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PREÀMBUL. 
 
La necessitat d’enfortir el teixit associatiu de les cooperatives de treball associat a Catalunya és patent. En 
aquest sentit, com a continuadores del procés iniciat l’any 1935 amb la constitució de la Federació de 
Cooperatives de Producció i de Treball, les federacions de cooperatives de treball tenen un paper essencial en 
aquest procés de consolidació representativa d’una realitat en la qual Catalunya històricament ha estat pionera i 
de la qual, a les portes del segles XXI, assistim a un reformulament summament creatiu i, alhora, respectuós, 
dels principis de l’Associació Cooperativa Internacional, inserit en un continuat creixement de les més diverses 
realitats d’autoorganització col·lectiva en matèria de treball associat. 
 
El progressiu apropament de les dues federacions de cooperatives de treball associat, la Federació de 
Cooperatives de Treball Associat de Catalunya (FCTAC) i la Federació Autònoma de Cooperatives Catalanes 
de Treball Associat (FACCTA) ha demostrat, a través d’una experiència adquirida de mútua col·laboració cada 
vegada més intensa en diversos camps de treball -defensa dels interessos comuns en els àmbits 
representatius, organitzatius, jurídics, formatius- que és possible encarar la fusió de les dues entitats mantenint i 
potenciant els actius que més caracteritzaven a cadascuna de les federacions, sense els inconvenients de la 
fragmentació representativa de les cooperatives de treball associat. 
 
No cal dir que el rerafons de tot aquest procés, que en definitiva respon a donar un millor recolzament a les 
cooperatives de treball associat catalanes i a aquelles altres que incorporen socis de treball, és el de donar més 
força a totes aquelles iniciatives i realitats que, nascudes en el si d’una o d’altra federació, estan generant una 
dinàmica nova que posa per davant el principi d’intercooperació al de competència, el principi de solidaritat al 
d’especulació, l’interès col·lectiu a l’ambició particular, l’autogestió a l’autoritarisme i la legitimació representativa 
a la debilitat en la defensa dels interessos del sector. 
 
L’ampli suport de les cooperatives d’una i altra federació al procés de fusió, després de més de dos anys d’un 
treball intens de progressiu coneixement i mútua confiança, ens permet encarar el present i el futur amb el 
realisme i la certesa que una federació més forta implicarà alhora, des dels principis que es formulen en els 
presents estatuts, un equivalent enfortiment de les cooperatives federades i, per extensió, de la resta del món 
cooperatiu. 
 
 
 
CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, PRINCIPIS, ÀMBIT, DOMICILI I OBJECTE SOCIAL 
 

Art. 1.- Denominació i règim jurídic 
 
La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), en endavant “la Federació”, es va constituir com 
a resultat de la fusió de la Federació Autònoma de Cooperatives Catalanes de Treball Associat (FACCTA) i la 
Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya (FCTAC), i adapta els seus Estatuts a la Llei 
18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya. 
  

Art. 2.- Caràcter i finalitat 
 
La Federació és una entitat de base associativa sense ànim de lucre que agrupa voluntàriament les 
cooperatives de treball de Catalunya i possibilita una resposta social coordinada de tots els qui s'apleguen amb 
els objectius de defensa i promoció de les cooperatives de treball i del cooperativisme en general i, també la 
contribució a la consolidació d'un teixit cooperatiu sòlid tant des del punt de vista econòmic com social. Així 
mateix, es proposa potenciar i donar suport als processos que incorporen els valors de la democràcia i 
l’autogestió a l'empresa i a l'economia, d’acord amb els principis de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI). 
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Art. 3.- Principis 
 
La Federació proclama i fa seus els principis cooperatius reconeguts per l'ACI, i en particular els següents: 
 
1) Adhesió voluntària i oberta a totes les cooperatives catalanes, sempre que compleixin els requisits 
estatutaris necessaris per a ser-ne membres. 
 
2) Gestió democràtica de la Federació i de les cooperatives federades, les quals han de decidir i establir en 
cada moment les polítiques més convenients per a les seves cooperatives i per al conjunt del moviment 
cooperatiu. Això implica necessàriament la transparència en el funcionament de la Federació. 
 
3) Participació econòmica de les cooperatives federades. La contribució de les cooperatives federades al 
sosteniment de l'estructura federativa i dels seus serveis és el pilar bàsic per al seu desenvolupament. 
 
4) Autonomia i independència de qualsevol instància de poder o grup de pressió, necessàries per a donar 
efectivitat als principis i objecte de la Federació. 
  
5) Educació, formació i informació com a premisses ineludibles de tota autèntica autogestió. La Federació es 
proposa com a objectiu bàsic facilitar informació i formació a les cooperatives. 
 
6) Cooperació entre cooperatives. La intercooperació comença en la pròpia Federació en associar i posar en 
contacte a nombroses cooperatives de diferents sectors d'activitats. Aquest primer pas s'ha d'ampliar i plasmar 
en col·laboracions concretes entre les cooperatives. 
 
