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 Context històric del cooperativisme 
 

1.1. Els orígens del cooperativisme 

Tot i que les persones sempre han establert formes de treball igualitàries, el cooperativis-
me, tal com l’entenem avui, sorgeix arran dels efectes provocats per la doble revolució po-
lítica i social de final del segle XVIII, en un context marcat per la misèria de la majoria de la 
població. 

Les primeres cooperatives modernes sorgeixen a Europa a mitjan segle XIX, en un moment 
que els canvis industrials i urbans modificaven molt ràpidament les formes de vida. A les 
ciutats fabrils una gran part de la població va patir marginació, pobresa i exclusió social. 
Davant d’aquesta situació, la classe obrera va començar a organitzar-se per consumir, tre-
ballar, construir els seus propis habitatges i prestar-se diners. 

Gran Bretanya, país pioner de la Revolució Industrial, fou també l’escenari de les primeres 
experiències cooperatives. El 1827 les famílies obreres britàniques es van començar a orga-
nitzar per comprar conjuntament, tot constituint les primeres cooperatives de consum de 
què tenim constància. Alhora, artesanes i artesans promogueren les primeres cooperatives 
de treball, per tal de fer front a les exigències de les noves formes de produir, basades en el 
maquinisme i la divisió del treball. Es calcula que l’any 1832 hi havia a Gran Bretanya 500 
cooperatives.  

De la mateixa manera que la pràctica cooperativa podia aplicar-se a consum i a la produc-
ció, les classes populars van comprendre durant el segle XIX que qualsevol activitat econò-
mica es podia dur a terme de forma cooperativa, tant a la ciutat 
com al camp. 

L’any 1842 es crea a Barcelona la Companyia Fabril de Teixidors 
de Cotó, que actua com a cooperativa de treball i com a mútua 
en situacions d’atur, malaltia i invalidesa. 

Al llarg del segle XX, el cooperativisme serà considerat alternati-
vament com a eina de transformació social, com a fórmula per 
fugir de la misèria, com a instrument de les polítiques d’ocupació 
o com a mètode de desenvolupament dels països pobres. Ja en-
trats en el segle XXI, es considera el cooperativisme com una alt-
ernativa idònia per situar l’activitat econòmica al servei de les persones i gestionar-la amb 
criteris democràtics, responsables i sostenibles. 
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1.2. El moviment cooperatiu: creixement i coordinació 

De la mateixa manera que les classes populars van comprendre que qualsevol activitat 
econòmica podia tirar endavant de forma cooperativa, així al camp com a la ciutat, en el 
consum o en el treball, també van aprendre que les diferents experiències cooperatives assoli-
en el seu màxim potencial si es coordinaven les unes amb les altres. 

D’aquesta manera van començar a néixer federacions i confederacions de cooperatives. Robert 
Owen, com a precursor del moviment cooperatiu, fou l’impulsor de la idea d’una organització 
internacional del moviment cooperatiu el 1835. L’any 1895 a Londres, es constitueix l’Aliança 

Cooperativa Internacional (ACI). L’ACI s’autodefineix com una «organització no governamen-
tal independent que reuneix, representa i serveix organitzacions cooperatives d’arreu del 
món». Els membres de l’ACI són organitzacions cooperatives de tots els sectors d’activitat re-
partides per més de 100 països i que representen més de 730 milions de persones. 

El seu principal objectiu és promoure i enfortir cooperatives autònomes arreu del món, així com 
encoratjar i defensar els valors i els principis del cooperativisme; estimular relacions mútua-
ment profitoses, de caràcter econòmic o d’una altra índole, entre les seves organitzacions i afa-
vorir el progrés econòmic i social dels pobles contribuint, així, a la pau i seguretat internacional. 

 

1.3. Les dades del cooperativisme del segle xx 

Des del seu naixement, el moviment cooperatiu no ha parat de créixer: el 1994 l’ONU va 
estimar que més de 3.000 milions de persones (la meitat de la població mundial) estava 
vinculades, d’una o altra manera, a empreses cooperatives. Les cooperatives donen ocupa-
ció a més de 100 milions de persones, que representen el 20% del que aporten les empre-
ses multinacionals en aquesta matèria.  

