Alguns dels textos que s'han inclòs en aquest
manual han estat escrits per Xavier Culleré
Perera, però més enllà d'això li devem moltes de les idees i coneixements que durant
aquest anys ens ha transmès i que ara plasmem en aquesta guia. Per tot això, pel seu
companyerisme i l'amistat que ens va oferir
mentre vam treballar plegats, li volem dedicar aquests agraïments.
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Introducció

Cooperativisme:
introducció

breu

L'inici del cooperativisme s'esdevé durant la
primera revolució industrial a Europa. La primera cooperativa coneguda es va constituir a
Anglaterra el 1844 amb el nom de "Els
Pioners de Rochdale".
A l'estat espanyol, i seguint com a referència
el model de la cooperativa de Rochdale i
experiències que s'estaven desenvolupant a
França, es van crear les primeres cooperatives de consum a Catalunya i València. El
nom de Fernando Garrido, republicà exiliat i
autor dels primers textos sobre cooperativisme cap al 1863, apareix com a principal inspirador de l'aparició de les primeres cooperatives.
Durant aquella època van aparèixer cooperatives emblemàtiques com "La Económica de
Palafrugell", fundada el 1865. En aquella primera etapa, les cooperatives van ser modestos intents d'associacions de consums basats
en la germanor i l'ajut mutu.
A principis de segle, les cooperatives de consum catalanes representaven ja una considerable força en el moviment cooperatiu, com
ho demostra l'aparició de la Revista
Cooperativa Catalana.
Respecte a altres països europeus com
França, Alemanya o Gran Bretanya, el cooperativisme de consum a Espanya estava molt
menys desenvolupat. En alguns casos les
cooperatives van assolir graus d'organització
superior i es van crear magatzems majoristes
i fàbriques de productes alimentaris, com la
xocolata o els olis. Però aquests intents, que
van triomfar a altres països, no van tenir una
llarga durada a Espanya.
Actualment, a Europa, existeixen unes
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300.000 cooperatives, que donen feina al
voltant de 5 milions de persones. Estan presents a tots els estats i associen a més de 140
milions de persones.
Les cooperatives actuen en mercats competitius i tenen participacions significatives en
sectors com la banca, assegurances, distribució alimentària i l'agricultura. En els darrers
anys, s'està detectant un ràpid creixement d'aquesta tipologia d'empreses en àmbits com
els serveis sanitaris, serveis d'empreses, educació i habitatge.

Cooperativa i principis
cooperatius: definició
L'Aliança Cooperativa Internacional, creada
al 1985, en el seu últim Congrés a
Manchester el setembre de 1995, va adoptar
la declaració sobre identitat cooperativa, que
inclou la revisió dels principis establerts als
inicis del segle XXI:
"La societat cooperativa és una associació
autònoma de persones que s'han agrupat
voluntàriament per a satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes mitjançant una empresa de
propietat conjunta i gestió democràtica."
Els principis cooperatius defineixen i donen a
les cooperatives la seva pròpia identitat, diferenciant-les de la resta de societats.

> Lliure Adhesió i baixa voluntària. Conegut
com a principi de portes obertes.
> Gestió democràtica per part de les sòcies i
socis.
> Participació econòmica de socis i sòcies.
> Autonomia i independència.
> Educació, formació i informació.
>Cooperació entre cooperatives.
Intercooperació.

Intercooperació: definició
La intercooperació és i ha estat sempre una
de les característiques diferenciadores de les
societats cooperatives, tal i com està definida
als principis anteriors. L'existència mateixa i la
definició de la cooperativa va molt lligada a
la unió i l'ajut mutu, ja sigui entre persones
físiques o entre entitats jurídiques, amb unes
finalitats comunes. El mateix principi que fa
que l'associació entre persones sòcies de
base sigui aconsellable i, per tant, que l'existència de la cooperativa tingui justificació, fa
també que l'associació entre les mateixes
cooperatives tingui sentit.
A la Ponència d'Intercooperació del II
Congrés de Cooperativisme Agrari, que va
tenir lloc a Barcelona el novembre de 1996 i
que va ser organitzada per la CCAE, es va
definir la intercooperació de la següent
manera:
"El terme d'intercooperació equival bàsicament a integració, si bé amb un matís més
pròpiament cooperatiu. INTERCOOPERACIÓ
respon genèricament al concepte de cooperació entre cooperatives en el sentit més
ampli, és a dir, comprèn qualsevol relació
entre cooperatives. És, per tant, un concepte
més complex que el d'integració, que fa referència a una forma concreta de cooperació.
Des de 1996, la intercooperació adquireix
categoria de principi cooperatiu, amb una
doble perspectiva: com a resposta als reptes
del medi i com a conclusió de la mateixa idea
de cooperativa. El contingut és el següent:
"Sisè principi: Cooperació entre cooperatives.
Les cooperatives serveixen les seves sòcies i
socis tan eficaçment com sigui possible i
enforteixen el moviment cooperatiu treballant