7) Compromís amb la comunitat. El compromís de millora de l’entorn comunitari, essencial a tota cooperativa 
segons proclama el propi article 1 de la Llei de cooperatives de Catalunya, és un principi ineludible de la 
Federació. Aquest compromís amb la comunitat, que transcendeix l’àmbit estrictament intern, s’ha de posar de 
manifest en l’aplicació dels propis excedents socials, energies intangibles generades per la pròpia dinàmica de 
la Federació en benefici de la societat. 
 

Art. 4.- Àmbit territorial, domicili i durada 
 
L'àmbit de la Federació és principalment el territori de Catalunya. 
 
El domicili social és a Barcelona, al Passeig de Gràcia, núm. 6, 2n 2a, i es podrà traslladar a un altre lloc dins 
del mateix terme municipal per acord del Consell Rector. 
 
Es podrà autoritzar l'obertura de delegacions on calgui. Qualsevol canvi de domicili, sigui el central o els 
territorials, s'haurà de comunicar necessàriament a les cooperatives federades i als tercers interessats. 
 
La Federació tindrà una durada indefinida.  
 

Art. 5.- Objecte social 
 
L’objecte social de la Federació consisteix en: 

 
a) Garantir la representació i defensa dels interessos generals de les cooperatives de treball en tots els àmbits, 
davant les administracions públiques i qualsevol altra institució, realitzant totes aquelles actuacions que 
consideri oportunes. 
 
b) Promoure i fomentar les iniciatives d'intercooperació. 
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c) Potenciar i promocionar el cooperativisme, i en especial, el cooperativisme de treball en els àmbits externs. 
d) Impulsar la relació i col·laboració de les diferents federacions de cooperatives tant en el si de la Confederació 
de Cooperatives de Catalunya com en d’altres espais de potenciació del moviment cooperatiu. 
 
e) Oferir una atenció i serveis bàsics d’informació i assistència bàsica a les cooperatives federades. 
 
f) Assegurar la formació cooperativista i promoure la formació continuada dels socis i dels treballadors de les 
cooperatives. 
 
g) Promoure mecanismes de participació de les cooperatives federades que responguin a necessitats sectorials 
i territorials. 
   
h) Afavorir la resolució de conflictes generats en el si de les cooperatives federades o entre aquestes, mitjançant 
la mediació o l’arbitratge, a petició de les parts interessades, sense perjudici de les competències del Consell 
Superior de Cooperació en matèria de conciliació i arbitratge. 
 
i) Qualsevol altre que li vingui atribuït per disposicions legals o per acord de l’Assemblea de la Federació. 
 

Art. 6.- Personalitat jurídica 
 
La Federació és una entitat dotada de personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, i tindrà facultats per 
realitzar, mitjançant els seus òrgans de representació i d'administració, tot tipus d'actuacions en el marc del seu 
objecte social. 
 
 
 
CAPÍTOL II.- DE LES COOPERATIVES FEDERADES. DE LES ALTRES PERSONES SÒCIES. DRETS I 
OBLIGACIONS. ALTES I BAIXES. DISCIPLINA SOCIAL 
 
 
Secció 1a. De les cooperatives federades 
 

Art. 7.- Cooperatives federades 
 
Podran ser membres de la Federació les següents classes de cooperatives: 
 
- Les cooperatives de treball associat. 
- Les cooperatives mixtes de treball associat i qualsevol altra classe de cooperativa. 
- Aquelles cooperatives que acreditin que tenen socis de treball. 
- Les cooperatives de primer, segon o ulterior grau on algun dels seus membres sigui una  cooperativa de treball 
associat. 

 
Caldrà que les entitats esmentades estiguin sotmeses a la Llei de cooperatives de Catalunya. 
 
 
 
Secció 2a. De les altres persones sòcies 
 
 
Art. 8.- Dels socis col·laboradors  
 
Es podran incorporar a la Federació com a socis col·laboradors totes aquelles persones o entitats que 
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puguin col·laborar en la consecució de l’objecte social de la Federació. 
 
Poden ser socis col·laboradors les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i també, si el 
contingut de la vinculació amb la Federació ho permet, les comunitats de béns i les herències jacents. 
 
Els seus drets i obligacions queden regulats pel que disposen els estatuts socials, i, en tot allò que no hi 
sigui establert, pel que acordi l’assemblea de la Federació. 
 
 
 
Secció 3a. Altes 
 
 
Art. 9.- Sol·licitud d’alta 
 
Es poden integrar a la Federació tota classe de cooperatives de les descrites a l'article 7 que ho sol·licitin 
expressament i compleixin els següents requisits: 
 
a) Aportar còpia dels Estatuts socials. 
 
b) Aportar certificat de l'Assemblea General o del Consell Rector en el qual s'aprova sol·licitar l'ingrés a la 
Federació. 
 
c) Aportar certificat on s'acrediti el nombre de socis treballadors o de treball de la cooperativa o, en el seu cas, el 
nombre i percentatge sobre el total de socis que siguin cooperatives de treball associat. 
 
d) Compromís de complir i fer complir els presents estatuts i les obligacions que d’ells se’n derivin. 
 