En la celebració del Dia Internacional del Cooperativisme del 5 de juliol de 2003, Koffi An-
nan, secretari general de l’ONU va emetre el missatge següent: «El moviment cooperatiu és 
un dels més grans i organitzats de la societat civil i té un paper fonamental en un ampli ven-
tall de necessitats i aspiracions humanes. Les cooperatives proveeixen serveis vitals per a la 
salut i l’habitatge; promouen l'educació i la igualtat de gènere, protegeixen el medi ambi-
ent i els drets dels treballadors. A més d’aquests serveis, ajuden les persones de més de 
100 països a millorar les seves vides i les seves comunitats. Centenars de milions de coope-
rativistes, amb gran habilitat i dedicació, s’han convertit en socis clau del sistema de Naci-
ons Unides i dels governs en tots els àmbits, en els esforços per aconseguir un desenvolu-
pament econòmic i social de base àmplia». 

Les cooperatives a Catalunya 

Les dades que es presenten a continuació (extretes del web de la Confederació de Coope-
ratives de Catalunya, www.cooperativescatalunya.coop, l’octubre de 2009) pretenen donar 
una idea de la rellevància econòmica i social del cooperativisme català com a sector empre-
sarial creador de riquesa, generador de llocs de treball i de cohesió social en el conjunt del 
teixit socioeconòmic de Catalunya. 

� A Catalunya hi ha més d’1.000.000 de persones vinculades al cooperativisme, en la 
suma de persones sòcies de treball, sòcies treballadores, treballadores i sòcies de 
consum. 
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� El 15% dels catalans són socis d’alguna cooperativa, ja sigui com a treballadors o 
com a consumidors. 

� Les cooperatives catalanes produeixen actualment al voltant del 6% del PIB de Cata-
lunya. 

� El cooperativisme està present en tots els sectors i activitats econòmiques, des de 
les de caire més tradicional a les més vinculades a filons d’ocupació. 

El cooperativisme i les empreses 

Segons dades de la Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació, el 
nombre de cooperatives enregistrades a Catalunya, a setembre de 2009, era de 4.068, amb 
les característiques següents: 

� El perfil de la cooperativa catalana és de petita i mitjana empresa, amb una tendèn-
cia actual cap a la dimensió més mitjana. 

� Presenten una estructura i grandària empresarial dinàmica i flexible que permet 
una alta adaptabilitat als canvis i a les necessitats. 

� Representen al voltant del 2% de l’ocupació a Catalunya. 

� Estan implantades a tot el territori català: no hi ha cap comarca sense presència co-
operativa. 
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 Els valors i principis cooperatius 

L’any 1844 a La Rochdale (petita ciutat propera a Manchester), es constituí la Societat 
d’Honorables Pioners, amb la finalitat subministrar als seus membres «productes de quali-
tat» a «preus justos». Aquesta experiència cooperativa és remarcable pel fet que els pio-
ners, a l’hora d’establir el seu mètode de funcionament, van redactar la primera versió del 
que coneixem com els set principis cooperatius. 

Aquests principis, adaptats a les diferents circumstàncies històriques, encara són vigents, 
amb la voluntat que segueixin essent útils per a la gestió de les diferents experiències coo-
peratives d’arreu del món. 

Actualment, els principis cooperatius vigents 
són els de la definició que fa l’ACI. A més, en 
la formulació de Manchester de 1995, també 
hi va incloure, de manera innovadora, els 

valors cooperatius.  

És evident que pel fet de ser soci d’una coo-
perativa no incorporem els valors cooperati-
vistes, cal que els coneguem, els treballem i 
els fem nostres. 

 

2.1. Els valors cooperatius 

Com hem pogut veure les cooperatives sorgeixen com a resposta al model tradicional 
d’empresa, que hi havia fins aleshores, basat en el capital. 

Així, doncs, a grans trets podem definir dos models d’empresa amb una filosofia i uns ob-
jectius ben diferents. 

� El model d’empresa cooperativa està basat en les persones i utilitza el capital per 
assolir els seus objectius. 

� El model d’empresa tradicional està basat en el capital i, per assolir els seus objec-
tius, necessita les persones. 

Són models ben diferents d’entendre l’empresa, oi? 

Avui en dia segueixen coexistint aquests dos models diferents d’entendre i interpretar 
l’objectiu i les finalitats de les empreses.  

Així, doncs, per conèixer el model d’empresa cooperativa cal que ens endinsem en la seva 
filosofia, és a dir, els valors i els principis que defineixen no sols una tipologia d’empresa, 
sinó un model d’entendre l’empresa diferent.  
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Definició de cooperativa segons l’ACI: «La cooperativa és una organització autònoma de 

persones unides voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmi-

ques, socials i culturals, a través d’una empresa de propietat conjunta i democràticament 

controlada». 

