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Tallers d’assessorament tècnic, econòmic i 
jurídic sobre economia cooperativa

Amb la col·laboració:

Facilitadors:

Barcelona, 28 de setembre de 2017

La cooperativa. 
Els principis cooperatius avui. Tipus de 

cooperatives i exercici professional.
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PERSPECTIVES

• La cooperativa d’advocats:
• Associació de professionals per tal d’explotar la seva activitat 

professional.
Valorar l’especificitat de la forma cooperativa a l’hora d’exercir la professió.

• L’advocat de cooperatives:
• Expert en assessorament i defensa legal dels interessos  del 

client cooperativa.
Valorar la necessitat d’advocat d’empresa / entitat per part de la cooperativa.

L’ECONOMIA SOCIAL

- Part de l’economia que es situa entre el sector privat i el públic.
-Entitats de titularitat i naturalesa privada encaminades a satisfer 
necessitats publiques, en tant que situades més enllà de les 
estrictament particulars dels seus membres.

-Es marca l’objectiu de satisfer l’interès propis dels membres i els 
interessos de la col·lectivitat. 

-Vol representar una alternativa viable i sostenible per a satisfer 
aquestes necessitats.
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LA COOPERATIVA.
• Art. 1 Llei 12/2015 de 9 de juliol de Cooperatives de Catalunya:
• Societats
• Amb plena autonomia de gestió i sota els principis de lliure adhesió i de 

baixa voluntària
• Amb capital variable i gestió democràtica
• Associen persones físiques o jurídiques
• Amb el propòsit de millorar la situació econòmica i social de llurs 

components i de l’entorn
• Fent una activitat empresarial de base col·lectiva
• En què el servei mutu i l’aportació pecuniària dels membres
• Permetrà complir una funció orientada a millorar les relacions humanes i a 

posar els interessos col·lectius per damunt de la idea de benefici particular

Els principis cooperatius a la LCC

• Preàmbul de la LCC: manifesta que la llei s’inspira en els principis de l’ACI
i en la idea de que la cooperativa és una associació autònoma de
persones que s’han unit de manera voluntària per a satisfer llurs
necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú
mitjançant una empresa de propietat conjunta i gestió democràtica.

•Art. 1.2 de la LCC: 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.
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Els principis cooperatius a la LCC

•Article 159.3 de la LCC:  Atès el caràcter societari del contracte cooperatiu, 
els òrgans jurisdiccionals, per a la solució dels conflictes entre les 
cooperatives i llurs socis, han d'aplicar, preferentment a qualsevol altre 
tipus de norma:

• Llei 12/2015 de 9 de juliol de Cooperatives.
• Disposicions normatives de desplegament de la Llei de Cooperatives.
• Estatuts Socials, Reglaments de Règim Intern, acords dels òrgans 

socials
• Principis cooperatius catalans, costums cooperatius, tradició jurídica 

catalana
• Dret cooperatiu general.

ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL: VALORS I PRINCIPIS

• L'Aliança Cooperativa Internacional és una organització independent i 
no governamental establerta en 1895 per unir, representar i servir a 
les cooperatives de tot el món. L'Aliança ofereix una veu global i un 
fòrum per al coneixement, l'experiència i l'acció coordinada  sobre les 
cooperatives.

•
En 1995, l'Aliança va adoptar la Declaració revisada sobre la Identitat 
Cooperativa, que conté la definició d'una cooperativa, els valors de les 
cooperatives i els set principis.
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Valors cooperatius
Els principis cooperatius són les manifestacions dels valors cooperatius.

Aliança Cooperativa Internacional, 1995: les cooperatives es basen en els següents 
valors:

Autoajuda 
Auto-responsabilitat
Democràcia 
Igualtat
Equitat 
Solidaritat

Principis cooperatius

•Els principis cooperatius: 
• Adhesió voluntària i oberta
• Gestió democràtica per part dels socis
• Participació econòmica dels socis
• Autonomia i independència
• Educació, informació i formació
• Intercooperació i interés per la comunitat
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Principis cooperatius

• Adhesió voluntària i oberta
• Gestió democràtica per part dels socis
• Participació econòmica dels socis
• Autonomia i independència

Fan referència ala propietat, el control de la cooperativa i el finançament i 
resultat de la cooperativa

Principis cooperatius

• Educació, informació i formació

És un compromís entre les dues parts del contracte societari, és la 
garantia de que la participació podrà portar-se a terme.