 
 
Art. 10.- Procediment d’admissió 
 
La sol·licitud d'admissió haurà de ser resolta pel Consell Rector en el termini màxim de dos mesos. La resolució 
denegatòria només es podrà basar en els motius establerts estatutària o legalment i haurà d'estar degudament 
motivada. Aquesta resolució podrà ser recorreguda per la cooperativa sol·licitant davant l'Assemblea General en 
el termini d’un mes des de la notificació de l'acord.  
 
 
 
Secció 4a. Drets i obligacions 
 
 
Art. 11.- Drets 
 
Les cooperatives federades tenen dret a: 
 
a) Participar en qualsevol activitat o servei que ofereixi la Federació i formar part activament, en el seu cas, dels 
seus òrgans de govern, comissions, grups de treball i qualsevol altre òrgan federatiu, aportant-hi tot el que es 
consideri oportú i interessant per a les cooperatives federades i per garantir un millor funcionament de la 
Federació. 
 
b) Elegir i ser elegides per formar part dels òrgans de govern i de control i exercir la representació que en cada 
cas se'ls confereixi. 
 
c) Participar amb veu i vot en totes les deliberacions i processos per a l'adopció dels acords de l'Assemblea 
General i dels altres òrgans de què formin part. 



Estatuts de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
 
 
 

7

 
d) D’acord amb el principi de transparència en el funcionament de la Federació, enunciat a l’article 3.2) dels 
presents estatuts, es reconeix el dret d’informació en els termes previstos a la Llei de cooperatives de 
Catalunya. 
 
e) Els altres que resultin de les normes legals i estatutàries, així com també dels acords vàlidament adoptats 
pels òrgans de la Federació. 
 
 
Art. 12.- Obligacions 
 
Les obligacions de les cooperatives federades de la Federació seran les següents: 
 
a) Participar, degudament representades, a les reunions de l'Assemblea General i d'altres òrgans als quals 
siguin convocades, d’acord amb la Llei i els presents Estatuts. 
 
b) Complir i fer complir els presents Estatuts i els acords socials vàlidament adoptats. 
 
c) Proporcionar els seus Estatuts socials a la Federació i comunicar les seves modificacions, canvis de domicili 
social i de Consell Rector, així com trametre anualment una relació de les altes i baixes dels socis. 
 
d) Contribuir al sosteniment de la Federació en la forma i quantitat que acordi l'Assemblea. 
 
e) Complir tots els deures que resultin de les normes legals, estatutàries i acords dels òrgans de govern. 
 
 
 
Secció 5a. Baixes 
 
 
Art. 13.- Causes de baixa 
 
Seran causes de baixa de les cooperatives federades les següents: 
 
a) La baixa voluntària, en qualsevol moment, mitjançant escrit dirigit al Consell Rector. 
 
b) La baixa obligatòria, per cessament d’activitat, dissolució o qualsevol altra causa de pèrdua de la personalitat 
jurídica de la cooperativa, o la transformació d’aquesta en una altra entitat que no reuneixi els requisits 
subjectius determinats a l’article 7 dels presents estatuts. 
 
c) L’expulsió per incompliment molt greu de les seves obligacions estatutàries. 
 
Tant la baixa voluntària com obligatòria es consideraran justificades. En el cas de la baixa per expulsió, la seva 
consideració serà d’injustificada. 
 
 
 
Art. 14.- Procediment de baixa 
 
a) Les baixes voluntàries es tramitaran mitjançant escrit adreçat al Consell Rector, i tindran efectes a partir del 
primer dia del mes següent al de l’entrada de l’esmentat escrit. 
 
b) Les baixes obligatòries es podran iniciar a instància de l’afectada, amb els mateixos tràmits i efectes que els 
de la lletra anterior, o d’ofici per part del Consell rector, d’acord amb el procediment previst per a les expulsions. 
 
c) Les expulsions es tramitaran mitjançant expedient incoat pel Consell Rector d’acord amb el que estableix 
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l’article 21 de la Llei de cooperatives de Catalunya. 
 
 
Secció 6a. Disciplina social 
 
 
Art. 15.- Faltes 
 
1.- Seran considerades faltes de les cooperatives federades la vulneració de les obligacions enunciades a 
l’article 12 dels presents estatuts. 
 
En funció de la gravetat i transcendència social de la infracció, aquesta podrà ser considera lleu, greu o molt 
greu. 
 
2.- Seran considerades faltes lleus les següents: 
 
a) La inassistència sense justificació a les reunions de l’Assemblea General. 
b) L’incompliment d’allò previst a l’article 12.c) dels presents Estatuts. 
c) Haver estat sancionada en ferm per alguna infracció lleu de les previstes a l’article 135.1 de la Llei de 

cooperatives de Catalunya. 
d) Les altres que pugui establir l’Assemblea General. 

 
3.- Seran considerades faltes greus les següents: 

 
a) La inassistència sense justificació a les reunions del Consell Rector o del Consell Permanent. 
b) L’incompliment de les obligacions econòmiques envers la Federació que s’hagin acordat. 
c) Haver estat sancionada en ferm per alguna infracció greu de les previstes a l’article 135.2 de la Llei de 

cooperatives de Catalunya. 
d) Qualsevol reiteració en falta lleu. S’entendrà que hi ha reiteració quan la cooperativa federada hagi de ser 

sancionada per la mateixa falta greu més d’una vegada en el termini d’un any. 
e) D’altres incompliments dels Estatuts socials i d’altres normes de la Federació, quan no comprometin 

principis d’aquesta proclamades a l’article 3. 
 
