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Preguntes freqüents sobre la Llei de cooperatives 
A continuació, les respostes a les preguntes més freqüents recollides durant les sessions 

informatives sobre la Llei de cooperatives impulsades per la Federació de Cooperatives de Treball 

de Catalunya. La voluntat d’aquest document és que s’enriqueixi amb les aportacions de les 

persones participants a les sessions.  

 

Capital social cooperatiu 

Es pot demanar una quota d’ingrés als socis col·laboradors? 

L’article 26 dedicat als socis col·laboradors no limita aquesta possibilitat, i si ens remetem a l’article 

76 que regula les prestacions i el finançament que no integren el capital social tenim que “Els 

estatuts socials o l’assemblea general poden establir quotes d’ingrés i quotes periòdiques, i també 

decidir-ne la quantia. Aquestes quotes en cap cas no han d’integrar el capital social i no són 

reintegrables”. 

 

Fons cooperatius 

En l’exercici 2015 es podrà aplicar la dotació mínima del 20% al fons de reserva obligatori? 

Per aplicar-la, s’hauran de modificar els estatuts? 

Per tal de poder aplicar el nou mínim legal cal que els estatuts de la cooperativa incloguin aquesta 

circumstància ja que fins ara la dotació mínima era del 30%. La data d’inscripció en el registre 

marcarà el moment en el què s’inicia la vigència dels nous estatuts. Així, si quan s’aproven els 

comptes els estatuts modificats són vigents, la nova dotació mínima serà d’aplicació. 

Les quotes d’organització d’activitats intercooperatives es podran finançar a càrrec del fons 

d’educació i promoció? 

La nova llei ha ampliat les destinacions possibles del fons d’Educació i Promoció en tres apartats 

nous relacionats amb la promoció d’activitats culturals, professionals i assistencials, al foment de 

la responsabilitat social empresarial i a la promoció de noves empreses cooperatives i al creixement 

de les existents (art. 85. 1.). 

En qualsevol cas les activitats a les que es refereix la pregunta podrien entrar en l’apartat b) que 

ja era present en l’anterior llei que consisteix en la “promoció de les relacions intercooperatives”. 

 

Socis 

Un dels tres socis d’una cooperativa de primer grau pot ser soci col·laborador? 

La nova llei determina a l’article 12. 1. que “Les cooperatives de primer grau han d’ésser integrades 

per un mínim de dos socis que duguin a terme l’activitat cooperativitzada” i en el punt següent que 

en el termini de cinc anys n’han d’incorporar un tercer que pot ser dels tipus que disposa l’article 

23 a excepció del soci temporal. Aquests tipus són, excloent els temporals, socis comuns, socis de 

treball i socis col·laboradors. 

Els socis temporals poden ser per projectes de durada limitada? 
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La nova llei contempla la nova figura del soci temporal que és aquell que estableix amb la 

cooperativa un vincle social de durada determinada. Els estatuts socials han de regular aquesta 

categoria i en el moment de l’admissió s’ha d’acordar aquesta condició. 

La durada determinada te un límit de cinc anys. El conjunt de socis temporals no pot ser superior 

a un terç dels socis comuns i el seu percentatge de vots no pot igualar ni superar el dels socis 

comuns. 

 

Gestió empresarial i societària 

Un soci col·laborador pot prendre part en les decisions del Consell Rector? 

Sempre i quan tinguin dret a vot, els socis col·laboradors poden formar part dels òrgans socials de 

la cooperativa. No obstant hi ha les limitacions següents: els socis col·laboradors no poden ser 

titulars de la presidència del consell rector i els socis comuns han de ser majoria en el consell. 

 

Tràmits amb el Registre de Cooperatives 

Si en les escriptures la raó social de la cooperativa inclou la terminació SCCL, cal modificar-

la a SCC? 

La nova llei, en l’article 4.1,  determina la necessitat d’incloure en tota la documentació el 

terme societat cooperativa catalana (SCC o SCoopC) ja que, en matèria de responsabilitat 

s’estableix el règim únic de responsabilitat limitada dels socis, fent innecessari especificar-lo en la 

denominació social, com era el cas en la normativa anterior. 

No hi ha cap disposició en la nova normativa que obligui a fer un canvi de denominació a les 

cooperatives constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor de la nova llei de manera que 

aquesta, com altres mesures de la nova norma, és d’aplicació voluntària per les cooperatives ja 

constituïdes. 

 

 


