
D’ASSOCIACIÓ
A COOPERATIVA
D’ASSOCIACIÓ

A COOPERATIVA

GUIA FÀCIL PER LA
TRANSFORMACIÓ DE

LA FÓRMULA JURÍDICA

GUIA FÀCIL PER LA
TRANSFORMACIÓ DE

LA FÓRMULA JURÍDICA

No és necessari.  El capital mínim de constitució és de 3.000 euros, dels quals cal desembolsar-ne el 100% 
en el moment de la constitució. El capital es pot aportar de forma dinerària i/o amb d’altres béns.

CAPITAL SOCIAL
MÍNIM

Només cal disposar-ne per a les persones contractades, en cas que n’hi hagi. A nivell laboral 
una associació està subjecta a les mateixes legislacions que qualsevol altra forma jurídica.

És obligatòria per a les sòcies treballadores, podent escollir entre el règim general o el 
d’autònoms (totes el mateix). L’alta pot ser a temps parcial. Les sòcies treballadores o de 
treball, si poden, tenen la possibilitat de capitalitzar l’atur.

OBLIGACIÓ DE
COTITZACIÓ SS

La responsabilitat, si és imputable a diverses persones, té caràcter solidari. (Responen totes 
les membres de l’òrgan de govern).

La responsabilitat és limitada a les aportacions subscrites de les persones sòcies, sempre i 
quan no hi hagi negligència en les funcions encomanades.RESPONSABILITAT

Les associacions també tenen obligacions fiscals com les empreses, les cooperatives o 
qualsevol altra forma jurídica. 

Les cooperatives gaudeixen d’un règim fiscal propi amb diverses bonificacions fiscals en 
l’Impost sobre Societats, l’ITP-AJD, entre altres.

OBLIGACIONS
FISCALS I

COMPTABLES

Poden dur a terme activitats econòmiques accessòries o subordinades a la seva finalitat, si els 
rendiments que es deriven es destinen exclusivament al compliment d’aquesta.

Les cooperatives duen a terme activitats socioeconòmiques, el que s’anomena activitat 
cooperativitzada, és a dir el servei mutu que realitzen les sòcies que varia segons la classe 
cooperativa: el treball, el consum, la mutualització de serveis, l’aportació de producte, l’ús d’habitatge...)

ACTIVITAT
ECONÒMICA

Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques. 

Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperativesNORMATIVA DE
REFERÈNCIA

El mínim per constituir una cooperativa són 2 persones sòcies, que al cap de 5 anys, hauran 
de ser 3 (podrà ser una sòcia col·laboradora). Les cooperatives de consumidors i usuaris 
requereixen un mínim de 10 sòcies.

NºPERSONES

“Entitat sense ànim de lucre, constituïda voluntàriament per tres o més persones per 
complir una finalitat d’interès general o particular, a través de la posada en comú de 
recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit” (Llei 4/2008 del Llibre 
Tercer del Codi Civil Català).

"Societats que, actuant amb plena autonomia de gestió i sota els principis de lliure adhesió 
i de baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica, associen persones físiques 
o jurídiques amb necessitats o interessos socioeconòmics comuns amb el propòsit de 
millorar la situació econòmica i social de llurs components i de l'entorn comunitari fent una 
activitat empresarial de base col·lectiva”. (Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya).

DEFINICIÓ

L'Assemblea General, formada per totes les persones associades, és l'òrgan sobirà d'una 
associació, mentre que la junta directiva és l'òrgan encarregat de gestionar el dia a dia 
seguint els acords presos per l'assemblea.
Les persones membres de la junta directiva d’una associació exerceixen els seus càrrecs de 
forma gratuïta, des del voluntariat. En cas que algun càrrec de l’òrgan exerceixi tasques 
diferents a les del càrrec, podrà ser remunerat sempre i quan s’estableixi una relació 
laboral. Com a màxim podran ser remunerades la meitat de les persones membres de 
l’òrgan de govern.

L'assemblea general és l'òrgan sobirà d'expressió de la voluntat social, formada per la 
totalitat de les persones sòcies. El consell rector, és l'òrgan de govern, representació i 
administració de la cooperativa. En les cooperatives de treball les persones que ostenten 
els òrgans de govern són les sòcies de la cooperativa, per tant, reben remuneracions pel 
seu treball en relació a l’activitat econòmica de la cooperativa.
A banda, és opcional que es puguin percebre remuneracions per activitats derivades de 
l’exercici d’un càrrec, excepte les cooperatives sense ànim de lucre.