4.- Seran considerades faltes molt greus les següents. 

 
a) L’incompliment dels Estatuts socials i d’altres normes de la Federació, quan comprometin els principis 

d’aquesta proclamats a l’article 3, o quan, per la seva transcendència, perjudiquin greument els interessos 
d’aquella o d’altres cooperatives federades. 

b) Qualsevol reiteració de falta greu. S’entendrà que hi ha reiteració quan la cooperativa federada hagi de ser 
sancionada per la mateixa falta greu més d’una vegada en el termini d’un any. 

c) Haver estat sancionada en ferm per alguna infracció molt greu de les previstes a l’article 135.3 de la Llei de 
cooperatives de Catalunya. 

 
 
 
Art. 16.- Sancions 
 
1.- La imposició de sancions per faltes socials és competència del Consell Rector. 
 
2.- La sanció per falta lleu consistirà en la suspensió dels drets socials de la cooperativa infractora per un termini 
d’un a tres mesos. 
 
3.- La sanció per falta greu consistirà en la suspensió dels drets socials per un termini de quatre mesos a un 
any. 
 
4.- La sanció per falta molt greu consistirà en l’expulsió de la Federació de la cooperativa infractora. 
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5.- Als efectes d’allò previst a l’article 26.1.a) de la Llei de cooperatives de Catalunya, s’entendrà que la 
participació mínima obligatòria de la cooperativa federada en les activitats de la Federació ve determinada per 
les obligacions socials enumerades a l’article 12 dels presents Estatuts. 
 
6.- La cooperativa sancionada podrà recórrer davant de l'Assemblea General, que decidirà la procedència o 
improcedència de la sanció imposada. 
 
7.- La Federació ajustarà el seu procediment sancionador a les normes de disciplina social establertes a l’article 
21 de la Llei de cooperatives de Catalunya. 
 
  
 
CAPÍTOL III.- ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ I CONTROL DE LA FEDERACIÓ 
 
 
Secció 1a. Dels òrgans socials 
 
Art. 17.- Òrgans socials 
 
Els òrgans de govern o control de la Federació són els següents: 
 
a) L'Assemblea General. 
b) El Consell Rector. 
c) Els/les Interventors/res de comptes. 
 
 
 
Secció 2a. L'Assemblea General 
 
Art. 18.- Naturalesa, composició i competències 
 
L'Assemblea General està constituïda per totes les cooperatives federades i és el màxim òrgan de decisió i 
expressió de la voluntat social de la Federació. Sense perjudici de la seva competència en tots els temes 
relacionats amb la Federació, són facultats pròpies i indelegables de l'Assemblea les següents: 
 
a) Aprovar els plans estratègics i els criteris pressupostaris. 
 
b) Aprovar la Memòria social i econòmica i els comptes anuals que presenti el Consell Rector al final de cada 

exercici. 
 
c) Modificar els Estatuts. 
 
d) Aprovar els reglaments de règim intern de la Federació 
 
e) Elegir les persones que formaran el Consell Rector i els/les Interventors/res de comptes o retirar-los o 

donar-los la confiança. 
 

f) Aprovar la creació d'altres òrgans sectorials i/o territorials dins la mateixa Federació. 
 
g) Aprovar l’establiment de quotes i els criteris per a la seva determinació. 
 
h) Decidir sobre els recursos contra les sancions imposades. 
 
i) I en general, les establertes per la Llei i els Estatuts, les que resultin d'interès general per a les cooperatives 

o la Federació i les que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan social. 
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Art. 19.- Dret de vot. 
 
Tots els socis i sòcies treballadors o de treball de les cooperatives federades tenen dret a assistir a l’Assemblea. 
Tanmateix, el dret de vot de cada cooperativa s’exercirà a través del seu representant, degudament acreditat. 
 
El dret de vot es podrà exercir per mitjà d’una altra cooperativa sòcia, que no podrà representar més d’una 
cooperativa. La delegació de vot només es podrà fer per a una assemblea concreta i s’haurà de fer per escrit. 
 
El vot serà ponderat, fins a un màxim de tres vots per cooperativa federada, segons els següents criteris: les 
cooperatives que tinguin fins a deu socis treballadors tindran un vot; les que tinguin de onze a vint-i-cinc socis 
treballadors, dos vots; i les de més de vint-i-cinc socis treballadors, tres vots. El mateix criteri s’aplicarà respecte 
al nombre de socis de treball d’altres classes de cooperatives i també pel què fa a les cooperatives de primer, 
segon o ulterior grau que integrin cooperatives de treball associat. 
 
Les majories exigides per a adoptar acords són les previstes amb caràcter general a la Llei de cooperatives de 
Catalunya, llevat previsió expressa dels presents Estatuts. 
 