• Intercooperació i interès per la comunitat.

Implica compromís amb l’entorn. Necessitats públiques. Creixement 
del cooperativisme com moviment.
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Manifestacions dels princips a la LCC

• Adhesió voluntària i oberta

Art. 29: Sol.licitud d’alta del nou soci: requisits objectius establerts als EESS. 
Sol·licitud per escrit, denegació motivada i susceptible de recurs.

Art. 31: sol·licitud de baixa “en qualsevol moment”. 
Possibilitat de permanència mínima no superior a 5 anys.

Manifestacions dels princips a la LCC

•Gestió democràtica per part dels socis:
Art. 48: dret de vot: En les cooperatives de primer grau, cada soci té un vot. 

Això no obstant, excepte en les cooperatives de treball associat i de consumidors i usuaris, tota cooperativa de primer grau amb
més de dos socis pot establir estatutàriament un sistema que reconegui al soci comú un vot plural ponderat en funció de la seva 
activitat cooperativitzada a la cooperativa. En aquest supòsit els estatuts han de fixar amb claredat els criteris de 
proporcionalitat, sense que el nombre de vots d'un soci pugui ésser superior al 20 % del total dels vots socials. En les 
cooperatives formades únicament per dues persones els acords s'han d'adoptar per unanimitat.

Art.41: obligacions dels socis: 
Assistir a les reunions de les assemblees generals i dels altres òrgans a les quals siguin 
convocats. 
Acceptar els càrrecs socials, llevat que tinguin una causa justificada, apreciada per l'assemblea 
general, per a no fer-ho.
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Manifestacions dels princips a la LCC

•Participació econòmica dels socis:

Art. 71 i ss: Aportacions obligatòries i voluntàries, deute subordinat, 
obligacions, titols participatius. 

Ventall d’instruments financers que reforça el seu principi d’Autonomia i 
independència 

Art. 81: Aplicació d’excedents.

Manifestacions dels princips a la LCC

• Educació, informació i formació.
•Art. 85: Article 85: Fons d'educació i promoció cooperatives 1. El fons d'educació i promoció cooperatives es 
destina a: a) La formació dels socis i dels treballadors en els principis i tècniques cooperatius, empresarials, 
econòmics i professionals. b) La promoció de les relacions intercooperatives. c) La promoció d'activitats culturals, 
professionals i assistencials per als socis de la cooperativa, els seus treballadors, l'entorn local i la comunitat en 
general, i també la difusió del cooperativisme. d) L'atenció a objectius d'incidència social i de lluita contra l'exclusió 
social. e) El pagament de les quotes de la federació a la qual pertany, si escau, la cooperativa. f) Les accions que 
fomenten la responsabilitat social empresarial, incloses les de foment d'una igualtat de gènere efectiva. g) La 
promoció de la creació de noves empreses cooperatives i el creixement de les cooperatives ja constituïdes 
mitjançant aportacions dineràries a les federacions de cooperatives o a entitats sense ànim de lucre dedicades al 
foment del cooperativisme, perquè aquestes els ofereixin vies de finançament.

•

• Art. 7 i ss: web corporatiu
• Art. 40: límits i garanties del dret d’informació
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Manifestacions dels princips a la LCC

• Intercooperació i interés per la comunitat

El mateix FEPC

Disposició Addicional Vuitena: Introducció del cooperativisme en els plans 
d’ensenyament.

