperatives protegides?
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- Exempció en l’Impost de Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats en les 

següents operacions:

- Actes de constitució, ampliació de capital, fusió i escissió.

- Constitució i cancel·lació de préstecs.

- Adquisicions de béns i drets que s’integrin en el Fons d’Educació i Promoció cooperativa per al 

compliment de les seves finalitats.

- Llibertat d’amortització en l’Impost de Societats (IS), pels actius fixes nous amortitzables que es 

comprin en el termini dels tres anys següents a la inscripció de la cooperativa en el Registre.

- Pel que fa al tipus de gravamen en l’impost de societats (IS):

- A la base imponible positiva o negativa corresponent als resultats cooperatives, se li aplicarà el 

tipus del 20%.

- A la base imponible positiva o negativa corresponent als resultats extracooperatius, se li aplicarà 

el tipus general de l’impost de societats.

- Bonificació del 95% en l’Impost d’Activitats Econòmiques (en el cas que s’hagi de pagar).

- Bonificació del 95% de l’Impost sobre Bens Immobles rústic a les cooperatives agràries i 

d’explotació comunitària de la terra.

(Art. 33 de la Llei 20/1990, de 19 de novembre de règim fiscal de les cooperatives.)

55.- Quins beneficis fiscals tenen les cooperatives especialment protegides?

Els serà  d’aplicació els següents beneficis fiscals:

• Exempció en l’Impost de Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats per la compra 

de béns i drets que afavoreixin en compliment dels fins socials

• Bonificació del 50% en la quota íntegra de l’Impost de Societats

• Bonificació especial per les cooperatives de treball associat del  90% de la quota íntegra de l’IS, 

durant els 5 primers anys d’activitat si integren, al menys, el 50% de socis minusvàlids que 

estiguin sense feina en el moment de constitució.

(Art. 34 de la Llei 20/1990, de 19 de novembre de règim fiscal de les cooperatives.)

56.- Quines són les causes de pèrdua de la protecció fiscal de les Cooperatives?

Aquestes son les principals causes a títol enunciatiu:

• Les relacionades amb el funcionament i la destinació del Fons de Reserva Obligatori i del Fons 

d’Educació i Promoció.

• Les relaciones amb la retribució dels socis mitjançant interessos i retorns, fora dels paràmetres 

establerts a la llei

• Les relacionades amb una imputació de pèrdues incorrecte

• Les relacionades amb el percentatge de participació en capital d’un soci quan la normativa 

corresponent la limiti
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• Les relacionades amb la participació en el capital d’altres societats, més enllà dels límits que 

permet la llei.

• Les relacionades amb el volum d’operacions que les cooperatives realitzen amb tercers no socis.

• Les relacionades amb un nombre de socis inferior al previst legalment.

• Les relacionades amb disposar d’un capital inferior, al mínim establert en les estatuts

• Les relacionades amb la finalització de l’objecte social, paralització de l’activitat de la cooperativa 

o inactivitat dels seus òrgans socials.

• Les relacionades ambla falta d’auditoria de la cooperativa en el cas que aquesta sigui obligatòria.

 (Art. 13 de la Llei 20/1990, de 19 de novembre de règim fiscal de les cooperatives.)

57.- Que és el capital social d’una cooperativa?

El capital social d’una societat cooperativa, tal i com apareix definit a la llei, està constituït per la suma 

de les aportacions obligatòries i voluntàries. I aclareix que en relació a les aportacions obligatòries, la 

seva subscripció i el desembors del 25 % mínim és el que atorga a la persona física o jurídica la 

condició de soci.

(Art 56 de la llei 18/2002, de 5 de juliol)

58.- Les aportacions de capital dels socis, son sempre reemborsables?

La entrada en vigor de les noves lleis comptables internacionals, ha determinat entre d’altres canvis, 

una modificació de la llei catalana, respecte la definició de les aportacions a capital social, en el sentit 

que la pròpia cooperativa tindrà llibertat a l’hora de  considerar-les:

a) Com aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa. b) Com aportacions el 

reemborsament de les quals en cas de baixa, puguin ser refusades incondicionalment pel consell rector.

