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La cooperativa és la fórmula jurídica més adequada per a 
projectes socioeconòmics col·lectius. És un model d’empresa 
democràtica, en què preval la importància de l’activitat que 
fan les persones sòcies (de treball, de consum, d’aportació de 
producte, etc.) per sobre del capital.

Un dels motius pels quals la cooperativa esdevé la fórmula 
que adopten molts projectes associatius que tenen una línia 
de negoci és que representa una oportunitat d’autocupació 
per al grup promotor i pot mantenir en la majoria de casos la 
característica d’entitat sense ànim de lucre, així com el 
funcionament democràtic originari.

Empreses mercantils i autònoms han vist en la conversió 
cooperativa l’oportunitat d’implicar les persones treballadores 
en el projecte empresarial, cosa que permet aconseguir més 
capital, compartir les responsabilitats i dotar l’organització 
d’un funcionament més participatiu i motivador.

Les cooperatives creen ocupació estable, redistribueixen 
millor la riquesa, presten serveis socials amb més eficàcia, 
preserven el medi natural, cohesionen l’entorn rural, permeten 
l’accés al crèdit i ofereixen productes de més qualitat tant a 
persones sòcies com a tercers. Actuen, en definitiva, amb 
responsabilitat social amb les persones vinculades i amb 
l’entorn.
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Passos a seguir:
1r.- Convocar als socis en assemblea per aprovar la transformació de 
l’associació en societat cooperativa catalana limitada sense 
ànim de lucre.

2n.- L’acord de transformació cal que contingui els següents 
aspectes:
- Balanç de l’Associació, tancat el dia anterior a l’acord.
- Acord sobre el destí dels fons de l’associació.
- Destitució de la junta directiva i dels poders vigents.
- Nomenament del Consell Rector (òrgan de govern).
- Definició de la participació dels socis; s’han d’assignar 
participacions socials als socis en funció de la seva aportació. 
L’aportació del soci pot consistir en:
a) Aportació econòmica al moment de la transformació.
b) Aportació no econòmica que es pot determinar a través 
del balanç de transformació. Cal un informe del consell 
rector o d’un expert independent que valori l’aportació.
Aprovació dels nous estatuts que regiran la cooperativa. 
Prèviament caldrà haver demanat al Registre de Cooperatives 
la sol·licitud de denominació social per a la cooperativa.

3r.- Elevar a escriptura pública dels acords davant Notari.

4t.- Liquidar l’escriptura davant de l’oficina liquidadora de 
tributs.

5è- Quan l’escriptura ja està liquidada a l’Oficina de Tributs, 
s’ha de presentar al Registre de Cooperatives i pagar la 
corresponent taxa. S’ha de fer en un termini de sis mesos des 
de l’acord notarial.

6è.- Un cop realitzada la inscripció, s’haurà de presentar 
davant d’hisenda la documentació per obtenir el nou NIF 
(canviarà la lletra, com a cooperativa comença per F).
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Passos a seguir:
1r.- Cal convocar als socis en Junta per adoptar la transformació 
en societat cooperativa catalana limitada.

2n.- L’acord de transformació cal que contingui els següents 
aspectes:

- Balanç tancat el dia anterior a l’acord.
- Acord sobre el destí dels fons.
- Destitució de la junta directiva i dels poders vigents.
- Nomenament del Consell Rector (òrgan de govern).
- Definició de la participació dels socis; s’han d’assignar

participacions socials als socis en funció de la seva aportació.
L’aportació del soci pot consistir en:
a) Aportació econòmica en el moment de transformació.
b) Aportació no econòmica que es pot determinar per mitjà 
del balanç de transformació. Cal un informe del consell 
rector que valori l’aportació o bé d’un expert independent.
Aprovació dels nous estatuts que regiran la cooperativa. 
S’haurà de demanar la certificació de denominació social 
per la cooperativa.

3r.- Elevació a públic dels acords davant Notari.

4t.- Liquidar l’escriptura davant de l’oficina liquidadora de 
tributs.

5è- Informar a Hisenda de la transformació i presentar 
posteriorment al Registre de Cooperatives l’escriptura de 
transformació degudament liquidada.

6è.- Una vegada inscrita la transformació al registre de 
cooperatives, s’ha de presentar davant d’hisenda la documentació 
per tal d’obtenir el nou NIF (canviarà la lletra, com a cooperativa 
comença per F).
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• Assessorament.
• Formació.
• Acompanyament.

A l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida assessorem 
gratuïtament en la promoció de la fórmula cooperativa per a 
la conversió d’empreses i/o associacions.



Promou: Amb el finançament de:

Organitza:


