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Finalitats,
principis
i valors
cooperatius

Tal com vèiem a la unitat 1, les cooperatives són associacions autònomes de persones que s’han agrupat voluntàriament per satisfer les
seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes, a través d’una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Per tant, en general, les finalitats de les cooperatives són:
•

La satisfacció de les necessitats de les persones sòcies.

•

La generació d’una comunitat de persones.

•

L’acció col·lectiva a través de la cooperació.

Per assolir aquestes finalitats, les cooperatives es regeixen
per uns principis i valors establerts per l’Aliança Cooperativa
Internacional (ACI), l’organització mundial del moviment cooperatiu que recull el testimoni dels pioners de Rochdale (origen del
moviment cooperatiu).

/3

Taller virtual de creació i posada
en marxa d’una cooperativa

Unitat 2
Les cooperatives, què cal saber-ne?
Finalitats, principis i valors cooperatius

Els valors cooperatius són:
EN REFERÈNCIA A LA
SOBIRANIA DE LES PERSONES:

EN REFERÈNCIA A LA RELACIÓ
ENTRE PERSONES:

EN REFERÈNCIA A L’ÈTICA
ORGANITZATIVA:

AUTOAJUDA

IGUALTAT

DEMOCRÀCIA RESPONSABILITAT

EQUITAT

HONESTEDAT TRANSPARÈNCIA
RESPONSABILITAT
PREOCUPACIÓ PELS ALTRES

L’organització, el benefici econòmic i l’eficiència són elements instrumentals al servei de les finalitats i dels valors cooperatius.
Els principis són pautes mitjançant les quals les cooperatives posen en pràctica els seus valors i assoleixen les seves finalitats. Els
principis proporcionen normes de conducta, restringeixen certes
accions i n’estimulen altres; qualsevol llei reguladora de les cooperatives d’arreu del món ha d’obligar la seva aplicació.
Els principis que inspiren la pràctica cooperativa són:
1r principi: Participació voluntària i oberta
Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les
persones capacitades per utilitzar els seus serveis i amatents a acceptar les responsabilitats de ser sòcies, sense discriminació per
motius de sexe, raça, situació social, política o religiosa.
Per saber-ne més

2n principi: Gestió democràtica
Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament per les persones sòcies,
que participen activament fixant les seves polítiques i prenent decisions. Els homes i les
dones triats per representar i
gestionar les cooperatives són
responsables davant la resta. A
les cooperatives de primer grau,
s’exerceix la igualtat de vot (una
persona, un vot). Les cooperatives d’altres graus s’organitzen
també de forma democràtica.
3r principi: Participació econòmica de les persones sòcies
Les persones sòcies contribueixen equitativament al capital de les seves cooperatives i el gestionen
de forma democràtica (almenys part del patrimoni social és normalment propietat comuna de la cooperativa). Acostumen a rebre una
compensació, si n’hi ha, limitada al capital lliurat com a condició per
ser persona sòcia. Assignen els excedents a tots o alguns d’aquestes fins: el desenvolupament de la seva cooperativa possiblement
mitjançant l’establiment de reserves, part de les quals, almenys, no
serien repartibles; el retorn a les persones sòcies en proporció a les
seves operacions amb la cooperativa, i el suport a altres activitats
aprovades per les persones sòcies.

2012: any internacional de les
cooperatives.
Els valors de les cooperatives
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4t principi: Autonomia i independència
Les cooperatives són organitzacions autònomes d’autoajuda, gestionades per les persones sòcies. Si signen acords amb altres organitzacions, incloent-hi els governs, o si aconsegueixen capital
d’altres fonts externes, ho fan en termes que asseguren el control
democràtic per part de les seves persones sòcies i mantenen la seva
autonomia cooperativa.
5è principi: Educació, formació i informació
Les cooperatives proporcionen educació i informació a les persones
sòcies, els representants elegits, els càrrecs directius i els treballadors que puguin contribuir de manera eficaç al desenvolupament
de l’organització. Informen el públic, especialment la joventut i els
líders d’opinió, de la naturalesa i els beneficis de la cooperativa.
6è principi: Cooperació entre cooperatives
Les cooperatives serveixen les persones sòcies de la manera més
eficaç possible i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament mitjançant estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.
7è principi: Interès per la comunitat
Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pel
seu teixit social.
Amb l’aplicació dels principis cooperatius, les empreses cooperatives contribueixen a construir un món millor a partir de:
•

Crear ocupació estable i de qualitat.

