PASSOS PER A

CONSTITUIR UNA

COOP
ERATI
VA

En la fase de reflexió del projecte,
és important que
tot l’equip debateu
sobre els diferents aspectes a
tenir en compte en relació a la
idea que voleu desenvolupar.

MODEL 036

MODEL 600

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/ov/i503600b.html

https://atc.gencat.cat/ca/
utilitats/programes-ajuda/
pa-transmissions/

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.

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.

Quina és la finalitat que
persegueix? Com farem que
sigui viable econòmicament? Quina incidència té
en la comunitat i el territori? Quines pràctiques
implicarà el seu desenvolupament? I tot això, és sostenible per l’equip humà que
formarà part del projecte?

FINALITAT/OBJECTE

Termini de durada aproximat del
tràmit: 4-6 setmanes.

• Certificat de denominació.
• Estatuts.
• Acta d’assemblea constituent.
• Certificat d’aportacions al compte corrent.

• CIF Provisional.
• Model 600.
• Sol·licitud d’inscripció al Registre de Cooperatives.

VIABILITAT
SOSTENIBILITAT

INFORMACIÓ ÚTIL
COST I TERMINIS

• Escriptures notarials.

• Alta de les Activitats Econòmiques i de les
obligacions fiscals a la Hisenda Espanyola.
• Alta a la Seguretat Social.
• CIF definitiu.
• Certificat digital

PRÀCTIQUES

INDICACIONS
ESPECÍFIQUES

DOCUMENTACIÓ

DEFINICIONS PRÈVIES

Cost general dels tràmits: 600900€. *
• Cal ser 2 sòcies amb obligació d’incorporar una 3a en el
termini màxim de 5 anys.

* En funció del capital inicial i
dels apoderaments.

• Aportació mínima al capital
social inicial 3.000 €.

- Digitalitzar i fer 3 còpies de
cada document generat.

• S’ha de declarar en quin règim
es cotitzarà (Règim general o
autònoms).

- Disponibilitat de la persona
respresentant legal per fer els
tràmits de constitució.

• Totes les sòcies treballadores
han de triar un mateix règim.

MODALITATS

• No es podrà canviar aquesta
opció fins passats 5 anys.
• Cal disposar de document
d’identificació (DNI/ passaport/NIE original i vigent).

COMUNITAT

PREGUNTES
FREQÜENTS

ENLLAÇOS

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.
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.

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
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_constitucio_de_cooperativa.pdf
MODEL D’ESTATUTS
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/recursos/formularis/documentacio_cooperatives/models_actes_
estatuts/

RECOMANEM

Convencional.
Els estatuts són de lliure redacció. El termini de resolució del
registre de cooperatives és de
3-4 setmanes.
Procediment “express”
Son uns estatuts “tipus” amb
camps predeterminats molt
senzills i que no permeten modificacions.

Coordinació AteneuBnord
Anna Abellan
Tel. 610 381 771

Per a més informació i consultes ens pots trobar a:

www.ateneubnord.cat
coordinacio@ateneubnord.cat
@ateneubnord
@ateneubnord
@ateneubnord
ateneubnord
Imprès sobre paper 100% reciclat que requereix menys aigua i permet realitzar una reducció considerable del consum d’energia respecte a un paper de fibra verge.

Continguts: Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona
Promou:

Amb el finançament de:

PASSOS PER A CONSTITUIR UNA COOPERATIVA

1
•
•
•
•
•

CERTIFICACIÓ DE DENOMINACIÓ SOCIAL
Sol·licitud al registre
de cooperatives de Catalunya

Tràmit telemàtic
S’han de sol·licitar 4 possibles noms
Es pot fer el pagament immediat amb targeta dèbit/crèdit.
Resposta del registre central en 48-72 hores.
La reserva del nom dura 4 mesos prorrogables.

Cal assegurar-se d’omplir els dos documents
(sol·licitud i annex).

2

REDACCIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS
•

Es poden elaborar a partir del model del procediment express o bé partint d’una redacció pròpia.

Totes els sòcies fundadores han de signar totes
les pàgines.

3

ASSEMBLEA CONSTITUENT

•

Aprovació dels estatuts i signatura de l’acta de 		
constitució.
•
Totes les sòcies fundadores han de signar totes
		
les pàgines.
• Es nomena el primer Consell Rector.

Es pot aprofitar l’acta de constitució per fer l’atorgament
de poders a les representants de la cooperativa (operativa bancaria, signatures mancomunades, etc)

4

COMPTE CORRENT

•

El compte quedarà bloquejat fins que la coope-		
rativa aporti el certificat del Registre de 		
cooperatives amb l’aprovació de la inscripció i el
		
NIF definitiu.
• Pot anar-hi una sola persona amb la totalitat del capital
a aportar segons l’acta de constitució.

DOCUMENTACIÓ
• Originals i còpia dels estatuts i de l’acta de constitució		
signats per totes les sòcies.
• Original i còpia de la certificació de denominació social.
• Fotocòpies de tots els DNI/NIE/ Passaports.
El banc emet el CERTIFICAT D’APORTACIONS que s’ha
d’adjuntar a les escriptures. (24h)

5

NOTARIA
Elevació a públic dels acords establerts a
l’acta de constitució.