 
Art. 20.- Classes d'Assemblea. Convocatòria 
 
L'Assemblea General se celebrarà de manera ordinària una vegada a l’any, amb convocatòria prèvia del 
Consell Rector dins dels sis mesos posteriors al tancament de l'exercici, per aprovar la gestió del Consell Rector 
i els comptes anuals 
 
Tanmateix, el Consell Rector per iniciativa pròpia, dels interventors de comptes, o a instància d'un 10% dels vots 
socials de les cooperatives federades, convocarà Assemblees Extraordinàries. En qualsevol cas, qui hagi instat 
la convocatòria haurà d’especificar amb precisió l’ordre del dia a sotmetre a l’Assemblea 
 
En la convocatòria hi haurà de constar amb suficient detall i concreció l'ordre del dia, la data, el lloc i l'hora de la 
primera convocatòria, i si s’escau de la segona, i haurà de ser comunicada a totes les cooperatives federades 
amb trenta dies d’antelació per a les Assemblees ordinàries i de quinze dies per a les extraordinàries. 
 
El lloc de celebració de l’assemblea serà el que indiqui la convocatòria 
 
 
Art. 21.- Constitució 
 
L'Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi siguin presents o representats la 
meitat més un dels vots socials. Si no s'aconsegueix aquest nombre, se celebrarà una segona reunió en 
l'interval fixat en la convocatòria, el qual no serà inferior a mitja hora però dintre del mateix dia, que es 
considerarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre vots socials presents o representats. 
 
 
Art. 22.- Reglament 
 
L'Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, es regirà per les normes previstes als presents 
Estatuts, a la Llei de cooperatives de Catalunya i, en el seu cas, pel seu propi reglament de funcionament 
aprovat per l’Assemblea. 
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Secció 3a. El Consell Rector 
 
Art. 23.- El Consell Rector. Naturalesa i funcions 
 
El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la Federació i exerceix la gestió social i la direcció 
d'acords amb els manaments i les directrius de l'Assemblea General. 
 
En especial té facultats per: 
 
a) Executar i desenvolupar els acords vàlidament adoptats per l'Assemblea General. 
 
b) Elaborar els plans estratègics, els criteris pressupostaris, la Memòria social i econòmica i els comptes 

anuals. 
 
c) Aprovar el pressupost anual 
 
d) Convocar l'Assemblea General i preparar la documentació que s'hi ha de debatre. 
 
e) Proposar les quotes a l'Assemblea General. 
 
f) Elaborar els reglaments necessaris per a la bona marxa de la Federació. 
 
g) Designar qualsevol persona de la Federació per ocupar càrrecs públics o privats en nom i representació 

d'aquesta. 
 
h) Estructurar els serveis de la Federació, nomenant i separant les persones que siguin necessàries o 

contractant els serveis a tercers. Si ho considera convenient, podrà designar una persona que exerceixi 
aquelles funcions que el Consell li delegui, amb les condicions i límits previstos a l’article 48 de la Llei de 
cooperatives de Catalunya. 

 
i) Impulsar i planificar la realització d'activitats i serveis per part de la Federació. 
 
j) Decidir sobre les causes d'alta, baixa i expulsió de les cooperatives federades. 
 
k) Delegar al Consell Permanent part de les seves funcions, excepte les que són indelegables en virtut de la 

Llei de cooperatives de Catalunya. 
 

l) Aprovar, a proposta de cada àrea sectorial i/o territorial, el seu respectiu reglament de funcionament, 
atenent als criteris dels presents estatuts. 

 
m) Designar els càrrecs del Consell Rector i els/les vocals que formaran el Consell Permanent. 
 
n) Crear grups de treball amb objectius, duració i mitjans determinats. 
 
o) En general, totes les relacionades amb la representació, govern i gestió de la Federació. 
 
 
Art. 24.- Elecció i composició 
 
El Consell Rector estarà format per 15 persones representants de cooperatives, ampliables a 20 si així ho 
decideix l’Assemblea General, més un vocal per cada àrea sectorial i territorial constituïda. 
 
Les persones representants de la cooperativa que componen el Consell Rector seran escollides per un període 
de quatre anys per l’Assemblea General, mitjançant votació secreta d’entre les cooperatives associades. 
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Les cooperatives podran presentar les seves candidatures designant, a la vegada, el seu representant al 
Consell Rector d’entre els seus socis treballadors i/o socis de treball en actiu, amb plena capacitat d’obrar i 
sense que els afecti cap incompatibilitat o inhabilitació per exercir el càrrec.  
 
Seran elegides les cooperatives i els representants, per ordre de vots, respectant els criteris de representació 
establerts en aquest article, pel sistema de llista oberta, i amb prèvia presentació de candidatures que hauran 
de cobrir necessàriament el total de vacants del Consell Rector.  
 
Durant el seu mandat, les cooperatives i les àrees sectorials i territorials que formin el Consell Rector, podran 
substituir el seu representant  d’entre els seus socis treballadors i/o socis de treball en actiu, que haurà de tenir 
igualment plena capacitat d’obrar i no el podrà afectar cap inhabilitació o incapacitat per exercir el càrrec. 
 