El model d’empresa cooperativa recolza en uns valors fonamentals dels quals s’han derivat 
els principis cooperatius que, interpretats i adaptats a les diferents realitats històriques i 
socials, són vigents avui en dia a tot el món. 

Els valors fonamentals 

«Les cooperatives es basen en els valors de l’autoajuda, l’autoresponsabilitat, la demo-

cràcia, la igualtat, l’equitat i la solidaritat. En la tradició dels seus fundadors, els socis co-

operativistes creuen en els valors ètics d’honestedat, transparència, responsabilitat social 

i preocupació pels altres». 

La cooperació no és sols un sistema, una fórmula, és sobretot una forma de ser amb els al-
tres, un estil de vida, personal i social. 

 

2.2. Els principis cooperatius 

Els principis cooperatius són pautes mitjançant les quals les cooperatives posen en pràctica 
els seus valors, les qualitats essencials que fan que els cooperativistes siguin eficaços, les  
cooperatives diferents i el moviment cooperatiu valuós.  

L’ACI proposa 7 principis, que tenen un caràcter eminentment 
pràctic, ja que s’han concretat a partir d’experiències anteri-
ors. Aquests principis són flexibles i aplicables en diferents ni-
vells de detall, a diferents tipus de cooperatives i en situaci-
ons diferents. No són independents entre ells, sinó que for-
men un tot, de manera que si un dels principis no es com-
pleix, tota la resta se’n essent. 

Per copsar-ne la importància, només cal fixar-se que són la 
base de les lleis de cooperatives i la seva font d’interpretació. 
Això vol dir que tenen valor jurídic, com així ho expressa la 
Llei 18/2002, de cooperatives de Catalunya:  

«Els principis cooperatius formulats per l’Aliança Cooperativa Internacional s’han d’aplicar 
al funcionament i a l’organització de les cooperatives, s’han d’incorporar a les fonts del dret 
cooperatiu català com a principis generals, i aporten un criteri interpretatiu d’aquesta Llei». 

Els set principis de l’Aliança Cooperativa Internacional són els següents: 

Primer principi: Adhesió voluntària i oberta 

Les cooperatives són 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 
cap tipus de discriminació. 
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Segon principi: Gestió democràtica per part dels socis 

Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que partici-
pen activament en la definició de polítiques i la presa de decisions. Les persones escollides 
per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant els socis. 

Tercer principi: Participació econòmica dels socis 

Els socis contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen demo-
cràticament. Part d’aquest capital és propietat de la cooperativa. Els excedents es destinen 
al desenvolupament de l’empresa, dels seus socis, de la col·lectivitat i de l’entorn. 

Quart principi: Autonomia i independència  

Les cooperatives són organitzacions d’autoajuda, autònomes i gestionades pels seus socis. 
Si estableixen acords amb altres organitzacions, governs inclosos, o bé si aconsegueixen 
capital de fonts externes, ho fan en termes que permetin mantenir-ne el control democrà-
tic. 

Cinquè principi: Educació, formació i informació 

Les cooperatives faciliten la formació dels socis, càrrecs electes i treballadors, per tal que 
tots puguin contribuir de forma eficaç al desenvolupament de la seva cooperativa. També 
informen el públic en general sobre la naturalesa i beneficis de la cooperació. 

Sisè principi: Cooperació entre cooperatives 

Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial i enfortir el moviment cooperatiu 

mitjançant el treball conjunt a través d’estructures locals, nacionals i internacionals. 

Setè principi: Interès per la comunitat 

Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves 
comunitats mitjançant polítiques aprovades pels seus socis. 
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 Què són les cooperatives? 

 

A l’article 1 de la Llei de cooperatives 18/2002, trobem la definició de cooperativa:  

«Les cooperatives són societats, amb plena autonomia i sota els principis de lliure adhesió i 
de baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica, que associen persones físi-
ques o jurídiques que tenen necessitats o interessos socioeconòmics comuns, amb el pro-
pòsit de millorar la situació econòmica i social de llurs components i de l’entorn comunitari, 
fent una activitat empresarial de base col·lectiva, en la qual el servei mutu i l’aportació pe-
cuniària de tots els membres permetin de complir una funció que tendeix a millorar les re-
lacions humanes i a posar els interessos col·lectius per damunt de tota idea de benefici par-
ticular». 

