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FGC ADVOCATS, SCCL
COOPERATIVA D’ADVOCATS ESPECIALISTES EN
DRET COOPERATIU I DE L’ECONOMIA SOCIAL

Els professionals que integrem FGC ADVOCATS
som mercantilistes especialitzats en Dret cooperatiu
i de l’economia social, assessorant cooperatives,
mutualitats, associacions, fundacions i les seves
entitats representatives.
A més d‘intervenir en la creació de diverses
empreses en forma de cooperativa, de mutualitat,
etcètera, i assessorar-les en multitud de projectes,
hem impulsat o promogut algunes estructures
representatives del sector, la seva defensa i hem
participat en processos legals a l’Estat Espanyol, a
Catalunya, en menor mesura a València, i al
Principat d’Andorra.

FGC ADVOCATS, SCCL es constitueix com a
cooperativa de treball associat l’any 2006 per
tal per organitzar, en el futur, l’exercici
professional dels quatre advocats que en són
socis, tots ells especialitzats en dret de
l’economia social i que ja feia uns anys
col·laboràvem professionalment.
L’origen del despatx es remunta als anys 80
del segle XX, quan Ignasi Faura i Ventosa enfoca
el seu exercici professional al món de
l’economia social i en particular de les
cooperatives.

DIFERÈNCIES EXTERNES
L’especialització en Dret cooperatiu i de
l’Economia social també comporta algunes
particularitats en relació a l’exercici en altres
branques del Dret, sobretot el Dret Mercantil i el
Dret Laboral.
DIFERÈNCIES INTERNES
La manera d’organitzar la nostra feina com a
despatx professional té algunes diferències si la
comparem amb els despatxos tradicionals i també
ens hem hagut d’enfrontar a algunes
problemàtiques específiques.

DRET COOPERATIU I DE L’ECONOMIA SOCIAL:
PARTICULARITATS DE L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ

L’activitat d’assessorament a cooperatives i a
altres entitats d’economia social no difereix de la
realitzada pels despatxos mercantils els clients dels
quals són societats de capital:
Assessorem a l’entitat en els actes que deriven
de la forma jurídica, tant des del punt de vista
societari, fiscal i comptable.
Intervenim en la contractació civil, mercantil,
laboral, bancària... de l’entitat i hem d’aplicar el
dret que regula l'activitat econòmica dels clients.
Redactem pactes de socis o acords parasocials.
Portem la defensa judicial quan hi ha litigi.

La diferència en relació a altres branques del Dret
es produeix en la manera de dur a terme aquestes
actuacions:
El Dret Cooperatiu s’aplica preferentment a
altres branques del dret (mercantil o laboral), i
topa amb el desconeixement dels operadors
jurídics (jutges, registradors i administracions) o
d’altres assessors, com els assessors fiscals o
comptables.
El legislador massa sovint desconeix, quan no
discrimina, la forma jurídica cooperativa.
L’assessorament de les entitats representatives
del cooperativisme ens ha donat l’oportunitat de
participar en diversos processos legislatius.

PARTICULARITATS DE L’ORGANITZACIÓ DE
FGC ADVOCATS, SCCL EN TANT QUE COOPERATIVA

Quant a l’organització del despatx, aquest
sempre ha funcionat seguint els principis
cooperatius d’agrupació autònoma de persones
unides que cerquem satisfer seves necessitats i
aspiracions econòmiques en comú mitjançant
una empresa de propietat conjunta i
democràticament controlada, basada en els
valors d’autoajuda, d’auto-responsabilitat,
democràcia, igualtat, equitat i solidaritat, fent
nostres els valors ètics d'honestedat,
transparència,
responsabilitat
social
i
preocupació pels altres.