Una mateixa cooperativa no podrà tenir de més d’un membre al Consell Rector.  
 
Tant el conjunt de les àrees sectorials com el conjunt de les àrees territorials podran tenir com a màxim dos vots 
respectivament. 
 
Art. 25.- Funcionament 
 
El Consell Rector es reunirà ordinàriament almenys una vegada cada dos mesos, i extraordinàriament sempre 
que el convoqui el president o ho sol·liciti la meitat més un dels seus membres. 
 
Els seus acords es prendran preferentment per consens; si això no és possible, es prendran per majoria 
absoluta dels membres presents o representats assistents a les reunions, llevat dels casos en què aquests 
estatuts prevegin una majoria qualificada 
 
Per adoptar decisions, cada membre del Consell Rector disposa d’un vot. 
 
 
Art. 26.- Els càrrecs del Consell Rector 
 
El Consell Rector designarà d’entre els seus membres qui hagi d’exercir els càrrecs de president/a, vice-
president/a 1r, vice-president/a 2n i secretari/a. Aquests càrrecs són igualment revocables pel Consell Rector. 
La resta de components del Consell Rector tindran la consideració de vocals. 
 
 
Art. 27.- La presidència 
 
Correspon al/a la president/a: 
 
a) La representació legal de la Federació en tots els àmbits i instàncies. 
b) Convocar i presidir oficialment les reunions del Consell Rector i de l'Assemblea General.  
 
 
Art. 28.- Les vice-presidències 
 
El vice-president primer i, en el seu defecte, el vice-president segon, actuaran en funcions del/la president/a en 
la seva absència. 
 
 
Art. 29.- La secretaria 
 
Correspon al/a la secretari/a: 
 
a) Estendre i signar les actes de les sessions del Consell Rector i de l'Assemblea General al llibre d'actes, així 

com les comunicacions i circulars. També s'encarregarà de tramitar els acords dels òrgans rectors. 
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b) Donar compte a les sessions de la marxa dels assumptes de la Federació referents a la seva funció. 
 
c) Portar el Llibre d'entitats federades i del seu nombre de socis declarat. 
d) Custodiar els llibres, documents i segells de la Federació, excepte els de comptabilitat. 
 
e) Lliurar certificacions dels llibres i documents de la Federació, excepte els de comptabilitat, amb el vist-i-plau 

del/de la president/a. 
 
Els llibres necessaris per als apartats a) i c) es formalitzaran de la manera que determinen les normes legals a 
aquest efecte, i seran d'obligatorietat inexcusable. 
 
 
Art. 30.- Els/les vocals 
 
Corresponen als vocals les funcions específiques que, en el seu cas i de forma expressa els siguin assignades 
pel Consell Rector i/o pel Consell Permanent. 
 
 
Art. 31.- Delegació de facultats del Consell Rector. El Consell Permanent 
 
El president, els vice-presidents, el secretari i un màxim de tres vocals designats pel Consell Rector es 
constituiran en Consell Permanent. Correspon al Consell Permanent la gestió ordinària de la Federació, per 
delegació i sota el control permanent del Consell Rector. La delegació de facultats del Consell Rector al 
Consell Permanent requerirà el vot favorable de les dues terceres parts dels components del Consell 
Rector. 
 
Cap Cooperativa podrà ser membre del Consell Permanent durant més de dos mandats consecutius del 
Consell Rector. 
 
 
Secció 4a. La Intervenció de Comptes 
 
Art. 32.- Els/les Interventors/res de comptes 
 
L'Assemblea elegirà tres interventors/res de comptes i un suplent d'entre els socis treballadors o de treball de 
les cooperatives federades, amb plena capacitat d’obrar i que no es vegin afectats per cap incompatibilitat o 
inhabilitació per exercir el càrrec. El càrrec tindrà una duració de quatre anys i podrà ser reelegit una sola 
vegada. Les seves funcions són les establertes a l'article 51 de la Llei de cooperatives de Catalunya. 
 
La cooperativa que s’hagi presentat com a candidata al Consell Rector no podrà ser designada, en la mateixa 
elecció, per a la intervenció de comptes. 
 
Les persones interventores de comptes obtindran de la Federació els mitjans per portar a terme la seva 
actuació, en concret: 
 
1.- A fi i efecte de desenvolupar la seva tasca, tindran al seu abast la informació i els mitjans tècnics necessaris 
de la pròpia Federació. 
 
2.- Disposaran d'una dotació pressupostària, clarament especificada al pressupost anual de la Federació. 
 
 
Secció 5a. Règim d’incompatibilitats, retribucions i conflicte d’interessos 
 
Art. 33.- Les incompatibilitats dels càrrecs. Retribucions. Conflicte d’interessos 
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Són incompatibles entre ells els càrrecs del Consell Rector i d'Intervenció de Comptes. Així mateix, cap persona 
contractada per la Federació per a realitzar tasques relatives a la seva administració podrà ser al mateix temps 
conseller o interventor de comptes. 
 
Els càrrecs no seran retribuïts, i únicament es podran compensar les despeses de representació i altres que 
s'originin per la seva gestió en la forma i quantitat que fixin els pressupostos o els acords del Consell Rector. 
 