•

Contribuir a un creixement econòmic basat en la sostenibilitat,
que supera la visió a curt termini i aposta per la diversificació
d’activitats.

•

Treballar des de les necessitats de les persones i amb interès
per la comunitat i l’entorn.

•

Vertebrar les zones rurals i l’activitat agrícola, de manera que
permeten millorar processos i preus. dels agricultors i ramaders, així com les zones urbanes, els professionals, comerços,
artesans...

•

Donar la veu a la gent i apoderar-la per prendre decisions empresarials, de manera que es promou la democràcia.
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El marc normatiu de les cooperatives a Catalunya està format principalment per:
•

Principis cooperatius internacionals (bastits en el si de l’Aliança Cooperativa Internacional).

•

Constitució espanyola: obliga a promoure el cooperativisme.

•

Estatut d’autonomia de Catalunya: determina la competència
exclusiva sobre cooperatives (excepte en l’àmbit fiscal) i obliga
a la seva promoció.

•

Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

•

Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre el règim fiscal de les
cooperatives (Llei d’àmbit estatal).
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A més, també formen part del marc normatiu de les cooperatives:
•

Llei 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives: llei d’àmbit estatal
a la qual es poden acollir les cooperatives en allò que no defineix el marc normatiu català.

•

Ordre EHA-3360/2010, de 21 de desembre, d’aspectes comptables de les societats cooperatives (àmbit autonòmic).

•

Decret 203/2003, d’1 d’agost, sobre l’estructura i el funcionament del Registre general de cooperatives de Catalunya.

•

RD 1278/2000, de 30 de juny, pel qual s’adapten determinades
disposicions de la Seguretat Social per a la seva aplicació a les
societats cooperatives.

A banda, cada cooperativa està obligada a definir el seu propi marc
normatiu a través de:
•

Els estatuts socials: regulen l’estructura social, les regles del
«joc» de la cooperativa i també la vida exterior de l’entitat. Són
aprovats per l’assemblea general i representa el document que
dóna fe de la personalitat jurídica de la cooperativa.

•

El reglament de règim intern (RRI): regula l’organització, funcionament i, si s’escau, la prestació del treball. Són aprovats també per l’assemblea i d’obligat compliment per a les sòcies.

•

Els acords dels òrgans de govern: de l’assemblea general i del
consell rector.

Veurem aquest marc regulatori propi en els apartats següents.
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Persones
sòcies

Com a norma general, les cooperatives de primer grau han d’ésser
integrades per un mínim de tres persones sòcies. No obstant això,
es pot constituir una cooperativa amb dues persones sòcies que
duguin a terme l’activitat cooperativitzada, si s’hi incorpora almenys
una tercera persona sòcia en el termini de cinc anys a comptar des
de la data de constitució.
Les cooperatives de segon grau han d’ésser integrades per un mínim
de dues persones jurídiques, una de les quals, almenys, ha d’ésser
una cooperativa.
Les cooperatives de consumidors i usuaris han d’ésser integrades
per un mínim de deu persones físiques sòcies.
Les persones sòcies de la cooperativa poden ser comunes, temporals, de treball o col·laboradores; i també poden estar en situació
d’excedència. En funció del tipus de persona sòcia, aquesta té uns
determinats drets i deures:

/8

Taller virtual de creació i posada
en marxa d’una cooperativa

Unitat 2
Les cooperatives, què cal saber-ne?
Persones sòcies

TIPUS DE SOCI/A

TRET PRINCIPAL

DEURES

DRETS

Comú

Participa
activament
de l’activitat
cooperativitzada.

Prestar l’activitat
cooperativitzada.

Rebre les bestretes salarials
establertes i/o retorns cooperatius.

Realitzar l’aportació
obligatòria al capital
social.

Escollir i ser escollits per als
càrrecs socials.

Prestar l’activitat
cooperativitzada.

Rebre les bestretes salarials
establertes i/o retorns cooperatius

Realitzar una
aportació al capital
social que no pot
ser superior al 50%
de l’exigida als socis
comuns.

Escollir i ser escollits per als
càrrecs socials i participar amb
veu i vot en els òrgans socials.
En conjunt, el nombre de socis
temporals no pot ser superior a 1/3
del conjunt de socis comuns.