Les cooperatives són organitzacions socioeconòmiques privades, de base i propietat 
col·lectiva que poden dur a terme qualsevol tipus d’activitat econòmica o social.  

Les cooperatives poden fer operacions amb terceres persones, siguin o no sòcies, sense cap 
altra limitació que les establertes pels propis estatuts socials o per la Llei de cooperatives. 

 

3.1. Responsabilitat 

La majoria de les empreses cooperatives són de responsabilitat limitada (SCCL), això vol dir 
que la responsabilitat dels socis vers terceres persones es troba limitada a la quantia de les 
seves aportacions socials, durant un període de 5 anys a comptar a partir de la data la seva 
baixa. 

 

3.2. Tipologia i classes de cooperatives 

La Llei de cooperatives, 18/2002, de 5 de juliol, en l’article 7 fa referència a l’existència de 
dues tipologies de cooperatives, en funció de la seva base social, les que són cooperatives 
de primer i les de segon grau. I les defineix de manera següent: 

� Les cooperatives de primer grau han de ser integrades per un mínim de tres socis 
que duguin a terme l’activitat cooperativitzada, excepte en els casos en què aquesta 
Llei estableix expressament una altra cosa. 

� Les cooperatives de segon grau han de ser integrades per un mínim de dues perso-
nes jurídiques, una de les quals, almenys, ha de ser una cooperativa. 

Pel que fa a les cooperatives de primer grau, n’hi ha de diferents classes: agràries; maríti-
mes, fluvials i lacustres; d’assegurances; de consumidors i usuaris; d’ensenyament; 
d’habitatges; sanitàries; de serveis; de treball i mixtes.  

Així, doncs, les cooperatives de primer grau no es classifiquen en funció de la seva activitat 
econòmica: forns de pa, ferreteries, llibreries, assessories, etc., sinó per l’activitat coopera-
tivitzada principal (consum, treball, habitatge, etc.), és a dir, per la necessitat o aspiració 
que els socis resolen en forma cooperativa.  
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Les principals classes de cooperatives són de: 

� Consumidors i usuaris: aquestes empreses tenen com a objecte primordial el lliu-
rament de béns o la prestació de serveis per al consum directe dels socis i els seus 
familiars, i el desenvolupament de les activitats necessàries per a l’augment de la in-
formació, la formació i la defensa dels drets dels consumidors i usuaris. 

� Serveis: associen persones físiques o jurídiques que són titulars d’explotacions in-
dustrials o de serveis i professionals o artistes que exerceixen llur activitat per 
compte propi a fi de comprar subministraments, serveis o emprendre operacions 
destinades a la millora econòmica i tècnica de les activitats professionals o de les 
explotacions dels seus socis 

� Treball: associen persones físiques que, mitjançant el seu treball, es proposen pro-
duir béns o prestar serveis per a terceres persones. La seva activitat cooperativitza-
da és el treball. 

Quan s’unifiquen en una cooperativa finalitats pròpies de diverses classes, per exemple 
treball i consum, es considera una cooperativa mixta. 
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 Marc jurídic de les cooperatives 

Com ja s’ha dit més amunt, els principis cooperatius de l’ACI són la font i la base 
d’interpretació de les lleis de cooperatives dels països membres de l’OIT.  

Durant  la II República es van traspassar les competències en matèria de legislació coopera-
tiva a Catalunya, però durant la dictadura franquista es van derogar totes les lleis de coope-
ratives existents fins aleshores i es va promulgar una única Ley de cooperativas, d’àmbit 
estatal. A l’actualitat el Parlament de Catalunya té competència en matèria de legislació 
cooperativa. Les principals fonts jurídiques específiques per les quals es regeixen les coope-

ratives a Catalunya, són les següents: 

La Llei de cooperatives de Catalunya 

Les cooperatives de casa nostra es regeixen per la 
Llei de cooperatives de Catalunya, que és 
d’aplicació a les cooperatives que duen a terme 
l’activitat cooperativitzada principalment a Catalu-
nya, amb els socis respectius.  

Aquesta Llei s’aplica també a les federacions i les 
confederacions de cooperatives que tenen l’objecte 

social principalment en l’àmbit de Catalunya. 