En cas de conflicte d’interessos, s’estarà a allò previst a l’article 50 de la Llei de cooperatives de Catalunya. 
 
 
 
CAPÍTOL IV.-  D’ALTRES ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ 
 
Secció 1a. Dels consells generals 
 
Art. 34.- Els consells generals. Caràcter, composició, convocatòria i funcions 
 
El Consell Rector, a iniciativa pròpia o a instància d’un mínim del cinc per cent de les cooperatives federades, 
podrà convocar, amb caràcter consultiu i no vinculant, aquelles cooperatives que, en raó de la matèria objecte 
de debat, puguin aportar, des de la seva experiència o activitat desenvolupada, uns coneixements o opinions 
que puguin ser útils a tal efecte. També podran ser informades i deliberar sobre temes d’interès per al conjunt 
de les cooperatives convocades i/o afectades, transmetent al Consell Rector les seves conclusions per al seu 
coneixement i divulgació, en el seu cas. 
 
Aquests consells generals no constitueixen un òrgan de la Federació, sinó un àmbit de participació i informació 
mútua, i no tenen una composició fixa ni s’exigeix cap quòrum ni periodicitat en la seva constitució. 
 
 
Secció 2a. Les Àrees Sectorials 
 
Art. 35.-  Les Àrees Sectorials. Naturalesa,  composició i constitució 
 
Les àrees sectorials estaran formades per un mínim de vint cooperatives d’un mateix sector d’activitat 
econòmica. Es constituiran a instància de les pròpies cooperatives per acord l’Assemblea General a proposta 
del Consell Rector. 
 
Per a la seva constitució caldrà acreditar els requisits establerts en el paràgraf anterior i acompanyar la proposta 
a què fa referència l’article 37 dels presents estatuts. 
 
 
Art. 36.-  Competències 
 
En el marc del principi d’intercooperació proclamat en els presents estatuts, les àrees sectorials tindran les 
següents competències i atribucions: 
 
a) Representar amb caràcter ordinari el sector en els àmbits de decisió de la Federació. A tal efecte, cada àrea 

sectorial tindrà un membre en el Consell Rector. 
 
b) Afavorir la circulació d’informació específica entre les cooperatives pertanyents al sector. 
c) Analitzar les necessitats formatives del sector i proposar plans al respecte. 
d) Proposar i, en el seu cas, portar a terme programes i activitats que tendeixin a afavorir el desenvolupament 

del sector respectiu. 
 
 
Art. 37- Règim de funcionament 
 



Estatuts de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
 
 
 

15

Cada àrea sectorial farà una proposta de reglament al Consell Rector que com a mínim ha de contenir: 
 

• Definició del sector d’activitat econòmica. 
• Estructura d’organització interna: assemblea i òrgans de coordinació. 
• Sistema d’elecció del representant al Consell Rector. 

 
Així mateix, hauran d’acompanyar la proposta de finançament i de suport tècnic. 
 
 
Secció 3a. Les Àrees Territorials 
  
Art. 38.- Les Àrees Territorials. Naturalesa, composició i constitució 
 
Les àrees territorials estaran formades per un mínim de deu cooperatives que representin almenys el deu per 
cent de les cooperatives federades que tinguin el domicili social a la mateixa zona geogràfica. Es constituiran a 
instància de les pròpies cooperatives per acord de l’Assemblea General, a proposta del Consell Rector.  
 
S’entendrà per zona geogràfica qualsevol de les divisions administratives territorials de dret públic, llevat de 
casos degudament justificats, a criteri del Consell Rector. 
 
Per a la seva constitució caldrà acreditar els requisits establerts en aquest article i acompanyar la proposta a 
què fa referència l’article 40 dels presents estatuts. 
 
 
Art. 39.- Competències 
 
En el marc del principi d’intercooperació proclamat en els presents estatuts, les àrees territorials tindran les 
següents competències i atribucions: 
 
a) Representar amb caràcter ordinari el territori en els àmbits de decisió de la Federació. A tal efecte, cada àrea 
territorial tindrà un membre en el Consell Rector. 
 
b) Afavorir la circulació d’informació específica entre les cooperatives pertanyents a l’àrea territorial. 
 
c) Analitzar les necessitats formatives de les cooperatives i proposar plans formatius al respecte. 
 
d) Proposar i, en el seu cas, portar a terme programes i activitats que tendeixin al desenvolupament de l’àmbit 
territorial respectiu 
 
 
Art. 40.- Règim de funcionament 
 
Cada àrea territorial farà una proposta de reglament al Consell Rector que com a mínim ha de contenir: 
 

• Definició de la zona geogràfica. 
• Estructura d’organització interna: assemblea i òrgans de coordinació. 
• Sistema d’elecció del representant al Consell Rector 

 
Així mateix, haurà d’acompanyar la proposta de finançament i suport tècnic. 
 