DOCUMENTACIÓ
• Original signat dels Estatuts i de l’acta de constitució
• Certificat d’aportacions al capital social emès per
l’entitat financera.
• Certificació de denominació social de la cooperativa.
• DNI/NIE/Passaport original i vigent de les fundadores.
• Recomanem enviar prèviament tots els documents per
a la seva valoració i possibles esmenes a la notaria.

La notaria lliura l’original de l’escriptura pública i una còpia
simple.
Cost d’elevació pública: entre 250 i 500€*.

6

MODEL 036: CIF PROVISIONAL
A l’Agència Tributària Espanyola.

• Cal fer aquest tràmit en el termini màxim d’un 		
		
mes des de l’acta de constitució.
• S’ha d’omplir online, imprimir-lo i portar-lo a Hisenda.
• Es presenta a la delegació que correspon per domicili social.
• Recomanem que el tràmit el faci la presidència.

DOCUMENTACIÓ
• Escriptura original.
• Fotocòpia de la còpia simple facilitada pel notari
(se la queden a Hisenda).
• Model 036 complimentat.
Hisenda lliura el NIF provisional:
digitalitzeu-lo i feu-necòpies.
COST GRATUÏT.
La notaria pot fer tot el tràmit per uns 40€

7

MODEL 600: Autoliquidació de l’impost de transmissions patrimonials i d’actes jurídics documentals.
•

El tràmit es realitza a través del programa AJUDA.
https://atc.gencat.cat/ca/utilitats/programes-aju
		
da/pa-transmissions/
• La notaria s’encarrega, en un termini màxim de 10 dies,
d’adjuntar còpia de les escriptures a la plataforma per 		
tal de poder realitzar el tràmit.

Cal imprimir el justificant de l’autoliquidació per presentar
davant el registre.

8
•

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE
COOPERATIVES.
Es recomana anar-hi presencialment i pagar la taxa
allà mateix. Només es pot pagar amb targeta.

DOCUMENTACIÓ
•
•
•
•
•

Escriptures originals amb l’enganxina identificativa de
l’Autoliquidació de l’ITP i AJD.
NIF provisional
Formulari de sol·licitud d’inscripció:
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social
/recursos/
• formularis/documentacio_cooperatives/
registre_de_cooperatives/
• *S’han de fer 2 còpies
• *S’ha de fer esment si es tria el procediment express
Si des del Registre de Cooperatives fan esmenes a la documentació caldrà fer una escriptura complementària a la
notaria i tornar-la a portar al Registre.
Cost: 63,45 €.

9

MODEL 036: Alta de les Activitats Econòmiques i
de les obligacions fiscals a la Hisenda espanyola

•
Es pot fer el mateix dia que s’hagi lliurat la documentació al Registre, o esperar a la resolució i fer-		
ho llavors.
• Hi ha 6 mesos de termini des que es rep la resolució de la
inscripció de la cooperativa en el Registre per donar d’alta
les activitats econòmiques.
• S’ha de tramitar l’alta dels contractes a la Seguretat Social
i del centre de treball amb la mateixa data de l’alta d’activi
tats econòmiques que s’indiqui. (Pas 10)

LLOC: Delegació corresponent al domicili de la cooperativa
Pot ser que a Hisenda no us permeti fer el tràmit. En aquest
cas no es podrà tramitar l’alta fins que finalitzi el procés
d’inscripció al Registre de Cooperatives i s’obtingui NIF
definitiu i el certificat digital. Si ja heu iniciat les activitats,
caldrà fer constar la data d’alta de forma retroactiva.
Des d’aquesta data, la cooperativa pot rebre i emetre
factures, sempre indicant que el seu NIF és provisional
i que està en procés de constitució, fet que haurà de mantenir fins la seva inscripció al Registre i l’obtenció del NIF
definitiu.

10

ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL

•

Alta del codi de compte de cotització de
l’empresa i de les altes associades.
•
Tràmit realitzat per la gestoria laboral.
• La data de l’alta dels contractes ha de correspondre 		
amb la de l’inici de les activitats econòmiques. (Pas 9)

L’alta del Certificat de la Seguretat Social triga 48-72
hores, i els contractes poden trigar 48-72 hores més.
IMPORTANT a l’hora de decidir la data de l’alta d’activitats
econòmiques..
Cost: 265 €
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MODEL 036: NIF DEFINITIU
A l’Agència Tributària Espanyola.
•

Un cop inscrita la cooperativa al Registre i
abans de 10 dies a partir de la resolució 		
		
caldrà fer aquests tràmits.
• Recomanem que faci el tràmit la presidència.

DOCUMENTACIÓ
• Model 036
• Original i còpia de la resolució de la inscripció i del
nomenament de càrrecs inscrit al Registre.
LLOC: (cal cita prèvia)
A la Delegació d’Hisenda corresponent al domicili social de
la cooperativa.
Amb el NIF definitiu i la inscripció al Registre de cooperatives podrem anar a l’entitat bancària i alliberar la
operativa dels comptes.
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CERTIFICAT DIGITAL
Sol·licitud a la FNMT.

TRÀMIT ONLINE
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/
certificado-de-representante/persona-juridica
• El programa lliura un codi de seguretat.
• Heu d’acreditar la identitat de la presidència i de la seva
representació a l’Agència Tributària espanyola
(simultàniament al pas 11).
Us lliuren un contracodi per descarregar el certificat digital al vostre ordinador.

* No té cap cost, les cooperatives en són exemptes.

i ara... A COOPERAR!