La consideració en un sentit o en l’altre, tindrà repercussions comptables per la cooperativa a la hora de 

considerar el capital dels socis com a Fons Propi o Fons Aliens.

(Art 56 de la llei 18/2002, de 5 de juliol)

59.- Que és el Fons de Reserva Obligatori?

Es un fons de reserva creat per la llei i dotat per la cooperativa, que no es pot repartir entre els socis i té 

la finalitat de consolidar econòmicament la societat. Aquest fons s’ha de dotar amb:

a) Els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius, b) Les deduccions 

sobre les aportacions obligatòries en el cas de baixa injustificada o expulsió dels socis. c) Les quotes 

d’ingrés o periòdiques.

(Article 68 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives)

60.- Que és el Fons d’Educació i Promoció Cooperatives?

Es un fons de reserva creat per la llei i dotat per la cooperativa, que no es pot repartir entre els socis, és 

inembargable i té la finalitat de cobrir:

a) La formació dels socis i dels treballadors en els principis i les tècniques cooperatius, empresarials, 

econòmics i professionals.
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b) La promoció de les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.

c) L’atenció a objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.

d) El pagament de les quotes de la federació a la qual pertany, si s’escau, la cooperativa.

Aquest fons s’ha de dotar amb:

a) Els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius, b) Les sancions de 

caràcter econòmic que per via disciplinària la cooperativa imposi als socis.

c) Les subvencions, les donacions i tota mena d’ajut rebut dels socis o de terceres persones per al 

compliment dels fins propis d’aquest fons.

61.- Quines son les conseqüències econòmiques d’una baixa de soci?

En cas de baixa de la persona sòcia té dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i 

obligatòries al capital social; al retorn cooperatiu (si ha existit) que li correspongui en funció de la seva 

activitat cooperativitzada i, si escau, a la part individualitzada del fons de reserva voluntari. I tot plegat 

sens perjudici de les deduccions que es puguin efectuar sobre el capital social del soci d’acord amb la 

llei.

Convé que els estatuts socials regulin el procediment per exercir el dret del reemborsament de les 

aportacions socials, tenint en compte que la llei permet regular en Estatuts un termini de retorn fins a un 

màxim de 5 anys i que per la quantitat pendent de retorn la cooperativa haurà de satisfer a la persona 

sòcia l’interès legal del diner incrementat en dos punts.

(Art 20 de la Llei de Cooperatives).

62.- Quines deduccions es poden aplicar sobre el capital del soci, que es dona de 

baixa de la cooperativa?

De l’import definitiu del reemborsament que pertoqui es poden deduir les quantitats que el soci o sòcia 

degui a la cooperativa per qualsevol concepte; les que siguin procedents per baixa no justificada o 

expulsió; les responsabilitats que li puguin ésser imputades i quantificades, les pèrdues no 

compensades d’exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l’exercici en curs que caldrà 

regularitzar un cop s’hagi tancat.”

(Art 20 de la Llei de Cooperatives).

63.- Com es distribueixen els excedents cooperatius?

Una vegada deduïdes les pèrdues d’exercicis anteriors i abans del càlcul de l’impost de societats cal 

destinar als fons obligatoris els percentatges següents:

a) Amb caràcter general, el 30 % al fons de reserva obligatori (FRO), i el 10 % al fons d’educació i 

promoció cooperatives (FEP).

b) El 50 % dels excedents procedents de la regularització de balanços, al fons de reserva obligatori 

(FRO).
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c) El 100 % dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l’alienació dels elements de 

l’immobilitzat material o immaterial, segons l’article 64.2.f, de la Llei 18/2002 de Cooperatives Catalanes, 

al fons de reserva obligatori (FRO).

d) Dels excedents restants, un cop satisfet l’impost de Societats s’ha d’aplicar de conformitat amb el que 

estableixin els estatuts o acordi l’assemblea general ordinària.

(Art. 66 Llei 18/2002 de Cooperatives Catalanes).
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