conjuntament mitjançant estructures locals,
comarcals, provincials, regionals, nacionals i
internacionals"

Introducció

> Interès per la comunitat.

El principi de la intercooperació presenta,
doncs, una doble vessant:

a

d'una banda, el d'aconseguir un
major grau d'eficàcia en la tasca de
satisfer les necessitats de socis i
sòcies, en un context cada vegada més competitiu d'empreses concentrades, tenint en
compte que la competència que hi hagi en el
futur no serà la competència de les grans
contra les petites sinó la de les grans contra
elles mateixes.

b

i per l'altra, la finalitat de la cooperació no és únicament promoure els interessos de sòcies i socis individuals,
sinó que, a més a més, també el progrés i el
benestar generals, per la qual cosa si el principi de la intercooperació no fos imprescindible des del punt de vista de la supervivència
d'una cooperativa aïllada, ho seria per al
desenvolupament del moviment cooperatiu
en el seu conjunt.
La necessitat de la intercooperació, tal com
estableix el sisè principi cooperatiu, deriva,
d'una banda, de la necessitat de donar resposta d'una manera més eficient a les necessitats de les persones sòcies en un mitjà
socioeconòmic d'empreses mercantils concentrades i, de l'altra, de culminar la idea
cooperativa que no acaba en la primera instància de la cooperativa de base, sinó que
pretén aconseguir una projecció molt més
àmplia com a model econòmic alternatiu."
Tipus d'intercooperació, segons la classificació establerta a la ponència del II Congrés de
Cooperativisme Agrari, citat anteriorment:

horitzontal
Tindria lloc entre cooperatives de la mateixa
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activitat sectorial, amb els objectius de concentrar oferta o demanda, completar o diversificar gammes de producció, millorar la qualitat i aprofundir en els avantatges de les economies d'escala.

les diferents possibles fórmules per a la intercooperació o, si més no, de les que més
coneixem, la qual cosa no vol dir que no n'hi
hagi d'altres.

Es reforça el poder de l'empresa dins el mercat, tant davant de la resta d’empreses competidores com d’empreses proveïdores i
clientela. A més, s'aconsegueix disminuir la
competència entre les mateixes cooperatives.

Motius per intercooperar

Aquest tipus d'intercooperació es pot assolir
amb fórmules de vinculació patrimonial,
fusions i escissions, amb la creació d'altres
societats que agrupin a les ja existents (cooperatives de segon grau, UTES, entitats mercantils, etc.), així com també amb un simple
conveni de col·laboració.

vertical

El desenvolupament de les noves tecnologies
de la informació i comunicació, juntament
amb la liberalització dels mercats, després
dels acords de l'OCM de Singapur el 2001,
han estat el detonant d'una creixent internalització de tota activitat econòmica.

Seria el cas d'integració entre diferents subsectors del mateix sector d'activitat, des de la
producció, transformació i comercialització
fins a la distribució.

Les barreres aranzelàries es van reduint i els
comportaments i tendències de consum es
modifiquen com a conseqüència dels canvis
socioeconòmics.

Aquest tipus d'integració s'ha produït a les
cooperatives agràries com a part del seu desenvolupament natural i amb l'objectiu d'incorporar un valor afegit a les rendes d’agricultores i agricultors en els processos industrials i/o comercials de la seva producció.

Dins aquest marc, els processos de concentració són cada cop més freqüents a la majoria de sectors d'activitats (les vendes de les
cent empreses més grans transnacionals
equivalen a una quarta part del comerç mundial).

multisectorial

Tots aquests factors afecten especialment a
certs sectors, com l'agroalimentari, però no
són aliens a cap tipus d'empresa.