La Llei de cooperatives de Catalunya pren com a referent els principis cooperatius formu-
lats per l’ACI. Com així queda palès a l’article 1 de la Llei 18/2002: 

«Els principis cooperatius formulats per l’Aliança Cooperativa Internacional s’han d’aplicar 
al funcionament i a l’organització de les cooperatives, s’han d’incorporar a les fonts del dret 
cooperatiu català com a principis generals, i aporten un criteri interpretatiu d’aquesta Llei». 

Els estatuts de la cooperativa 

Els estatuts socials regeixen el funcionament de la cooperativa. La primera redacció corres-
pon al grup promotor i ha de ser aprovada per les sòcies i socis que la constitueixen. 
L’assemblea general de la cooperativa pot modificar els estatuts socials quan ho cregui 
convenient, sempre que la modificació proposada sigui aprovada per l’assemblea i s’ajusti a 
la Llei. 

El reglament de règim intern 

El reglament de règim intern regula l’àmbit més organitzatiu de la cooperativa, com poden 
ser les vacances, els horaris, el calendari de festes, les funcions, les bestretes laboral, les 
faltes i sancions lleus, etc.  

Ha de ser aprovat per l’assemblea general, cal inscriure’l en el registre de cooperatives i és 
de compliment obligatori. 

Acords dels òrgans socials 

Són normes acordades per l’assemblea general, el consell rector, la gerència o la resta 
d’òrgans socials. Han de ser congruents amb els estatuts socials i els reglaments de règim 
intern. 
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 Socis i sòcies: aspecte clau 

A la cooperativa la persona sòcia és l’eix de l’empresa, és aquella persona que participa de 
l’activitat cooperativitzada (de l’objecte social de l’empresa), al mateix temps que n’és pro-
pietària, hi aporta capital i, en alguns casos, també el seu treball. 

Pot ser sòcia d’una cooperativa, de primer o segon grau, tota persona física o jurídica amb 
plena capacitat d’obrar, llevat dels casos autoritzats expressament per la Llei. 

 

5.1. Tipologia 

En aquest capítol parlarem de la persona sòcia en 
un sentit genèric, sense entrar en les diferents 
tipologies de socis que podem trobar en funció de 
les classes o branques de cooperatives (de con-
sum, de serveis, etc.). 

Així, doncs ens centrarem a definir la tipologia de 
persones sòcies que hi poden haver en una coope-
rativa amb independència de la branca d’activitat i 
de la classe de cooperativa que es tracti. 

Definirem, doncs, 3 tipologia de persones sòcies: 

� Els socis en actiu: que són aquelles persones físiques o jurídiques que participen ac-
tivament en l’activitat cooperativitzada.  

Tenen dret de vot, i el dret i el deure d’elegir i de ser elegits pels òrgans de govern i 
administració de la cooperativa. 

� Els socis excedents: són aquelles persones, físiques o jurídiques, que han deixat, 
temporalment, de participar de forma activa en la cooperativa i han assolit aquesta 
condició amb sol·licitud prèvia i resolució favorable d’admissió per part de consell 
rector. 

Tenen dret de veu però no de vot a l’assemblea i no poden formar part dels òrgans 
de govern de la cooperativa. 

� Els socis col·laboradors: són persones físiques o jurídiques que han aportat a la co-
operativa, capital, patrimoni, experiència, clients, etc.  

A l’assemblea cada col·laborador té un vot, però sumats no poden ser mai majorita-
ris; poden formar part del consell rector, encara que la majoria de membres 
d’aquest òrgan han de ser socis en actiu; finalment, també poden participar dels re-
sultats, però sempre de manera minoritària. 
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5.2. Altes i baixes 

En coherència amb el primer dels principis cooperatius «Adhesió voluntària i oberta», qual-
sevol persona que pugui participar de l’activitat cooperativitzada ha de poder ser sòcia de 
la cooperativa. Sempre que compleixi amb els requisits i els objectius, que estaran marcats 
per la llei o pels estatuts de la mateixa cooperativa.  

Així doncs, esdevenir socis d’una cooperativa, tot i que es fa per temps indefinit, no té per-
què ser-ho. La persona sòcia podrà demanar la baixa i la cooperativa també se li pot exigir 
aquesta baixa.  

Tant les admissions com les baixes, de les persones sòcies, són una competència del consell 
rector, que en cada cas i seguint el que marquen els estatuts, ha de valorar i prendre la de-
cisió corresponent. 