Vincle social
de durada
indeterminada.
Temporal

Participa
activament de
l’activitat.
cooperativitzada.
Vincle social
de durada
determinada no
superior a 5 anys.

De treball

Col·laborador/a

El retorn de les seves aportacions
al capital quan finalitzi la seva
relació societària, o bé incorporarse com a soci comú.

Persona física que
presta l’activitat
cooperativitzada
de treball en
qualsevol tipus de
cooperativa que
no sigui de treball
associat.

Prestar l’activitat
cooperativitzada.

Rebre les bestretes salarials
establertes i/o retorns cooperatius.

Realitzar l’aportació
obligatòria al capital
social.

Escollir i ser escollits per als
càrrecs socials i participar amb
veu i vot en els òrgans socials en
funció dels mòduls d’equivalència
establerts per la cooperativa
que garanteixin una participació
equilibrada respecte la resta de
sòcies.

No fa l’activitat
cooperativitzada
principal (activitats
auxiliars,
complementàries,
aportació de
capital...).

Col·laborar en la
consecució de
l’objecte social de la
cooperativa.

Complir amb les
normes que estableix
la llei per als socis
comuns de les
cooperatives de
treball associat.

En excedència
temporal de la
cooperativa.

La seva participació es regularà per
estatuts, però per llei:

•
•
•

Poden ser
persones físiques o
jurídiques.

En situació
d’excedència

Participar amb veu i vot en els
òrgans socials.

•
Deixar temporalment
de fer l’activitat
cooperativitzada.

Vots socials: màxim 40% del
total.
No pot ser titular de la presidència de la cooperativa.
Repartiment d’excedents i de
pèrdues: fins al 45% en proporció al capital desemborsat.
Pot rebre un interès pactat per
l’aportació de capital.

No pot ser membre del consell
rector.
No pot tenir retorn cooperatiu ni
bestretes salarials.
No té vot però sí veu a l’assemblea.
Pot passar en règim de soci/a
col·laborador/a.
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Òrgans de
govern

Els òrgans socials bàsics d’una cooperativa són: l’assemblea general
i el consell rector. A banda, hi pot haver òrgans voluntaris com la di��recció o gerència, la intervenció de comptes o el comitè de recursos.
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Assemblea general
L’assemblea general és l’òrgan on participen totes les persones sòcies, i és l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Els
acords que s’hi prenen són de compliment obligat per a totes
les persones sòcies. Aquestes tenen cadascuna un vot independentment del rol professional o personal que exerceixin
dins de la cooperativa, i independentment del capital que hi
hagin aportat (amb les limitacions que ja hem vist per a les
persones sòcies col·laboradores i les temporals). Per aquest
motiu, es diu que a les cooperatives es dóna una participació
activa no basada en el capital.
A diferència de les cooperatives de treball associat i de consumidors i usuaris –que es regeixen pel principi d’un soci, un vot– , les
cooperatives de serveis (i la resta de primer grau amb més de dos
socis) poden establir estatutàriament un sistema que reconegui al
soci comú un vot plural ponderat en funció de la seva activitat cooperativitzada a la cooperativa. En aquest supòsit els estatuts han
de fixar amb claredat els criteris de proporcionalitat, sense que el
nombre de vots d’un soci pugui ésser superior al 20 % del total dels
vots socials. A les cooperatives que en un inici estiguin formades
únicament per dues persones els acords s’han d’adoptar per unanimitat.
Cal convocar assemblea general com a mínim un cop a l’any, i sempre en el termini màxim de sis mesos posteriors al tancament de
l’exercici econòmic.
L’objectiu de l’assemblea general és examinar la gestió del consell
rector, aprovar els comptes i els balanços de l’exercici, i acordar la
distribució dels excedents o imputar les pèrdues, així com acordar
les línies estratègiques de l’empresa. Es poden convocar assemblees per a altres objectius, que es consideraran de caràcter extraordinari.
Els acords en assemblea es prenen per majoria simple, si bé per a
algunes decisions la mateixa assemblea pot decidir demanar-se
una majoria reforçada (sense superar mai els 2/3 dels vots). Alguns
dels acords que requereixen d’una majoria reforçada d’almenys 2/3
dels vots socials assistents fan referència a l’aprovació del reglament de règim intern relatiu al règim de treball dels socis treballadors o dels socis de treball; els acords sobre la fusió, l’escissió, la
transformació, la dissolució, l’exigència de noves aportacions obligatòries al capital social, la creació, la incorporació o la separació
d’una cooperativa de segon grau o d’una societat cooperativa europea i, en general, qualsevol acord que impliqui una modificació dels
estatuts socials.
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Consell rector
El consell rector és l’òrgan de govern i representació de la societat, i té competència per establir les directrius generals d’actuació de la cooperativa seguint la política fixada per l’assemblea
general.
El consell rector ha d’estar format per un mínim de tres membres, que en detindran la presidència, la secretaria i una vocalia, excepte en el cas de les cooperatives de dos socis, en què
estarà format per aquests dos membres. La presidència en té
atribuïda, en nom del consell rector, la representació legal, i
presideix les reunions dels òrgans de govern de la cooperativa. Els càrrecs s’han de renovar com a màxim cada cinc anys,
si bé cada cooperativa pot establir el seu propi període mínim
i màxim, així com els criteris de renovació.
Les persones que formen part del consell rector han de tenir la condició de sòcies de la cooperativa, tot i que també en poden formar
part, si així ho preveuen els estatuts socials, membres que no siguin
sòcies, les quals en cap cas poden superar el 25% del total de membres del consell rector.
Les deliberacions del consell rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels membres que el componen,
encara que aquest quòrum es
pot ampliar si la cooperativa ho
creu oportú.

Per saber-ne més

Les persones membres del
consell rector han de ser elegides per l’assemblea. L’exercici del càrrec és obligatori i
les competències de cadascun d’ells són indelegables.
Es poden delegar funcions a
la direcció o gerència de la cooperativa en cas de tenir-ne.
No obstant això, encara que
hagi delegat facultats o atorgat apoderaments, el consell
rector continua sent el titular
de les facultats delegades, i
és responsable davant la cooperativa, els socis i tercers de la
gestió portada a terme pels membres delegats.

Interactius aracoop: Participo en
el consell rector
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Intervenció de
comptes
La intervenció de comptes és un òrgan opcional per a les coo�
peratives. La seva funció és de control i ha d’avalar la gestió
econòmica de la cooperativa, de manera que té dret de comprovar en tot moment la seva documentació. L’assemblea pot
escollir, d’entre persones sòcies o no sòcies, un nombre senar
de persones interventores de comptes. L’exercici del càrrec és
incompatible amb el de membre de consell rector, la direcció
o gerència.
La intervenció de comptes ha de presentar a l’assemblea un
informe sobre els comptes anuals i els documents comptables. Si la persona o persones nomenades són sòcies i no tenen els
coneixements idonis per a l’exercici del càrrec, l’assemblea general
pot autoritzar l’assessorament extern amb càrrec als fons de la cooperativa.
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Comitè de recursos
El comitè de recursos també és un òrgan opcional, emprat sobretot
per cooperatives nombroses per tal de resoldre i tramitar els recursos contra les sancions imposades a les persones sòcies pel consell rector. Ha de ser integrat per un nombre senar de membres, amb
un mínim de tres, elegits per l’assemblea general d’entre els socis
amb plens drets i per un període de dos anys. El càrrec de membre
del comitè de recursos és incompatible amb l’exercici de qualsevol
altre càrrec d’elecció dins la cooperativa i amb el fet de mantenir-hi
una relació laboral d’assalariada. Els acords que pren aquest òrgan
són immediatament executius i definitius, com a expressió de la voluntat social de la cooperativa.
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Règim
econòmic