S'inclourien totes les formes d'intercooperació
que es produeixin entre cooperatives de diferents sectors.
La intercooperació no és sinònim exclusivament de fusió o altres fórmules sofisticades,
sinó que hi ha moltes altres formes d'intercooperar. El simple fet de tenir una política
interna on es prioritzin les empreses proveïdores amb forma jurídica de cooperativa ja
constitueix una forma d'intercooperar. En
aquest manual, hem volgut fer un recull de
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La intercooperació ha estat doncs, un dels
principis històrics d'aquest tipus de societats.
Però actualment, fins i tot, les circumstàncies
econòmiques i socials la fan encara més
necessària, en certs casos.

L'objectiu de la intercooperació econòmica
ha de ser el de proporcionar avantatges i elements que contribueixin a l'èxit empresarial
de la cooperativa. Aquests elements, entre
d'altres, són:

competència
S'han de tenir en compte dos factors, la com-

productivitat i reducció de
costos
En aquest sentit parlaríem de les economies
d'escala i experiència (know how), i de l'adaptació a les noves tecnologies.
Un major volum productiu permet racionalitzar i optimitzar la capacitat industrial o
comercial disponible, aconseguint uns costos
més baixos i, per tant, uns excedents més
grans.

accés a noves tecnologies i
inversions
Relacionat amb el punt anterior, les empreses
productives únicament seran capaces de
sobreviure en la mesura que puguin incorporar elements diferenciadors que els donin un
valor afegit davant el o la consumidor.
Aquesta diferenciació requereix un suport de
qualitat i una adequació permanent.

podria accedir a aquesta possibilitat.

Introducció

petitivitat de l'empresa cooperativa davant la
resta d'empreses i el mercat, i la competència
existent entre cooperatives, cosa que constitueix un dispendi d'esforços que va en contra
dels objectius generals del moviment cooperatiu davant d'altres tipus de societats.

accés a personal especialitzat
Com la resta de recursos, el personal té un
cost. Un projecte empresarial amb èxit no pot
prescindir d'un equip humà capacitat i especialitzat que el sustenti. La "bona voluntat" ja
no és suficient per a gestionar adequadament
una empresa que necessita de coneixements
en gestió i els coneixements tècnics necessaris.

capacitat d’accedir a nous
mercats
Especialment, les empreses que actuen en
canals de gran distribució es veuen obligades
a assolir majors dimensions que li permetin
entrar o mantenir-se dins aquests canals,
adaptant-se a les condicions cada cop més
exigents per efecte de la força de negociació
que atorga l'elevat grau de concentració existent.
Accedir directament a aquests canals millora
la rendibilitat de les empreses quan es fa en
condicions de negociació adequades, i això
no és possible sense unes dimensions mínimes.

Per tal d'adequar l'oferta a la demanda cal
dotar-se, cada vegada més, de noves i costoses tecnologies que tenen, a més, una vida
útil curta; això implica costos de producció
més elevats. La intercooperació facilita l'accés
a aquestes tecnologies que, individualment,
serien inabastables.

accés a recerca i desenvolupament propi
La innovació tecnològica en els processos
productius i de transformació, la investigació
de nous sistemes productius, els nous productes i la seva aplicació pràctica configuren elements clau de la competitivitat empresarial
futura. Mitjançant la intercooperació es
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Formes d’intercooperació
Cooperativa de segon grau
Cooperatives de serveis
Grups cooperatius
Creació d’entitats mercantils
Econòmica

Altres formes de col·laboració

Sense vinculació patrimonial

Agrupacions d’interès econòmic
Unions Temporals d’Empreses
Societats de Garantia Recíproca
Fusions / absorcions

Amb vinculació patrimonial

Escissions

Mixtes
(poden o no tenir
objectius econòmics)

Convenis intercooperatius
Entitat amb qualificació especial

Unions de cooperatives
Representativa

Federacions de cooperatives
Confederacions de cooperatives

Tot i que hem esmentat la intercooperació representativa mitjançant la creació d'Unions,
Federacions i Confederacions, en aquest manual ens centrarem en les formes d'intercooperació
econòmica, amb o sense vinculació patrimonial, així com en altres fórmules que hem anomenat
mixtes i que poden tenir o no finalitats econòmiques.
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Règim jurídic de la cooperativa

Concepte

Denominació i domicili

Societat constituïda per persones físiques o
jurídiques que, sota els principis de lliure
adhesió i de baixa voluntària, amb capital
variable i gestió democràtica, s'han unit per
millorar la situació econòmica i social de llurs
components i de l'entorn comunitari, mitjançant una activitat empresarial de base
col·lectiva. Poden desenvolupar qualsevol
activitat econòmica o social.