Admissió de persones sòcies 

L’admissió s’ha de sol·licitar per escrit al consell rector, que ha de respondre en un termini 
màxim de dos mesos, establert per la Llei. Tant l’admissió com la denegació  s’ha de comu-
nicar per escrit a la persona interessada; en cas que no hi hagi resposta, s’entén que la 
sol·licitud ha estat denegada.  

Quant al període de prova, els estatuts de la cooperativa poden establir-lo per a les perso-
nes aspirants a ser sòcies; en cap cas pot excedir el límit marcat per la Llei 

Baixa de persones sòcies 

La qualificació de la baixa i els seus efectes és una competència del consell rector, i les se-
ves decisions es poden recórrer davant l’assemblea general en el termini d’un mes. La baixa 
d’un soci pot tenir la consideració de voluntària, obligatòria o d’expulsió. 

Pel que fa al període de permanència a la cooperativa, els estatuts de la cooperativa en po-
den establir un d’obligatori, previ a la baixa definitiva. Aquest període en cap cas por ser 
superior al límit màxim marcat per la Llei. Si, durant aquest període, la persona sòcia es dó-
na de baixa voluntàriament, pot ser sancionada. 

Efectes econòmics de la baixa 

En produir-se la baixa d’una persona sòcia, aquesta té dret de reemborsament de les seves 
aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social, del retorn cooperatiu que li corres-
pon en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si escau, de la part individualitzada del 
fons de reserva voluntari.  

Els estatuts socials de la cooperativa han de regular el procediment per exercir el dret de 
reemborsament de les aportacions socials, en el cas de baixa de la persona sòcia, d’acord 
amb els criteris marcats per la llei de cooperatives vigent. 

Baixa voluntària 

El soci es pot donar de baixa voluntàriament en qualsevol moment. Per fer-ho ho ha de 
sol·licitar per escrit al consell rector i aquest ha de resoldre la sol·licitud en els terminis i la for-
ma indicats en el capítol anterior d’admissions i denegacions de sol·licituds d’altes i baixes. 

Els estatuts, a més d’establir el període mínim de permanència obligatòria a la cooperativa, po-
den establir també el període de preavís per part de la persona sòcia, que no pot ser superior a 
nou mesos. 
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També han d’establir els supòsits de baixa voluntària justificada (s’entén que la baixa és justifi-

cada quan es compleix amb el temps de preavís i el període mínim de permanència. Si es plan-
teja un supòsit no especificat als estatuts socials, el consell rector, segons les circumstàncies del 
cas, pot considerar la baixa com a no justificada i aplicar-hi una sanció econòmica. 

Baixa obligatòria 

Els socis causen baixa obligatòriament quan perden els requisits establerts als estatuts socials 
per ser soci de la cooperativa. També es poden donar baixes obligatòries per causes econòmi-
ques, organitzatives, tècniques o de força major que comprometin la viabilitat de la cooperati-
va. 

L’assemblea pot acordar que una part dels socis treballadors siguin donats de baixa obligatòri-
ament. Per una altra banda, els estatuts poden establir altres supòsits de baixa obligatòria. 

Baixa per expulsió 

Els socis poden ser expulsats de la cooperativa per la comissió d’una falta molt greu establerta 
als estatuts, després de la instrucció d’un procediment sancionador, en el qual el soci s’ha pogut 
defensar i ser escoltat abans que el consell rector n’acordi l’expulsió. 

L’acord del consell rector de sancionar un soci amb l’expulsió es pot recórrer davant 
l’assemblea general en el termini d’un mes. L’assemblea, després d’una audiència de la 
persona interessada o de qui la representi, pot acordar ratificar l’expulsió o deixar-la sense 
efecte. 

 

5.3. Drets i deures 

Ser soci d’una cooperativa comporta un seguit de drets i deures, vers la resta de persones 
sòcies i vers la cooperativa com a ens. Aquest fet implica, doncs, l’assumpció de les respon-
sabilitats de ser membre d’una activitat empresarial. 

Les persones sòcies han de respondre dels deutes socials d’una manera limitada a les apor-
tacions subscrites, tant si han estat pagades com si no. Els estatuts poden ampliar aquest 
límit de responsabilitat a una quantitat superior o no establir-ne cap limitació. 

 

5.4. La participació econòmica 

La cooperativa s’ha de constituir amb el capital social mínim, íntegrament desemborsat, 
que estableixin els estatuts socials i que, en cap cas, pot ser inferior a 3.000 euros. 