Capital social i
aportacions
El capital social de les cooperatives és el patrimoni que els i les sòcies hi aporten. Està integrat per les aportacions obligatòries i voluntàries, dineràries o no dineràries, acreditades mitjançant títols
o llibretes de participació nominatius. El capital mínim subscrit i
desemborsat en el moment de la constitució és de 3.000 euros, si
bé les persones sòcies de la cooperativa poden decidir que aquest
import sigui superior.
Les aportacions obligatòries per adquirir la condició de soci o sòcia
es fixen en els estatuts socials i poden ser iguals o proporcionals a
l’activitat cooperativitzada duta a terme o compromesa.
En el moment de formalitzar la subscripció, les persones sòcies
hauran de desemborsar almenys el 25% de l’aportació obligatòria,
i la resta d’acord amb allò que estableixen els estatuts. No obstant
això, en el moment de constituir la cooperativa caldrà desemborsar
el 100% del capital mínim establert.
L’assemblea, per majoria de dos terços, pot determinar l’exigència de noves aportacions obligatòries, establir-ne la quantitat, el termini i les condicions. L’assemblea també pot acordar l’admissió d’aportacions voluntàries al capital i regular-ne
els terminis i les condicions.
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Hi poden haver diferències a les aportacions segons els tipus de
persones sòcies: comunes, de treball, col·laboradores, temporals,
així com es poden establir diferències en les aportacions segons el
grau de participació a l’activitat cooperativitzada. Tot i així, les cooperatives no utilitzen el capital social com a base de repartiment de
beneficis i imputació de pèrdues, ni per estructurar el vot.
Les aportacions que constitueixen el capital social podran ser
de dues tipologies i s’hauran de comptabilitzar per separat:
•

Les que s’anomenen de tipus A): aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa.

•

O bé les que s’anomenen B): aportacions el reemborsament de
les quals en cas de baixa pugui ser refusat incondicionalment
pel consell rector.

En aquest sentit, es poden establir tres possibles mètodes per organitzar el capital social de la cooperativa:
•

Que totes les aportacions formin part d’una mateixa categoria
(A o B).

•

Que les aportacions es reparteixin en les dues categories, sovint utilitzant la fórmula de les obligatòries a la B i les voluntàries a la A.

•

Que s’estableixi un percentatge de devolució d’aportacions, a
partir del qual les noves devolucions estan condicionades a
l’acord favorable del consell rector.

La responsabilitat de les persones sòcies és limitada a la quantia de les seves aportacions socials, durant cinc anys des de la seva
baixa. Les aportacions al capital social poden meritar un tipus d’interès no superior a l’interès legal del diner (vigent en cada exercici)
més sis punts. En cas de les cooperatives sense afany de lucre, només poden meritar l’interès legal del diner.
L’assemblea podrà acordar l’admissió de finançament voluntari dels
socis o terceres persones, el qual no s’integrarà al capital social. Així
mateix podrà autoritzar l’emissió de participacions amb caràcter de
deute subordinat, títols participatius i obligacions, com a font per
a captació financera, d’acord amb la normativa reguladora vigent.
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Fons de reserva
Les cooperatives han de destinar, com a norma general, el 20% dels
seus beneficis al fons de reserva obligatori (FRO), que té com a finalitat incrementar els recursos propis de la societat i consolidar-la
econòmicament. Aquest fons és irrepartible entre les persones sòcies, excepte si els estatuts estableixen què té un caràcter parcialment repartible (com a màxim el 50% del fons que és generi). En
aquest cas només es podrà repartir quan es liquidi la cooperativa
o es transformi en un altre tipus de societat; la resta del romanent
existent del FRO s’haurà d’integrar al fons d’educació i promoció cooperatives (FEPC).

fons de reserva
obligatori
=
solvència, estabilitat,
capacitat creixement

fons d’educació
i promoció
=
qualitat, rse,
intercooperació

El FRO es nodreix dels resultats següents:
•

L’aplicació dels excedents cooperatius i beneficis extracooperatius.

•

Les deduccions sobre les aportacions obligatòries (en cas de
baixa injustificada o expulsió de socis).

•

Les quotes d’ingrés o periòdiques.

Les cooperatives també han de destinar, com a norma general, el 10% dels seus beneficis al fons d’educació i promoció cooperatives (FEPC). Aquest fons és irrepartible i inembargable, i
es destina anualment a les finalitats següents:
•

La formació de les persones sòcies i treballadores en tècniques
cooperatives, empresarials, econòmiques i professionals.

•

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

•

Les relacions intercooperatives, inclòs el pagament de
quotes a la federació cooperativa, i a la creació de noves
cooperatives.

•

La promoció d’activitats culturals, professionals i assistencials
per als socis de la cooperativa, l’entorn i la comunitat en general, i la promoció del cooperativisme.

•

Li foment de la RSE i de la igualtat de gènere efectiva.

L’assemblea pot acordar l’aplicació d’altres tipus de fons de reserva
de caràcter voluntari i els estatuts en regularan els criteris i el caràcter de repartibles o irrepartibles.
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Distribució del
resultat
El resultat de l’exercici de les cooperatives pot estar format per dos
tipus de resultats comptables:
•

els resultats cooperatius o excedents: els que es deriven de les
activitats integrades a l’objecte social de la cooperativa.