ÒRGANS DE
GOVERN
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El mínim per constituir una associació són 3 persones. 
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COOPERATIVA?
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TRANSFORMACIÓ TOTAL
DE LA FÓRMULA JURÍDICA
TRANSFORMACIÓ TOTAL
DE LA FÓRMULA JURÍDICA

1//CONVOCAR UNA ASSEMBLEA GENERAL
de totes i tots els socis per aprovar la 
transformació a cooperativa sense ànim de lucre.

2//DRET D’INFORMACIÓ A LES SÒCIES I SOCIS
Caldrà elaborar un informe on consti: 
- Els aspectes jurídics, econòmics i nous òrgans 

d’organització. 
- Balanç econòmic de l’associació.
- Nous estatuts de la cooperativa resultant

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.

Un cop realitzada la inscripció, 
s’haurà de presentar davant 
d’hisenda la documentació per 
obtenir el nou NIF.

Veure la guia de Ponent Coopera:  COM FER UNA COOPERATIVA? GUIA RÀPIDA

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.

Quan l’activitat principal duta a terme per una associació és una activitat 
econòmica es poden donar desequilibris en la governança de l’entitat a 
causa del conflicte d’interessos que es pot generar entre les persones 
assalariades i la Junta Directiva, ja que aquesta última té una motivació 
de caràcter voluntari i no assalariat, i està assumint responsabilitats 
empresarials sense estar vinculada al dia a dia de l’activitat. En canvi, a 
les cooperatives les decisions són estrictament laborals i preses pels 
treballadors/es.

En aquesta línia les associacions que cobren quotes a canvi de la realització 
de serveis perden competitivitat respecte a  les cooperatives de treball 
associat, ja que tributen a un tipus més alt de l’impost de societats. A 
banda, les cooperatives tenen més mecanismes per  capitalitzar-se: 
aportacions dels socis, capitalització de l’atur, títols participatius, entre d'altres.

Les cooperatives, com les associacions, parteixen del fet  col·lectiu i 
social, posant al centre les persones. La cooperativa, doncs, és la fórmula 
jurídica que més es pot ajustar a projectes socioeconòmics col·lectius. Ja 
que és un model d’empresa democràtica, que pot respectar els principis i 
objectius que té una associació.
Passar d’una associació amb algun tipus d’activitat econòmica a cooperativa 
és una oportunitat de generar autoocupació pel grup promotor, mantenint 
el seu objectiu social i/o sense ànim de lucre i seguir amb un funcionament 
democràtic.

A continuació trobareu els passos i les diferents opcions per tal de passar 
d’una associació a cooperativa.

Aquest cas es dona quan tota l’associació
està i vol dedicar-se a l’activitat econòmica.

2//APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ESCISSIÓ EN UN
ASSEMBLEA GENERAL AMB TOTES LES SÒCIES I SOCIS

4//CREAR LA NOVA COOPERATIVA

*Una altra manera de fer el pas al món cooperatiu seria fer la liquidació de l’associació existent i la creació d’una nova cooperativa. En aquest punt podeu consultar la nostra guia: COM FER UNA COOPERATIVA

CONVIVÈNCIA DE LES DUES ENTITATSCONVIVÈNCIA DE LES DUES ENTITATS

1//PRESENTACIÓ DEL PROJECTE D’ESCISSIÓ
EN LA FORMULA COOPERATIVA
On ha de constar:
- Denominació i domicili de l’associació existent i la nova cooperativa
- Els estatuts de la nova cooperativa
- Designació dels elements de l’Actiu i el Passiu que s’han de transmetre.
- Balanç econòmic d’escissió

3//FER PÚBLIC L’ACORD

4//ELEVAR ELS ACORDS A
ESCRIPTURA DE TRANSFORMACIÓ
DAVANT NOTARI

6//LIQUIDAR L’ESCRIPTURA
DAVANT DE L’OFICINA
LIQUIDADORA DE TRIBUTS

8//NOU NIF

5//SOL·LICITAR AL REGISTRE
D’ASSOCIACIONS UN CERTIFICAT 
ON CONSTI QUE NO HI HA CAP
OBSTACLE PER A LA TRANSFORMACIÓ

7//REGISTRE DE COOPERATIVES

3//APROVAR L’ACORD DE TRANSFORMACIÓ

Aquest cas es pot donar en associacions que amb el 
temps han generat una activitat econòmica  que ha 
agafat més pes dins l’entitat i es vol professionalitzar. 
Però es vol mantenir els objectius i altres activitats de 
l’associació preexistent. 