PRINCIPIS DE L’ALIANÇA COOPERATIVA
INTERNACIONAL
Adhesió voluntària i oberta
Control democràtic dels membres
Participació econòmica dels membres
Autonomia i independència
Educació, formació i informació
Cooperació entre cooperatives
Interès per la comunitat

ALGUNES REGLES DE FUNCIONAMENT DE FGC
ADVOCATS EN TANT QUE COOPERATIVA
Incorporació com a socis dels treballadors
Cada soci té un vot igualitari
Els socis formen part dels òrgans socials
Els socis perceben una retribució equitativa
(bestreta)
Els socis participen en els resultats en funció de
la seva activitat
Exercici professional autònom i independent
Educació, formació i informació
Cooperació amb altres cooperatives

Per què la forma cooperativa és important per a
FGC ADVOCATS, SCCL?
La cooperativa era l’estructura societària que més
s’avenia en la forma en què volíem organitzar la
participació dels professionals al despatx.
Com a despatx mercantil la nostra especialitat són
les entitats de l’economia social i a elles està
vinculada la nostra trajectòria professional i vital,
en especial a les cooperatives.

LA SOCIETAT DE CAPITAL NO S’AVENIA AMB ELS
PROPÒSITS QUE PERSEGUÍEM, NI EN LA MANERA
DE CONCEBRE L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ. EN
CANVI LA FORMA COOPERATIVA NO NOMÉS
COMPLIA AMB AQUESTS OBJECTIUS, SINÓ QUE
ENS PERMETIA COMPARTIR-LA AMB AQUELLES
ENTITATS A LES QUE MAJORITÀRIAMENT
PRESTÀVEM ELS NOSTRES SERVEIS

UNA DECISIÓ FONAMENTAL: SOCIETAT
COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT O
SOCIETAT COOPERATIVA DE SERVEIS

COOPERATIVES DE SERVEIS
L’article 129 de la Llei estableix que són cooperatives
de serveis les que associen persones físiques [...]
professionals [...] que exerceixen llur activitat per
compte propi. Aquestes cooperatives tenen per objecte
la prestació de subministraments i serveis i l'execució
d'operacions destinades al millorament econòmic i
tècnic de les activitats professionals [...] de llurs socis.
Una cooperativa no pot ser classificada com a
cooperativa de serveis si les circumstàncies o les
característiques que concorren en els socis o en
l'objecte permeten d'incloure-la en una altra de les
classes regulades legalment.

EXEMPLE DE COOPERATIVA DE SERVEIS FORMADA
PROFESSIONALS
La cooperativa proporciona als professionals que en
formen part les instal·lacions, els subministraments,
els béns i els serveis precisos per a l’exercici de la
professió. És la cooperativa, per exemple, la que lloga
el local, contracta els subministraments, compra els
materials, contracta al personal... i distribueix els
costos entre els seus socis
La cooperativa també pot servir per treballar
determinats encàrrecs professionals de manera
conjunta, facturant-ho a través d’aquesta i repartint
els guanys obtinguts entre els professionals que hi
intervenen.

COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT
L’article 130 de la Llei 12/2015, de cooperatives de
Catalunya estableix que són cooperatives de treball
associat les que associen, com a mínim, dues persones
físiques que, mitjançant llur treball, es proposen
produir béns o prestar serveis per a terceres persones.
A les cooperatives de treball associat s'entén per
activitat cooperativitzada el treball que hi presten els
socis treballadors i els treballadors amb contracte de
treball, sempre que es respectin els límits legals.

EXEMPLE DE COOPERATIVA DE TREBALL FORMADA
PROFESSIONALS
A la cooperativa de treball els socis posen en comú el
seu treball, els seus esforços personals, per dotar-se
d’un lloc de treball mitjançant el desenvolupament
d’una activitat econòmica conjunta, en aquest cas
l’exercici de l’activitat professional en comú per durla a terme de manera conjunta a traves de la societat
cooperativa.

És la cooperativa qui factura els serveis, mentre que
els professionals socis perceben una retribució
econòmica (bestreta sociolaboral).

PROBLEMES QUE HAVÍEM D’ABORDAR
La legislació cooperativa permetia que els socis de
treball escollissin entre el règim general de cotització a
la Seguretat Social i el RETA, però des de 1995
nosaltres havíem optat pel règim previsor col·legial
equivalent. Formulada la consulta pertinent a la
Direcció General de Cooperatives va acceptar aquesta
equivalència que es va recollir als estatuts socials.
En tant que la cooperativa té personalitat jurídica
diferent a la dels seus socis calia avaluar si inscriure-la
com a despatx col·lectiu al Col·legi o manteníem la
responsabilitat individual de cadascun dels socis.