No pot adoptar-se una denominació idèntica
a la d'una altra cooperativa existent; per
aquest motiu, en l'escriptura de constitució,
sempre s'ha de fer constar el certificat negatiu de nom coincident que emet el Registre
Central de Cooperatives. La denominació de
les cooperatives ha d'incloure necessàriament, en tota la documentació que produeixin, el terme "societat cooperativa catalana" o
l'abreviatura corresponent "SCC o SCoopC" i
han d'indicar el règim de responsabilitat dels
socis i sòcies, que pot ésser limitada o il·limitada. En tota la documentació d'aquestes
cooperatives també s'han de fer constar les
dades d'inscripció en el Registre de
Cooperatives.

Es constitueix amb un mínim de tres persones
associades que hauran de realitzar l'activitat
cooperativitzada que correspongui segons la
classe de cooperativa. Són excepció les cooperatives de consum i ús, que han de tenir
com a mínim tres-cents socis i sòcies, si duen
a terme la major part de llur activitat a
Barcelona; cent cinquanta sòcies i socis, si la
duen a terme en altres ciutats de més de vint
mil habitants; setanta-cinc socis i sòcies, si la
duen a terme en poblacions de cinc mil a vint
mil habitants, i cinquanta sòcies i socis, si la
duen a terme en poblacions de menys de cinc
mil habitants. També s'exclouen les cooperatives de segon grau, formades per un mínim
de dues persones jurídiques, una de les quals
haurà d'ésser cooperativa.

Classes de cooperatives
La Llei classifica les cooperatives en entitats
de primer grau i de segon grau:
les cooperatives de primer grau poden ser
Agràries; Marítimes, fluvials i lacustres;
D'assegurances; De consum i ús; De crèdit;
D'ensenyament; D'habitatges; Sanitàries; De
serveis; De treball associat, i Mixtes. La tipologia de la cooperativa dependrà de l'objectiu social de l'entitat i de l'activitat de sòcies i
socis.
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Constitució
Una cooperativa queda constituïda i té personalitat jurídica d'ençà del moment d'inscriure,
en el Registre de Cooperatives, l'escriptura
pública que conté l'acta de l'Assemblea constituent i els seus Estatuts Socials.

Sòcies i socis
En funció de l'activitat cooperativitzada,
poden ser socis i sòcies d'una cooperativa de
primer grau o segon grau tota persona física
amb plena capacitat d'obrar, llevat dels casos
autoritzats per llei. També, tota persona jurídica, pública o privada.
Les cooperatives també admeten altres tipus
de sòcies i socis,
De treball,

aquelles persones que no
essent cooperatives de treball associat, els
seus Estatuts Socials reconeixen la condi-

Excedents,

aquelles persones que han
deixat de dur a terme temporalment l'activitat cooperativitzada a la cooperativa, per
causa justificada. És necessari que es faci
constar en els Estatuts Socials aquesta
regulació.
Sòcies i socis col·laboradors,

aquelles
persones que, sense dur a terme l'activitat
cooperativitzada principal, col·laboren en
la consecució de l'objectiu social de la
cooperativa. És necessari que quedi regulada per Estatuts aquesta figura.

Admissió
Els Estatuts Socials han d'establir amb caràcter objectiu els requisits necessaris per a l'adquisició de la condició de soci o sòcia. La
sol·licitud d'admissió s'ha de formular per
escrit al Consell Rector, que l'ha de resoldre
en el termini màxim de dos mesos. Tant l'admissió com la denegació s'ha de comunicar
per escrit a la persona interessada. En el cas
que no hi hagi resposta, s'ha d'entendre que
la sol·licitud queda denegada. L'admissió
només es pot denegar per motius basats en la
Llei o els Estatuts Socials.
La denegació de l'admissió ha d'ésser motivada. Tant l'admissió com la denegació, fins i tot
si és per silenci, són susceptibles de recurs
davant l'Assemblea General o, si s'escau,
davant el comitè de recursos, en el termini
d'un mes a comptar de la data de notificació
de l'acord del Consell Rector o d'ençà que es
produeixi el silenci. El recurs ha d'ésser resolt
en votació secreta per l'òrgan competent, en
la primera reunió que aquest faci i amb la
preceptiva audiència prèvia de la persona
interessada. L'acord d'aquest òrgan és susceptible de recurs davant la jurisdicció ordinària.

