per què
una
COOPERATIVA?

Organitza:

Les cooperatives han demostrat
ser una forma empresarial amb
una elevada capacitat de resiliència
en temps de crisi, independentment
del seu sector d’activitat.
La cooperativa és una bona eina
per a crear col·lectivament una
economia basada en les persones,
i no en el capital. Té la finalitat de
satisfer les necessitats dels qui la
composen–siguin de tipus laboral,
social o cultural–, i posa en pràctica
els valors cooperatius del respecte
mutu, la solidaritat, la responsabilitat i
el treball col·lectiu, entre d’altres.
Una cooperativa de treball associat
és una empresa basada en les
persones, que persegueix la generació
de treball i la creació de riquesa,

Promou:

Amb el finançament de:

per a les persones que hi treballen
i per l’entorn en el què actuen. La
seva base democràtica, equitat,
respecte vers l’entorn, presa de
decisions en funció de la participació
en l’activitat cooperativitzada i no
en funció del capital, són algunes
de les característiques de la
cooperativa de treball.
La continuïtat dels negocis
mitjançant la fórmula cooperativa
és, per tant, una molt bona opció,
no només per als treballadors i
treballadores, si no també per a
les persones empresàries i per al
conjunt de la societat, doncs
permeten el manteniment dels
llocs de treball i garanteixen la
continuïtat de l’activitat econòmica.

principis
COOPERATIUS
ADHESIÓ VOLUNTÀRIA I OBERTA
Organitzacions
voluntàries,
obertes a totes les persones
capaces de fer-ne servir els
serveis i disposades a acceptar
les responsabilitats de ser-ne
sòcies, sense discriminació
social, política, religiosa, racial
o sexual.
GESTIÓ DEMOCRÀTICA
Organitzacions
gestionades
democràticament per les persones
sòcies, que participen activament a
l'hora de prendre decisions.
PARTICIPACIÓ ECONÒMICA
DELS SOCIS
Les persones sòcies contribueixen
equitativament al capital de les
cooperatives i decideixen col·lectivament
a què destinar els excedents que
generi la pròpia activitat.
AUTONOMIA I INDEPENDÈNCIA
Organitzacions autònomes d'autoajuda
gestionades per les persones sòcies
que asseguren el control democràtic
per part de la massa social i mantenen
l'autonomia cooperativa.

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ
Proporcionen educació i formació
a les persones sòcies per tal que
puguin contribuir d'un manera
eficaç al desenvolupament de la
cooperativa.
COOPERACIÓ ENTRE COOPERATIVES
Enforteixen el moviment cooperatiu
treballant conjuntament amb
estructures locals, nacionals,
regionals i internacionals.
INTERÈS PER LA COMUNITAT
Treballen per aconseguir el
desenvolupament sostenible de
les seves comunitats mitjançant
polítiques aprovades pel seu
teixit social.

www.ponentcoopera.cat
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COM FER UNA COOPERATIVA

Els llibres han de ser legalitzats en blanc i
amb els fulls numerats correlativament.
DOCUMENTACIÓ
Llibre de registre de persones sòcies i les
seves aportacions socials. Llibre d'actes de
l'assemblea general i del consell rector.
Llibre d'inventaris i balanços. Llibre diari.
TRÀMIT PRESENCIAL
Registre Territorial de Cooperatives de Lleida
PREU: 2,25€ cada volum
CADUCITAT: Tres mesos des de la inscripció de la
constitució de la cooperativa.
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DOCUMENTACIÓ SOCIAL

Per cooperatives amb activitat mercantil o
industrial.
DOCUMENTACIÓ
Plànols de l'emplaçament, plànols del local,
còpia de l'impost d'activitats econòmiques, còpia
del CIF, llicència d'obres o llicència d'obertura
anterior. Projecte tècnic i memòria signat per
l'arquitècte tècnic en cas de fer activitats
qualificades.
TRÀMIT PRESENCIAL
Ajuntament
PREU: Variable
CADUCITAT: Abans de l'obertura de l'establiment
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PERMÍS MUNICIPAL
D'OBERTURA D'ESTABLIMENT

DOCUMENTACIÓ
Model 036. Original i còpia de l'escriptura de
consitució amb el segell i la resolució del
Registre.
TRÀMIT ONLINE
www.agenciatributaria.es
TRÀMIT PRESENCIAL
Agència Tributària Espanyola. Cal sol·licitar
cita prèvia al telèfon 901 200 346
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CIF DEFINITIU

Les cooperatives amb una facturació inferior
a 1 milió d'euros anual estan excemptes de
l'impost d'activitats econòmiques.
DOCUMENTACIÓ
Model 036.
TRÀMIT ONLINE
agenciatributaria.gob.es>Tots els tràmits>
Censos, NIF i domicili fiscal>Censos>Models
036 i 037>Tràmits
TRÀMIT PRESENCIAL
Agència Tributària Espanyola. Cal sol·licitar
cita prèvia al telèfon 901 200 346
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ALTA DE LES ACTIVITATS
ECONÒMIQUES I OBLIGACIONS FISCALS

Les cooperatives queden exceptes d'aquest
impost, però s'ha de fer igualment el tràmit.
DOCUMENTACIÓ
Model 600, document original de l'escriptura
ública i fotocòpia del document original.
TRÀMIT ONLINE
atc.gencat.cat>Utilitats>Programes
d’ajuda>Programa d'ajuda de transmissions
(models 600 i 620)
TRÀMIT PRESENCIAL
Oficina de l'Agència Tributària de Catalunya.
CADUCITAT:
Un mes des de la signatura de l'escriptura pública.
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LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST DE
TRAMITACIONS PATRIMONIALS I
D'ACTES JURÍDICS
DOCUMENTALS