2007: UNA DECISIÓ SOBREVINGUDA:
MANTENIMENT COM A SOCIETAT
COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT O
TRANSFORMACIÓ EN SOCIETAT
PROFESSIONAL

SOCIETATS PROFESSIONALS
L’article 1 de la Llei estatal 21/2007, de 15 de març, de
Societats Professionals estableix que las sociedades
que tengan por objeto social el ejercicio en común de
una actividad profesional deberán constituirse como
sociedades profesionales en los términos de la
presente Ley, entesa com aquella el desenvolupament
de la qual requereixi titulació universitària i inscripció
al Col·legi Professional corresponent. La llei entén que
l’exercici de l’activitat es produeix en comú quan els
seus actes s’executin directament sota la raó o
denominació social i li siguin atribuïts a la societat els
drets i obligacions inherents a l’exercici professional i
al societat sigui la titular de la relació jurídica
establerta amb el client.

SOCIETATS DE PROFESSIONALS, DE GUANYS O DE
MITJANS
Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley las sociedades
de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y
distribuir sus costes; las sociedades de comunicación de
ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de
canalización o comunicación entre el cliente, con quien
mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el profesional
persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título
(socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad
profesional. Se trata, en este último caso, de sociedades cuya
finalidad es la de proveer y gestionar en común los medios
necesarios para el ejercicio individual de la profesión, en el
sentido no de proporcionar directamente al solicitante la
prestación que desarrollará el profesional persona física, sino de
servir no sólo de intermediaria para que sea este último quien la
realice, y también de coordinadora de las diferentes prestaciones
específicas seguidas.

COOPERATIVES DE PROFESSIONALS I LLEI 2/2007
Les societats professionals es puguin constituir d’acord amb
qualsevulla de les formes societàries previstes a les lleis,
complint els requisits establerts a la Llei 2/2007 i es regiran
supletòriament per la norma corresponent a la forma social
(article 1.2)
Com a mínim la majoria del capital i dels drets de vot o la
majoria del patrimoni social i nombre de socis a les societats
no capitalistes ha de pertànyer als professionals, que han
d’ocupar la majoria dels òrgans d’administració; que no
poden ser socis professionals les persones en què concorre
incompatibilitat o inhabilitació (article 2.2)
Aquests requisits s’han de complir al llarg de la vida de la
societat o incorrerà en causa legal de dissolució (article 2.4)
El socis professionals només es poden fer-se representar
per altres socis professionals (article 2.5)

COOPERATIVES DE PROFESSIONALS I LLEI 2/2007
L’escriptura pública de constitució s’ha d'inscriure al
Registre Mercantil i amb la inscripció la societat adquireix la
seva personalitat jurídica (article 8).
El canvi de socis i d’administradors i qualsevol modificació
del contracte social ha de constar en escriptura pública i
inscriure’s al Registre Mercantil.
La societat s’ha d’inscriure al Registre de Societats
Professionals del Col·legi Professional corresponent al
domicili, a través de comunicació de la inscripció d’ofici per
part del registrador mercantil.
El contracte social ha de determinar el règim de participació
dels socis en els resultats de la societat. A falta de disposició
contractual, els beneficis es distribuiran en proporció a la
participació de cada soci en el capital social.

COOPERATIVES DE PROFESSIONALS I LLEI 2/2007
La responsabilitat dels professionals pels deutes socials es
determina de conformitat amb les regles de la forma social
adoptada, però dels deutes socials derivats dels actes
professionals en responen solidàriament la societat i els
professionals, socis o no, que hi hagin actuat.
La societat ha d’estipular una assegurança que cobreixi la
responsabilitat en què aquestes puguin incórrer en l'exercici
de l'activitat que constitueixen l'objecte social.
La condició de soci professional és intransmissible, llevat
que hi hagi el consentiment de tots els socis professionals o
de la majoria.
Finalment la Llei regula la separació dels socis de la societat
professional -en qualsevol moment essent eficaç des que es
comunica a la societat-, així com la seva exclusió.

www.aracoop.coop
www.facebook.com/aracoop.coop
@aracoop
#aracoop
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