Òrgans de govern

Règim jurídic de la cooperativa

ció de sòcies de treball a les persones que
hi treballen que ho sol·licitin.

Òrgan d'expressió
de la voluntat social. Els acords d'aquesta
són obligatoris per a totes les persones
que en són sòcies, fins i tot les dissidents i
les que no han assistit a la reunió que els
ha adoptats, llevat que, per decisió administrativa o judicial, se n'hagi acordat la
suspensió o la invalidesa.
Assemblea General.

Òrgan de representació i
govern de la societat, que gestiona l'empresa i exerceix, quan s'escau, el control
permanent i directe de la gestió de la
direcció. En tot cas, té competència per a
establir les directrius generals d'actuació,
amb subordinació a la política fixada per
l'Assemblea General, i per a dur a terme la
resta d'actes que li atribueix la Llei de
Cooperatives de Catalunya, els reglaments i els Estatuts Socials.

Consell Rector.

És l'Assemblea
General qui acorda instituir un director o
directora, o una o un gerent que s’encarregui de la gestió ordinària de l'empresa
cooperativa, d'acord amb la regulació
estatutària de cada cooperativa, i sens
perjudici, en cap cas, de les competències
i les facultats del Consell Rector. En el cas
de les cooperatives de secció de crèdit i les
cooperatives d'ensenyament, s'ha de
designar un director o directora general
amb facultats específiques en cada cas.

Directora/r o Gerent/a.

Interventora o interventor de Comptes.

L'Assemblea General, d'entre les sòcies i
els socis, elegeix d'una a tres persones
com a interventores, segons el que estableixin els Estatuts Socials de la cooperativa. Aquesta condició és incompatible amb
la de membre de Consell Rector o de
direcció. Les i els Interventors han de presentar a l'Assemblea General un informe
sobre els comptes anuals i altres docu-
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ments comptables que s'han de sotmetre
preceptivament a l'Assemblea General
perquè, si s'escau, els aprovi.

Responsabilitat
òrgans socials

dels

Un apartat a tenir en compte, és el règim de
responsabilitat que, amb la nova Llei, és
idèntic al de les entitats mercantils. Els i les
membres del Consell Rector, així com
Interventores i Interventors responen solidàriament davant la cooperativa, els socis i
sòcies, i les i els creditors, dels danys que
causin per actes contraris a la Llei o als
Estatuts o per actes duts a terme sense la diligència amb què han d'exercir el càrrec.
Igualment, no responen per als actes en què
no han participat o si han votat en contra de
l'acord; en aquest cas, han de fer constar a
l'acta que s'hi oposen o, si no, mitjançant un
document fefaent que ho comuniqui al
Consell Rector dins els deu dies següents a
l'acord.
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Abans d'entrar a analitzar les diferents fórmules d'intercooperació considerem important
fer una introducció als règims econòmics i fiscals de la cooperativa i les seves diferències
amb altres tipus de societats.

> OBLIGACIONS i PARTICIPACIONS
> SECCIONS DE CRÈDIT
> FINANÇAMENT D'ENTITATS DE
CRÈDIT ALIENES

> FINANÇAMENT

El finançament de la cooperativa
Per al desenvolupament de la seva activitat,
la societat, sigui del tipus que sigui, requereix
d'un finançament. L'origen d'aquests recursos
pot ser intern o extern. Els primers procediran
dels excedents que generi la pròpia activitat i
no siguin distribuïts entre les sòcies i els socis.
Aquests són, bàsicament, els fons de reserva
com ara el Fons de Reserva Obligatori (FRO)
i els fons voluntaris.
El finançament extern procedeix de l'endeutament amb terceres persones alienes, ja siguin
entitats financeres o les empreses proveïdores
de l'activitat.
Una característica pràcticament exclusiva de
les cooperatives, és el fet que el seu finançament prové molt sovint de les mateixes sòcies
i socis, tot i que es consideri finançament aliè
per normativa comptable. Així, en certes formes de societats cooperatives com són les
agràries, la persona que n’és sòcia n’esdevé
el principal proveïdora i, per tant, finança la
seva entitat mitjançant l'ajornament del
cobrament del producte o servei que aporta
a la cooperativa.