•

els resultats extracooperatius o beneficis: els que es derivin de
les activitats econòmiques diferents a les finalitats específiques de la cooperativa.

Si una cooperativa té establerta legalment més d’una secció
d’activitat, la distribució de l’excedent i la imputació de les
pèrdues s’ha de fer de manera separada per cada una de les
seccions.
Un cop tancat l’exercici comptable i abans d’impostos cal:
•

Primer: compensar les pèrdues d’anys anteriors, si n’hi ha.

•

Segon: incrementar les reserves obligatòries:
−− Fons de reserva obligatori.
−− Fons d’educació i promoció cooperativa.

•

Tercer: repartir el romanent a les persones sòcies, si n’hi ha. El
criteri de repartiment ha d’ésser d’acord amb la participació en
les operacions, serveis o activitats que tinguin les persones sòcies amb la cooperativa. Aquest romanent es pot:
−− Retornar a les persones sòcies incorporant-ho al capital
social com a aportació obligatòria i/o voluntària.
−− Dotar els fons de reserva voluntaris (repartibles o irrepartibles).
−− Retornar a les persones sòcies en pagaments a compte.
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Règim fiscal

Les cooperatives de l’Estat espanyol tenen un règim tributari propi
i específic, regulat per la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. A gairebé tots els països del món, les
cooperatives gaudeixen de protecció fiscal, encara que al llarg del
temps les polítiques fiscals i econòmiques globals han provocat una
disminució i quasi desaparició de les exempcions fiscals vinculades
a la protecció fiscal.
La llei fiscal, de les cooperatives, de l’Estat espanyol classifica
aquestes en diversos nivells de protecció fiscal. Les cooperatives han de complir un seguit de requisits per mantenir i, per
tant, no perdre els beneficis fiscals atorgats pel fet de ser empreses socials de base col·lectiva, no especulativa.
La llei fiscal, per tant, determina tres nivells diferents de protecció fiscal en què atorga diversos beneficis fiscals aplicables en funció del grau de protecció.
Les cooperatives fiscalment no protegides, amb un grau de
protecció baix, són aquelles cooperatives que han incorregut
en alguna de les setze circumstàncies que preveu l’article 13
de la llei i, per tant, han perdut la consideració de cooperativa
fiscalment protegida. Aquestes, malgrat haver de tributar al
tipus general de l’impost, mantenen especificitats reconegudes en matèria d’impost sobre societats.
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La pèrdua de protecció fiscal no és definitiva ni perpètua, sinó
que subsisteix mentre persisteixi la circumstància tipificada
com a causa de pèrdua de la protecció. Un cop esmenada, es
torna a recuperar la protecció sense necessitat de cap declaració expressa en aquest sentit per part de l’administració.

Les cooperatives fiscalment protegides, amb un grau de protecció
mitjà, són en general totes les cooperatives, pel sol fet de ser-ho,
sempre que no incorrin en cap causa de pèrdua de protecció fiscal.
Tributen a l’impost sobre societats per un tipus de gravamen del
20% sobre els resultats cooperatius; tenen exempció en l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP-AJD)
per actes de constitució, ampliació de capital, constitució i cancel·
lació de préstecs; una bonificació del 95% en l’impost sobre activitats econòmiques; i llibertat d’amortització dels actius fixes nous,
entre altres.

Per saber-ne més
El marc regulador de les
cooperatives a Catalunya és:
Principis cooperatius
internacionals,
l’Aliança Cooperativa
Internacional (ACI)

Les especialment protegides, amb un grau màxim de protecció, són
només aquelles cooperatives de treball associat, agràries, d’explotació comunitària de la terra, del mar i de consumidors i usuaris, que
compleixen un seguit de requisits marcats per la llei fiscal. Les cooperatives que es troben en aquest estatus fiscal, a més dels avantatges de les cooperatives fiscalment protegides, tenen com a avantatge més destacable una bonificació del 50% en la quota íntegra de
l’impost sobre societats.