Totes les persones sòcies constituents han de
ser-hi presencialment amb el seu document
d'identitat original i en vigor. La notaria lliura
una còpia original i còpies simples.
DOCUMENTACIÓ
Acta de l'assemblea constituent signada
per totes les persones sòcies fundadores.
Certificació negativa de denominació social.
Estatuts socials de la cooperativa. Certificat
acreditatiu de les aportacions al capital
social. Còpia dels documents d'identificació
de les persones sòcies fundadores.
TRÀMIT PRESENCIAL
Notaria
PREU:
Entre 250 i 750€
(reducció del 50% dels aranzels notarials).
CADUCITAT:
S'ha de constituir en el termini d'un mes des que
s'hagi rebut el pagament de l'ajut de la
capitalització de la prestació de l'atur (si és el cas).
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ESCRIPTURA PÚBLICA

Aprovació dels estatuts. Signatura de l'acta
de constitució. Nomenació del primer
consell rector. Designació de les persones
amb poders representatius de la cooperativa.
DOCUMENTACIÓ
Acta de constitució i estatuts signats per
totes les sòcies fundadores.
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ASSEMBLEA
CONSTITUENT

Escollir el nom de la cooperativa, certificació
negativa denominació social. El nom demanat
s'ha d'expressar amb l'afegit "societat
cooperativa catalana limitada" o la seva
abreviatura (SCOOPL o SCCL). Es recomana
incloure més d’una denominació social, per
ordre, de major a menor preferència. En cas
de resolució favorable, el Registre Central
emet la certificació de denominació.
DOCUMENTACIÓ
Formulari de sol·licitud i Annex de dades
específiques.
TRÀMIT ONLINE
canalempresa.gencat.cat>Tràmits i formularis
>Formularis més freqüents> Creació d’empreses,
societats i cooperatives>Cooperatives
TRÀMIT PRESENCIAL
Registre Territorial de Cooperatives de Lleida.
PREU: 12,25€ CADUCITAT: 4 mesos

1
SOL·LICITUD DEL NOM DE LA COOP

SCCL

Per cooperatives de treball associat, mixtes o
amb personal treballador contractat.
TRÀMIT PRESENCIAL
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
CADUCITAT:
Durant els 30 dies següents a l'obertura del
centre de treball
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COMUNICACIÓ D'OBERTURA
DEL CENTRE DE TREBALL

TRÀMIT ONLINE
sede.fnmt.gob.es>Certificados>Certificado
de Representante>Persona Jurídica
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CERTIFICAT DIGITAL

Alta del codi de compte de cotització de la
cooperativa. També CCC de les persones
socies treballadores en règim d'autònoms.
Aquest tràmit acostuma a ser realitzat per
les gestories corresponents.
DOCUMENTACIÓ
Sol·licitud d'inscripció, còpia simple de
l'escriptura de constitució i el resguard de
la sol·licitud d'inscripció al registre.
TRÀMIT ONLINE
seg-social.es> Empresaris>Inscripció>
Inscripció de l'Empresari>Inscripció de
l'empresari i Codi de Compte de Cotització
TRÀMIT PRESENCIAL
Tresoreria de la seguretat Social.
PREU: 265€
CADUCITAT
La data d'alta a la SS ha de correspondre amb
la data d'alta d'activitats econòmiques
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ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL

Procediment exprés (màxim 10 sòcis).
DOCUMENTACIÓ
Còpia autèntica de l'escriptura pública. 2
còpies del formulari de sol·licitud:
treball.gentcat.cat >Àmbits d’actuació >
Economia social >Recursos> Formularis
i model de documents> Documentació
per a les cooperatives >Formularis de
sol·licitud al Registre de Cooperatives.
TRÀMIT PRESENCIAL
Registre Territorial de Cooperatives de Lleida
PREU: 63,45€
CADUCITAT
Màxim 6 mesos des de l'atorgament notarial.

8
INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
DE COOPERATIVES

DOCUMENTACIÓ
Model 036 complimentat:
agenciatributaria.gob.es>Tots
els
tràmits>Censos, NIF i domicili fiscal>
Censos>Models 036 i 037>Fitxa
Original i fotocòpia de la còpia simple de
l'escritura pública. Còpia del DNI del
representant legal.
TRÀMIT PRESENCIAL
Agència Tributària Espanyola. Cal sol·licitar
cita prèvia al telèfon 901 200 346
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SOL·LICITUD CIF
PROVISIONAL

Capital social inicial mínim de 3.000€.
L'entitat financera ha d'emetre un certificat
on es detalli el capital social de la cooperativa
i les aportacions efectuades per cada una
de les persones sòcies
DOCUMENTACIÓ
Còpia del document d’identificació de les
persones sòcies constituents, copia del
certificat de reserva de la denominació
social, còpia dels estatuts i còpia de l'acta
de constitució aprovada per l'assemblea
constituent.
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OBERTURA
COMPTE CORRENT

DOCUMENTACIÓ
Models d’estatus:
treball.gencat.cat >Àmbits d’actuació >
Economia social >Recursos> Formularis
i model de documents> Documentació per
a les cooperatives >Model d’actes,
estatuts i certificats.

2
ESTATUTS
SOCIALS