Fonts de finançament a les
cooperatives
> APORTACIONS A CAPITAL
> RESERVES - AUTOFINANÇAMENT
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DE

L'ACTIVITAT

D’EMPRESES PROVEÏDORES

Els recursos financers obtinguts s'inverteixen
principalment en actius, necessaris per desenvolupar la seva activitat. Aquests poden
tenir naturalesa d'actius fixes, quan són inversions recuperables a llarg termini, o actius
circulants, quan el termini de retorn de la
inversió és curt.
Fins aquí, no hem entrat a analitzar la naturalesa de les diferents fonts de finançament i
per tant, podríem dir que no hem detectat
importants diferències amb el finançament
d'altres tipus de societats.

El capital cooperatiu (article
55 de la Llei 18/2002)
El capital de la cooperativa està format per
les aportacions de sòcies i socis. La principal
característica i la que el diferencia de les
societats mercantils, és la seva variabilitat, ja
que la persona sòcia el recupera en el
moment que surt de la cooperativa.
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> El capital de la cooperativa està constituït per aportacions obligatòries i voluntàries
> Les aportacions de la persona sòcia poden ser dineràries o no dineràries.

APORTACIONS
OBLIGATÒRIES
Capital cooperatiu
(art 55-58)

Sòcies/is
APORTACIONS
VOLUNTÀRIES

> Els Estatuts han de fixar la xifra de capital mínim que no pot baixar del mínim inscrit i que haurà d'estar totalment desemborsada;
en tot cas, aquesta xifra no pot ser inferior a 3.000 .
> Si el capital es redueix per sota de la quantitat mínima establerta
als Estatuts, durant un termini superior a un any, com a conseqüència de la baixa de les persones sòcies o per imputació de pèrdues,
la societat haurà de dissoldre's.
> El capital de la cooperativa és variable; pot superar la xifra mínima sense límit.

Per entendre millor la figura del capital cooperatiu, hem de remarcar el seu "paper
secundari" dins l'organització, que es contraposa al que passa a les societats capitalistes.
La cooperativa es regeix pel sistema democràtic i, en tot cas, els drets socials i econòmics del soci o sòcia envers l'entitat vénen
definits per la seva participació a l'activitat
cooperativitzada; mai per la seva aportació
al capital. Així doncs, en cas de distribució
dels excedents o imputació de pèrdues, sem-

pre s'atendrà al percentatge de producció
que ha aportat, per exemple, la sòcia o el
soci agricultor a la cooperativa agrària.
L'aportació de la persona sòcia al capital
tampoc determina un dret sobre el patrimoni
de la societat, ja que, quan aquesta surt de la
cooperativa o aquesta es dissol, el patrimoni
restant després de la liquidació és irrepartible
entre sòcies i socis i passa a un fons cooperatiu que gestiona l'entitat associativa corres-
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ponent (Federacions o Confederació). Les
persones sòcies únicament poden exigir el
reemborsament de la seva aportació.

El capital és, doncs, un instrument financer
necessari però no rellevant a la societat cooperativa.

> Si els Estatuts així ho estableixen, les aportacions al capital poden
ser remunerades, amb un interès que no pot excedir de sis punts del
tipus d'interès legal del diner.
> L'aportació obligatòria pot ser una xifra fixa o establerta en funció
de l'ús de la cooperativa. Aquesta s'ha de desemborsar en un 25%
en el moment de subscriure's i, la resta, es desemborsa dins els terminis acordats amb la cooperativa.
> Per acord d'Assemblea es poden establir aportacions voluntàries. En
el mateix acord s'establirà el termini i condicions de desemborsament.