Llei 12/2015, de 9 de juliol, de
cooperatives de Catalunya
Llei 20/1990, de 19 de desembre,
sobre règim fiscal de les
cooperatives
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Autoregulació

Les cooperatives, com a associacions autònomes de persones, tenen la capacitat per autoregular-se i decidir lliurement com volen
organitzar-se, en els marcs que estableixen les normatives exposades més amunt. Dos documents contenen les normes d’autoregu�
lació d’una cooperativa: els estatuts socials i el reglament de règim
intern.
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Estatuts
Els estatuts defineixen la cooperativa, donen fe de la personalitat
jurídica, i en regulen el funcionament i la relació entre les persones
sòcies. Els continguts mínims que han d’incloure uns estatuts són:
•

La definició de l’empresa cooperativa: principalment la denominació i l’objecte social.

•

El règim social: principalment els drets i deures de les persones
sòcies i la seva tipologia.

•

El règim econòmic: principalment els drets de reemborsament
de les aportacions i els criteris d’aplicació de resultats.

•

Els òrgans i criteris de gestió democràtica.

•

Els criteris de foment de la formació i promoció cooperatives.

•

Les causes de dissolució.

Sabies que...
Les claus per elaborar uns estauts adequats són:

• DONAR-SE TEMPS d’elaboració i comprensió.
• FORMAR-SE sobre les característiques de la cooperativa.
• APROFITAR ELS MODELS ESTANDARDITZATS i les notes
explicatives que ajuden a omplir-los (ACCÉS ALS DOCUMENTS)
• SOL·LICITAR ORIENTACIÓ en cas de dubte.
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Contingut mínim dels estatuts socials
ÀMBIT

CONTINGUT MÍNIM
La denominació.

Aspectes generals i
definició de l’empresa
cooperativa

El domicili social.
L’activitat que constitueix l’objecte social.
L’àmbit territorial de l’activitat cooperativa principal.
El règim de responsabilitat pels deutes socials.
Requisits per a l’admissió i la baixa de persones sòcies, i els supòsits de
baixa justificada.

Règim social

Els drets i les obligacions de les persones sòcies, el seu compromís o
participació amb l’activitat cooperativitzada i el reconeixement del dret
d’informació.
Normes de disciplina social, tipificació de faltes i sancions,
procediments sancionadors i recursos.
Les diverses classes de persones sòcies.
El capital social mínim i el tipus d’aportacions obligatòries inicials dels
diversos tipus de socis, establint si les aportacions al capital social poden
donar interès.

Règim econòmic

El dret de reembossament de les aportacions i el règim de transmissions.
Criteris d’aplicació de resultats, i els percentatges d’excedents que s’han de
destinar als fons obligatoris.
Forma i termini de convocatòria d’assemblees, règim d’adopció d’acords.
Estructura dels òrgans socials d’administració i control obligatoris, i el seu
règim d’actuació.

Criteris de gestió
democràtica

Normes sobre el procés electoral i la remoció dels òrgans socials
d’administració que tinguin caràcter obligatori i dels òrgans facultatius
previstos.
Els membres del consell rector als quals es confereix el poder de
Representació.

I si s’escau

Regulació dels socis de treball: mòduls d’equivalència per assegurar-se una
participació equilibrada en drets i obligacions, polítics i econòmics.
La relació entre vots socials i activitat cooperativitzada per l’atribució del
vot plural ponderat.
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Reglament de règim
intern
El reglament de règim intern (RRI) no cal aprovar-lo en el moment
de constituir la cooperativa, sinó que es pot definir durant el primer
exercici. Ha de ser aprovat per majoria qualificada de 2/3 parts en
una assemblea general en el cas del reglament de règim intern relatiu al règim de treball dels socis treballadors o dels socis de treball.
El reglament de règim intern és de compliment obligat per a les per�
sones sòcies.
Alguns dels elements que pot regular un reglament de règim intern
són:
•

Tipificació de les faltes lleus.

•

Detall del funcionament de l’assemblea, reunions i convocatòries telemàtiques, procediment d’elecció dels càrrecs.

•

Existència i funcionament de comissions, equips de treball.

•

Procediments de pagament de quotes de manteniment o periòdiques.

•

En el cas de cooperatives de treball associat: llocs de treball i
escales salarials, calendari laboral i horaris, vacances, permisos, mesures de conciliació, etc.

Cal tenir present que les normatives relatives a treballs penosos,
insalubres, les causes legals de suspensió i excedència, ni tampoc
allò que fa referència a la prevenció de riscos laborals no són matèria d’autoregulació.
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