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“Una cooperativa és una associació autònoma de persones
que s’han reunit voluntàriament per fer front a les seves
necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals
comunes mitjançant una empresa de propietat conjunta i
democràticament controlada”
(Aliança Cooperativa Internacional)

Estatuts.
Acta d’assemblea constituent.
Certiﬁcat d’aportacions al compte corrent.
Escriptures notarials.
CIF Provisional.

PASSOS PER
CREAR UNA
COOPERATIVA
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Model 600.
Sol·licitud d’inscripció al Registre de Cooperatives.
Alta de les Activitats Econòmiques i de les
obligacions ﬁscals a la Hisenda Espanyola.
Alta a la Seguretat Social.
CIF deﬁnitiu.
Certiﬁcat digital

M

ENLLAÇOS

DOCUMENTACIÓ
Certiﬁcat de denominació.

CERTIFICACIÓ DENOMINACIÓ NEGATIVA (pas 1)
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Certiﬁcacio-de-denominacio-social-de-cooperativa

MODEL 036 (pas 3)
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_ﬁles/common/internet/dep/aplicaciones/ov/i503600b.html

MODEL 600 (pas 7)
https://atc.gencat.cat/ca/utilitats/programes-ajuda/pa-transmissions/

SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ I INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE
COOPERATIVES (pas 8)
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/formularis/documentacio_cooperatives/registre_de_cooperatives/

SOL·LICITUD DEL CIF DEFINITIU (pas 11)
https://www.sede.fnmt.gob.es/certiﬁcados/certiﬁcado-de-representante/persona-juridica

INFORMACIÓ ÚTIL
> 2 sòcies amb obligació d’incorporar una 3a en el
termini màxim de 5 anys.
> Aportació mínima al capital social inicial 3.000€.
> S’ha de declarar en quin règim es cotitzarà
(Règim general o autònoms).
> Totes les sòcies treballadores han de triar un
mateix règim.
> No es podrà canviar aquesta opció ﬁns passats 5
anys.
> Cal disposar de document d’identiﬁcació (DNI/
passaport/NIE original i vigent)

MODEL BÀSIC D’ACTA DE CONSTITUCIÓ
http://treball.gencat.cat/web/.content/05_-_economia_cooperativa/02_-_vols_crear_una/cooperativa/imatges/w-10_model_acta_assemblea_co
nstitucio_de_cooperativa.pdf

MODEL D’ESTATUTS
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/formularis/documentacio_cooperatives/models_actes_estatuts/
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COST I TERMINI
> Termini de durada aproximat del tràmit: 4-6
setmanes.
> Cost general dels tràmits: 600-900€.
En funció del capital inicial i dels apoderaments.
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COÒPOLIS
Ateneu Cooperatiu de Barcelona

Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, és un
dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i
Solidària a la ciutat de Barcelona. En el marc de la
Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, s’orienta
prioritàriament a la creació de noves cooperatives així
com a la generació de llocs de treball en cooperatives
existents.
Situat al complex veïnal de Can Batlló, Coòpolis promou
un ecosistema d’activitat socioeconòmica i formativa,
de generació d’ocupació i d’impacte social. Un laboratori per la intercooperació i l’enfortiment econòmic
local. Una eina per construir ciutats cooperatives: els
nous territoris de la cooperació econòmica, social i
solidària.

www.bcn.coop

INDICACIONS ESPECÍFIQUES
Model 036
https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_ﬁles/common/internet/dep/aplicaciones/ov/i503600b.html
Aquest model s’ha de completar 3 cops diferents.
NIF provisional (pas 6)
Pàgines 1, 2B, 3, 8.
Alta d’activitats econòmiques (pas 9)
Pàgines 1, 4, 6, 7
NIF deﬁnitiu (pas 12)
Pàgines 1, 2.

Model 600
https://atc.gencat.cat/ca/utilitats/programes-ajuda/pa-transmissions/
Descarregar el programa AJUDA, fer
l'autoliquidació, descarregar els justiﬁcant en
format PDF, imprimir-lo i presentar-lo al
registre.
(Cal disposar d’autenticació digital i que la
notaria hagi adjuntat còpia de les escriptures
a la plataforma)

PREGUNTES FREQÜENTS
Un dels tres socis d’una cooperativa de primer grau pot ser soci
col·laborador?
Les cooperatives de primer grau han d’estar integrades per un mínim
de 2 persones sòcies que duguin a terme l’activitat cooperativitzada i
en el termini màxim de 5 anys n’han d’incorporar una 3a, que pot dur
a terme l’activitat o ser sòcia col·laboradora.
Es poden gastar els diners ingressats al compte com a Capital
Social?
Els diners desemborsats com a capital social poden ser utilitzats per
pagar les despeses associades a l'activitat (bestretes, compres a
proveïdors, inversions, etc..) un cop es disposa de la resolució
favorable del registre i el NIF deﬁnitiu i es desbloqueja el compte
bancari de la cooperativa.
Com decidir entre autònoms i règim general.
El règim de cotització a la Seguretat Social ha de ser el mateix (règim
d'autònoms o règim general) per a totes les persones sòcies
treballadores i no es pot canviar de règim en els primers 5 anys de
funcionament. La decisió dependrà de les necessitats de les sòcies i
caldrà tenir en consideració tant el pla de viabilitat de la cooperativa
com les cobertures que suposa un règim i l'altre.
Què vol dir ser sense ànim de lucre?
Una cooperativa sense ànim de lucre ha de complir els següents
requisits:
1) En cas de tenir beneﬁcis, aquests no es poden distribuir entre les
persones sòcies sinó que s'han de revertir en el projecte.
2) Els càrrecs del Consell Rector i interventora de comptes no poden
ser remunerats.
3) Les aportacions al capital no poden meritar un interès superior al
interès legal del diner.
4) Les retribucions de les treballadores, sòcies o no sòcies, no poden
superar el 150% del salari que estableix el conveni col·lectiu.

Amb el suport de

www.bcn.coop/preguntes

Recomanem...
>Digitalitzar i fer 3 còpies de cada document
generat.
> Disponibilitat de la persona respresentant
legal per fer els tràmits de constitució.

MODALITATS
> Procediment “express”
Son uns estatuts “tipus” amb camps predeterminats
molt senzills i que no permeten modiﬁcacions.
El registre es compromet a qualiﬁcar-les en 48
hores. Es fa quan hi ha urgència per a constituir-se.
Només vàlid per a cooperatives amb ànim de lucre.
COST: 63,45€
> Procediment convencional.
Els estatuts són de lliure redacció. El termini de
resolució del registre de cooperatives és de 3-4
setmanes.
COST: 63,45€