El Fons de Reserva Obligatori
(art 68)
Com hem vist, la figura del capital a la cooperativa, per les seves específiques característiques, és més similar a un exigible que a un
fons propi. Per tant, el Fons de Reserva
Obligatori esdevé la font de finançament més
sòlida de la societat cooperativa.
El FRO és una figura exclusiva de les societats cooperatives i obeeix a la necessitat que
aquestes societats comptin amb una font de
finançament pròpia. Aquesta, es va generant
mitjançant l'aplicació dels excedents de l'activitat per, així, permetre la consolidació i desenvolupament de la mateixa, millorant el sistema de finançament.
Una de les seves principals característiques i
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la que el diferencia de qualsevol altre fons de
reserva que trobem en les legislacions d'altres
societats, és la seva condició d'irrepartible.
Fins i tot, en cas de liquidació i dissolució de
l'entitat, el sobrant d'aquest fons es destinaria
a la promoció del cooperativisme, integrantse en l'entitat representativa de la societat dissolta.
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El FRO
> Està destinat a la consolidació, desenvolupament i garantia de la
cooperativa.
> És irrepartible
> Es pot imputar un percentatge de les pèrdues
> Es nodreix :
> d'un percentatge mínim dels excedents cooperatius i extra cooperatius.

> deduccions sobre les aportacions obligatòries al capital social,
practicades a sòcies i socis que es donin de baixa.

> quotes periòdiques establertes als estatuts amb la finalitat de
finançar la societat i les seves inversions.

> quotes d'ingrés de noves o nous socis.

El Fons de Reserva Voluntari
(article 66.2.b)
La Llei de Cooperatives de Catalunya estableix la possibilitat, en el seu article 66.2.b,
de dotar un fons de reserva voluntari, que pot
tenir caràcter repartible o irrepartible; en el
primer dels casos els estatuts han de regular
aquesta possibilitat.

Altres formes de finançament
(art 61-62)

de finançament voluntari per part de socis,
sòcies o terceres persones sota qualsevol
modalitat jurídica i en el termini i amb les
condicions que estableixi la mateixa
Assemblea.
A més, a l'article 62 de la mateixa Llei es
regula l'emissió de títols participatius, obligacions i deute subordinat, totes elles opcions
vàlides per a captar fons financers procedents, tant de les persones sòcies com de terceres persones alienes, i que constitueixen
fonts de finançament extern.

La Llei de Cooperatives de Catalunya obre la
possibilitat de recerca d'altres formes de
finançament. En aquest cas es tractaria de
finançament aliè, tot i que, molt sovint, és la
mateixa sòcia o soci qui proveeix aquest
finançament.
Així, l'article 61.4 de la Llei 18/2002 estableix que l'Assemblea pot acordar l'admissió
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> L'Assemblea General pot acordar l'admissió de finançament voluntari de les sòcies, socis o de terceres persones sota qualsevol
modalitat jurídica i en el termini i amb les condicions que s'estableixin en el mateix acord. En cap cas, aquest finançament no ha
d'integrar el capital social.
> L'Assemblea pot autoritzar l'emissió de participacions especials
amb caràcter de deute subordinat, fixant-ne les condicions.
Aquestes són lliurement transmissibles i s'han d'ajustar a la normativa reguladora del mercat de valors.
> També és potestat de l'Assemblea l'autorització de l'emissió de
títols participatius com una forma de finançament voluntari de les
persones sòcies o terceres persones. Aquests títols poden tenir la
consideració de valors mobiliaris i donen dret a la remuneració
que s'estableixi en cada moment i que, en tot cas, ha d'estar condicionada a l'evolució de l'activitat de la cooperativa; també és
permès incorporar un interès fix.
Les terceres persones en possessió d'aquests títols poden tenir dret
a l'assistència a l'Assemblea, amb veu però sense vot, si així ho
estableix l'acord.
> L'Assemblea pot emetre obligacions que han d'estar sotmeses a la
legislació aplicable a la matèria.

El Fons d'Educació i Promoció
cooperativa
Per les seves especials característiques, a
aquesta figura li donem un tractament a part.
El FEP és un element diferenciador de les
cooperatives, ja que no existeix una figura
similar en les legislacions mercantils. Està
relacionat amb el principi cooperatiu d'edu-
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cació, formació i informació, i amb el principi d'interès per la comunitat.
Aquest fons es dota mitjançant un percentatge mínim dels excedents cooperatius, entre
d'altres, i la seva destinació està molt limitada per llei (article 69.1 de la Llei 18/2002):
"El fons d'educació i promoció cooperativa es
destina a:
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Fons d’educació i promoció
El fons d'educació i promoció és inembargable i irrepartible i es nodreix de:

> El

percentatge que estableixin els Estatuts sobre els excedents coo-

peratius. Mínim del 10%.

> Les

sancions disciplinàries imposades a socis i sòcies.

