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TRANSFORMACIÓ D’ASSOCIACIÓ A COOPERATIVA 
 

La cooperativa esdevé una fórmula adequada per associacions en les que l’activitat 

econòmica ha adquirit més presència i necessiten adaptar la seva activitat a una altra 

estructura però alhora volen mantenir els principis, valors i objectius fundacionals.   

 

Com es desprèn del Codi Civil de Catalunya, una associació només es podrà 

transformar en una altra persona jurídica sense ànim de lucre (art 324-3 del Codi Civil de 

Catalunya).  

 

Motius per a la transformació 

 

A les societats cooperatives:  

 

 Es regula millor la presència d’activitat econòmica. Les cooperatives, com que 

són empreses, estan pensades per realitzar activitat econòmica. Això, facilita 

definir i diferenciar el grau de responsabilitat dels socis i de la cooperativa. És en 

aquest sentit que les persones sòcies queden més protegides, ja que la fórmula 

cooperativa dóna més seguretat a l’hora d’efectuar operacions econòmiques.  

 

La legislació sobre associacions no preveu la responsabilitat del soci per les 

activitats econòmiques que pugui dur a terme l’associació, el què podria donar 

a lloc a la imputació de responsabilitat als socis per les activitats econòmiques 

realitzades a través de l’associació.  

 

 

 Es defineixen millor les obligacions i els drets dels socis. A les cooperatives, a més 

dels estatuts on es regula el seu funcionament, es pot definir i aprovar un 

Reglament de Règim Intern amb les normes de funcionament o organització 

funcional aportant claredat en la gestió diària.  
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 La responsabilitat dels socis queda més protegida. Tant a la llei de cooperatives 

com als estatuts, es regula la responsabilitat del soci a nivell patrimonial per 

l’activitat que realitza a la cooperativa, limitant-la a la seva aportació al capital 

social. D’aquesta manera disminueix el risc d’afectació al patrimoni personal del 

soci.  

 

Procediment de transformació  

 

Perquè l’associació es pugui transformar en una cooperativa sense ànim de lucre, 

s’han de seguir els següents passos:  

 

1r.- Convocar als socis en assemblea per aprovar la transformació de l’associació en 

societat cooperativa catalana limitada sense ànim de lucre.  

 

2n.- L’acord de transformació cal que contingui els següents aspectes:  

 Balanç de l’Associació, tancat el dia anterior a l’acord.  

 Acord sobre el destí dels fons de l’associació. 

 Destitució de la junta directiva i dels poders vigents.  

 Nomenament del Consell Rector (òrgan de govern).  

 Definició de la participació dels socis; s’han d’assignar participacions socials als 

socis en funció de la seva aportació.  

L’aportació del soci pot consistir en: 

a) Aportació econòmica al moment de la transformació. 

b) Aportació no econòmica que es pot determinar a través del balanç de 

transformació.  Cal un informe del consell rector o d’un expert 

independent que valori l’aportació. 

 

 

 Aprovació dels nous estatuts que regiran la cooperativa. Prèviament caldrà haver 

demanat al Registre de Cooperatives la sol·licitud de denominació social per a 

la cooperativa.  
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3r.- Elevar a escriptura pública dels acords davant Notari.  

 

4t.- Liquidar l’escriptura davant de l’oficina liquidadora de tributs.  

 

5è- Quan l’escriptura ja està liquidada a l’Oficina de Tributs, s’ha de presentar al Registre 

de Cooperatives i pagar la corresponent taxa. S’ha de fer en un termini de sis mesos des 

de l’acord notarial.  

 

6è.- Un cop realitzada la inscripció, s’haurà de presentar davant d’hisenda la 

documentació per obtenir el nou NIF (canviarà la lletra, com a cooperativa comença 

per F).  
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TRANSFORMACIÓ DE SOCIETAT CIVIL PRIVADA A 

COOPERATIVA 
 

Motius per a la transformació 

Les modificacions fiscals de l’any 2016 van comportar importants canvis en les societats 

civils privades. Les modificacions tributàries bàsicament van ser:  

1) Que la societat passa a tributar per l’Impost de Societats.  

2) Que la societat ha de portar comptabilitat d’acord amb el Codi de 

Comerç i el Pla General Comptable.  

Aquest canvi normatiu comporta que les societats civils privades deixin de percebre’s 

com una fórmula societària senzilla i passin a trobar-se al mateix pla que la resta de 

societats. A més, no deixaran de tenir risc patrimonial personal il·limitat. Això fa que es 

valorin altres tipus societaris que s’adaptin al projecte.  

Els avantatges principals per transformar-se en una societat cooperativa són els 

següents:  

- La responsabilitat es limita als socis tant a nivell econòmic com a nivell social.  

- Aporta més seguretat en les operacions econòmiques.  

 

 

Procediment de transformació 

Perquè la societat civil privada es pugui transformar en una cooperativa cal seguir els 

següents passos:  

 

1r.- Cal convocar als socis en Junta per adoptar la transformació en societat 

cooperativa catalana limitada.  
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2n.- L’acord de transformació cal que contingui els següents aspectes:  

 Balanç tancat el dia anterior a l’acord.  

 Acord sobre el destí dels fons. 

 Destitució de la junta directiva i dels poders vigents.  

 Nomenament del Consell Rector (òrgan de govern).  

 Definició de la participació dels socis; s’han d’assignar participacions socials als 

socis en funció de la seva aportació.  

 

L’aportació del soci pot consistir en: 

 

c) Aportació econòmica en el moment de transformació. 

d) Aportació no econòmica que es pot determinar per mitjà del balanç 

de transformació.  Cal un informe del consell rector que valori 

l’aportació o bé d’un expert independent. 

 

 Aprovació dels nous estatuts que regiran la cooperativa. S’haurà de demanar la 

certificació de denominació social per la cooperativa.  

 

3r.- Elevació a públic dels acords davant Notari. 

 

4t.- Liquidar l’escriptura davant de l’oficina liquidadora de tributs.  

 

5è- Informar a Hisenda de la transformació i  presentar posteriorment al Registre de 

Cooperatives l’escriptura de transformació degudament liquidada. 

 

6è.- Una vegada inscrita la transformació al registre de cooperatives, s’ha de  presentar 

davant d’hisenda la documentació per tal d’obtenir el nou NIF (canviarà la lletra, com 

a cooperativa comença per F).  