En resum, els principis cooperatius es 
manifesten 

• En DRETS:
• Participar en la realització de l’objecte social
• Elegir càrrecs i ser elegits
• Participar en l’ adopció d’acords
• Rebre informació
• Participar en els excedents
• Reemborsament de les aportacions 

(reemborsables) en cas de baixa
• Participar econòmicament
• Assitir a les reunions dels òrgans
• Exercir càrrecs socials

• En OBLIGACIONS:
• Participar en l’activitat cooperativitzada

• Acceptar càrrecs

• Cumplir acords dels òrgans socials

• Realitzar aportacions econòmiques

• Participar en les activitats de formació

• Guardar secret sobre dades de la cooperativa
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Relació dels principis cooperatius amb altres 
conceptes.

• la relació amb els conceptes de nova economia: bé comú i gestió democràtica de les 
organitzacions.

• Noves formes de gestionar les empreses: Importància del projecte comú: participació, gestió 
democràtica.

• Noves formes de gestionar les empreses: formació, informació i participació. Nous lideratges. 
Xarxes horitzontals internes i externes.

• La “generació de valor” dins del model de negoci cooperatiu: la proposta de valor inclou elements 
socials 

• Ethics and Compliance. 
• Responsabilitat Social Corporativa
• ADR: Aplicació de la normativa de les ADR general.

art. 158: especial menció a l’arbitratge i la mediació davant el Consell Superior de la Cooperació.

Consell Superior de la Cooperació: òrgan consultiu, de participació i de resolució extrajudicial de 
conflictes.

Els principis cooperatius avui.

En definitiva: 

-l’element diferenciador cooperatiu integra els tradicionals 
principis cooperatius que avui conflueixen amb  molts dels 
conceptes de la nova economia.

-L’element diferenciador s’entronca amb l’aspiració de tota 
empresa social: generar un impacte positiu en la societat  cobrint 
una necessitat social mitjançant una activitat.
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Tipus de Cooperatives.
• Classes de Cooperatives:

• De serveis: associen persones físiques o jurídiques que són titulars 
d’explotacions industrials  o de serveis i professionals i artistes que exerceixen 
llur activitat per compte propi. El seu objecte és la prestació de 
subministraments i serveis i l’execució d’operacions destinades al millorament 
econòmic i tècnic de les activitats professionals o de les explotacions de llurs 
socis.

• De Treball Associat: associen com a mínim dues persones físiques que 
mitjançant llur treball es proposen produir béns o prestar serveis per a 
terceres persones.

• Integrals: cooperatives de primer grau que tenen per objecte activitats 
econòmiques pròpies de diferents classes de cooperatives o aquelles que 
tenen per objecte activitats que no estan recollides en cap classe de les 
cooperatives previstes.

La cooperativa d’advocats.

• Maneres d’organitzar i gestionar l’activitat d’advocat:

• La cooperativa de treball associat
• La cooperativa de serveis
• Societats professionals

• Quin valor aporta el model cooperatiu al nostre model de negoci?
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CLIENT/

SOCI 
RECURSOS

ALIANCES

ACTIVITATS

PROPOSTA

RELACIONS

CANALS

©SILVIA MONCAYO. Abogada. www.silviamoncayo.es
Reproducción autorizada citando la fuente.

L’advocat de cooperatives.
• CONSULTORIA I DEFENSA D’INTERESOS D’EMPRESES COOPERATIUS
• Valor aportat al client empresa + valor específic aportat al client 

cooperativa.

• Perfil i habilitats de l’advocat d’empresa cooperativa:
• Coneixement: dret d el’empresa: especialitat / multidisciplinarietat
• Relació amb el client: 

• Confident del Consell Rector
• Confiable de l’Assemblea General
• Client empresa / Client “associació de persones”
• Client “projecte”
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• Perfil i habilitats de l’advocat d’empresa cooperativa:

• Òrgans de la cooperativa: responsabilitat  dels administradors

• Varietat en la tipologia de socis = varietat en la tipologia de conflictes

• “Les majors oportunitats i conquestes de l’era del treballador i 
emprenedor del coneixement estan reservades a aquells qui
dominin l’art del “nosaltres.”

Stephen R. Covey.



04/10/2017

14

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

Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa) 

Gràcies per l’atenció!