El capital de la cooperativa és aportat per les persones sòcies i està format per les seves 
aportacions obligatòries i voluntàries. Les aportacions poden ser dineràries o consistir en 
béns o drets patrimonials susceptibles de valoració econòmica. 

Capital social 

És el patrimoni que les persones sòcies aporten a la cooperativa. És obligatori participar del 
capital social, amb l’import que fixa els estatuts de la cooperativa, mai inferior a 3.000 € 
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Desemborsament 

Els estatuts fixen la forma i els terminis de les aportacions, però hi ha uns límits que marca 
la Llei: 

� El capital mínim desemborsat, en el moment de l’ingrés, ha de ser del 25% del total. 

� La resta, el 75%, ha de ser desemborsat d’acord amb el que marquin els estatuts o 
l’assemblea 

� El capital social totalment desemborsat en el moment de la constitució de la coope-
rativa no pot ser inferior a 3.000 euros. 

Aportacions al capital social 

Hi ha dos tipus d’aportacions a capital social, les obligatòries i les voluntàries: 

� Obligatòries: ho són les aportacions inicials i totes aquelles que aprovi l’assemblea 
amb 2/3 dels vots. També es determinarà la quantia i les condicions per desembor-
sar-les. 

� Voluntàries: són aprovades per l’assemblea però no són obligades per a la totalitat 
de les persones sòcies. 

Responsabilitat de les persones sòcies 

La responsabilitat dels socis vers tercers (proveïdors, creditors...) està limitada a la quantia 
de les seves aportacions socials, fins a 5 anys després de la baixa. Ara bé, vers la cooperati-
va és il·limitada. 
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 Els òrgans socials de la cooperativa 

Per al bon funcionament de les cooperatives, cal que se’n faci una gestió eficient i eficaç, 
tant dels aspectes econòmics i empresarials com dels societaris.  

Per poder dur a terme una bona gestió societària, cal conèixer el funcionament dels òrgans 
socials i respectar el compliment de les atribucions que els són pròpies. 

 

6.1. L’assemblea 

L’assemblea general és el màxim òrgan d’expressió de la voluntat social. Els seus acords són 
obligatoris per a tots els socis. 

A l’assemblea cada soci té dret a vot, a excepció dels qui 
estan a prova i els excedents. Els estatuts poden establir el 
vot per representant, però cada representant només pot 
tenir un vot delegat. L’assemblea general adopta els seus 
acords segons les majories establertes als estatuts. 

Hi ha dos tipus d’assemblees generals: 

� Ordinària: es reuneix com a mínim un 
cop l’any, dins dels sis mesos següents 
al tancament de l’exercici econòmic, i 
té per objectiu principal examinar la 
gestió duta a terme pel consell rector i 

aprovar els comptes anuals i l’aplicació dels resultats. Si el consell rector no la con-
voca, qualsevol soci o sòcia pot sol·licitar la convocatòria judicial. 

� Extraordinària: pot convocar quan el consell rector ho creu convenient. També 
quan, amb indicació dels assumptes a tractar, li ho sol·liciten la intervenció de 
comptes o el 10% dels socis. 

 

6.2. El consell rector 

És l’òrgan de representació i govern de la cooperativa, que gestiona l’empresa i exerceix, 
quan escau, el control permanent i directe de la direcció o gerència. Estableix les directrius 
generals d’actuació, d’acord amb la política fixada per l’assemblea general. 

El consell rector pot delegar, amb el vistiplau de l’assemblea, la direcció de la gestió ordinà-
ria de l’empresa. 

Composició del consell rector 

Està format, com a mínim, per tres persones sòcies elegides per l’assemblea general. 
L’exercici del càrrec és per un període determinat no superior a cinc anys, llevat de reelec-
ció. Els estatuts socials han d’indicar el nombre mínim de membres i la durada del càrrec. 

6 
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6.3. La intervenció de comptes 

A les cooperatives de més de tres socis, l’assemblea ha d’elegir, per votació majoritària, en-
tre un i tres interventors de comptes que exerciran el càrrec durant un període d’entre un i 
cinc anys. 

Els interventors tenen dret a comprovar en tot moment la documentació de la cooperativa, 
i han de presentar un informe sobre els documents comptables que s’han de sotmetre a 
l’aprovació de l’assemblea. 

La condició d’interventor és incompatible amb la de membre del consell rector o de la di-
recció o la gerència. 