 
CAPÍTOL V.- RÈGIM ECONÒMIC DE LA FEDERACIÓ 
 
 
Art. 41.- Recursos econòmics 
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La Federació planificarà la seva gestió econòmica a través dels pressupostos anuals aprovats pel Consell 
Rector a partir dels criteris pressupostaris aprovats per l’Assemblea. Al final de l'exercici presentarà els resultats 
anuals al control dels/de les Interventors/res i a l'aprovació de l'Assemblea. 
 
 
Les fonts de finançament de la Federació són les següents: 
 
a)Les quotes ordinàries, extraordinàries i d'ingrés que en cada cas estableixi l'Assemblea. 
b) Ingressos procedents del funcionament general de les activitats, serveis i prestacions que desenvolupi la 
Federació. 
c) Donacions, subvencions, llegats i qualsevol altres ingressos que percebi legítimament. 
 
La Federació és una entitat sense ànim de lucre que gestiona serveis d’interès col·lectiu. En conseqüència, els 
eventuals resultats econòmics positius que es produeixin en un exercici econòmic incrementaran el Fons Social 
i es destinaran exclusivament a l'acompliment de les finalitats d'interès general establertes als presents Estatuts, 
i en cap cas seran distribuïts entre les cooperatives federades. Els recursos propis de la Federació són 
irrepartibles i el seu patrimoni no pot ser cedit gratuïtament a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.  
 
Respectant allò previst al paràgraf anterior, l’aplicació dels excedents i de les pèrdues es regirà per allò previst 
als articles 66 i 67 de la Llei de cooperatives de Catalunya, en allò que li sigui aplicable atesa la naturalesa de la 
Federació. 
 
 
Art. 42.- Recursos rebuts per la Federació de les cooperatives dissoltes. 
 
1.- Els ingressos rebuts per la Federació de les cooperatives dissoltes i transformades es podran aplicar de 
conformitat amb els criteris següents: 
 

a) Destinar una quantitat dels FEPC ingressats l’exercici anterior a finançar projectes/accions de 
l’exercici en curs. 

b) Aquests Fons s’aplicaran a projectes extraordinaris, en cap cas a despesa ordinària de la Federació. 
c) Els projectes han d’estar en consonància amb l’article 69 de la Llei de cooperatives de Catalunya. 
d) El Consell Rector aprovarà les dotacions de cada projecte/acció juntament amb el pressupost anual 

de la Federació i es passarà comptes del destí d’aquests fons anualment a l’assemblea en la 
Memòria social i econòmica. 

e) En el cas que no s’apliquin tots els fons durant l’exercici en curs, el romanent s’incorporarà a 
l’exercici següent per aplicar a nous projectes i accions. 

f) Aquesta proposta serà d’aplicació sempre que el pes del Patrimoni Net  més el Passiu no Corrent 
en relació al total de l’Actiu sigui igual o superior al 60%. En el cas que la proporció sigui inferior, els 
resultats provinents dels FEPC s’aplicaran directament a “Fons Social dels dipòsits dels Fons 
irrepartibles” fins que es recuperi el percentatge establert del 60%. 

 
 
Art. 43.- Comptabilitat i exercici econòmic 
 
 
La comptabilitat de la Federació es portarà d’acord amb les disposicions vigents en la matèria. 
  
L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural. 
 
 
 
 
CAPÍTOL VI.- DE LA MODIFICACIÓ D'ESTATUTS, FUSIÓ I ESCISSIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE 
LA FEDERACIÓ 
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Art. 44.- Modificació d'Estatuts 
 
Qualsevol modificació dels Estatuts haurà de ser aprovada per l'Assemblea General per majoria de dos terços 
de vots socials dels assistents. Serà necessari que figuri en l'ordre del dia de l'Assemblea, ja sigui ordinària o 
extraordinària, i que la relació d'articles que es proposa modificar i el nou text proposat siguin comunicats, com a 
mínim, amb trenta dies d’antelació. 
 
 
Art. 45.- Fusió i escissió 
 
La fusió o escissió amb una altra federació de cooperatives haurà de ser aprovada en Assemblea General per 
majoria de dos terços dels vots presents i representats. 
 
 
Art. 46.- Dissolució 
 
Són causes de dissolució de la Federació: 
 
a) L'acord de l'Assemblea convocada expressament a tal efecte amb els requisits i formalitats que estableix la 
Llei de cooperatives de Catalunya. 
 
b) La no consecució dels fins socials o la impossibilitat de realitzar-los. 
 
c) Qualsevol altra causa legal. 
 
 
Art. 47.- Liquidació 
 
Acordada la dissolució, la liquidació de la Federació es portarà a terme amb subjecció a les normes establertes 
per a aquests casos en la Llei de cooperatives de Catalunya i atenent en tot cas al caràcter d’entitat sense afany 
de lucre de la Federació.  
 
Un cop finalitzat el procés de liquidació, l'haver social sobrant, si n'hi ha, es destinarà a la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya perquè en faci ús d’acord amb l’article 69 de la Llei de cooperatives de Catalunya. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
En allò no previst en els presents Estatuts i en les normes que els desenvolupin, la Federació es regirà, en allò 
que li sigui aplicable, per la Llei de cooperatives de Catalunya, en especial el seu article 129, en la mesura que 
siguin compatibles amb la naturalesa i finalitats de la Federació. 