> Les

ajudes i subvencions rebudes de sòcies i socis o de terceres per-

sones per compliment dels objectius del propi fons.

> Els

rendiments obtinguts en dipositar els excedents d'aquests fons

en comptes d'estalvi o deute públic.

a) La formació de socis, sòcies i de treballadors i treballadores en les tècniques i els
principis cooperatius, empresarials, econòmics i professionals.
b) La promoció de les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.
c) L'atenció a objectius d'incidència
social i de lluita contra l'exclusió social.
d) El pagament de les quotes de la federació a la qual pertany, si s'escau, la cooperativa."

En el següent quadre es poden apreciar les
diferències entre la legislació cooperativa
catalana i la norma fiscal:

Determinació del resultat
de la societat cooperativa
El primer que cal tenir en compte quan parlem del resultat de la cooperativa, és l'existència de diferents tipus de resultats en funció de
la naturalesa de les operacions realitzades.
No té idèntica classificació un mateix tipus de
resultats, si atenem a la Llei de Cooperatives
que si atenem a la Llei de Règim Fiscal.
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Ingressos procedents de:

Legislació cooperativa
Fiscal
(Llei 18/2002)
(Llei 20/1990)

Activitats integrades a l'objectiu social
amb sòcies i socis

Cooperatius

Cooperatius

Gestió de tresoreria de la cooperativa

Cooperatius

Cooperatius

Extracooperatius

Extracooperatius

Cooperatius

Extracooperatius

Extracooperatius

Extracooperatius

Cooperatius

Cooperatius

Cooperatius

Cooperatius

Cooperatius

Cooperatius

Cooperatius

Extracooperatius

Cooperatius

Extracooperatius

Extracooperatius

Extracooperatius

Operacions amb terceres persones
Inversions o parcitipacions en societats no cooperatives
Si aquestes duen a terme activitats
preparatòries, complementàries o
subordinades de la mateixa cooperativa
Si no compleixen els requisits anteriors
En general, els procedents de les seccions de crèdit
Operacions actives realitzades amb
socis, sòcies i altres seccions de la
coop
Operacions amb coop de crèdit
Inversions en fons públics
Altres inversions de la secció de crèdit (inclosos fons d’inversió)
Venda d’immobilitzat material o
immaterial afecte a l’activitat
quan es reinverteix la plusvàlua
quan no hi ha reinversió
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A part dels diferents tipus de resultats, hem de
tenir en compte els següents aspectes específics pel que fa a la determinació del resultat:
> És aplicable la normativa comptable general i el PGC adaptat a les societats cooperatives.
> L'import dels béns i serveis aportats pels
socis i sòcies per a la gestió de la cooperativa es valoren a preu real de mercat.
> Les remuneracions del capital social també
són enteses com una despesa més de l'exercici. A diferència de les societats mercantils, la cooperativa pot remunerar el

Règim econòmic de la cooperativa

capital amb un tipus d'interès fix. Aquesta
despesa es considera una despesa financera de l'exercici i és deduïble fiscalment,
mentre que la remuneració del capital a
les societats mercantils s'entén com un
repartiment de dividends, no considerada
despesa. Aquesta especificitat típica de les
cooperatives té lògica per la naturalesa
del seu capital, com ja s'ha explicat anteriorment.
> Una cosa semblant passa amb el FEPC.
Tot i que es dota a partir del resultat de l'exercici, és considerada una despesa més
que també és possible deduir de la base
imposable de l'impost.

DETERMINACIÓ DE L'EXCEDENT COOPERATIU
(+)

Ingressos de l'activitat cooperativitzada amb sòcies i socis

(+)

Altres ingressos de tràfic
Ingressos financers de gestió de tresoreria
Subvencions d'explotació
Quotes periòdiques de socis i sòcies
Subvencions de capital (part traslladada a ingressos)

(-))

Despeses cooperatives específiques

(-))

Despeses corrents generals

(+)

Ingressos per venda d'immobilitzat (reinversió)
EXCEDENT COOPERATIU ABANS D'IMPOSTOS

(-))

Impostos
EXCEDENT COOPERATIU DESPRÉS D'IMPOSTOS

(-))

Dotació al Fons d'Educació i promoció

(-))

Remuneració del capital
EXCEDENT COOPERATIU
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DETERMINACIÓ DEL RESULTAT EXTRACOOPERATIU
(+)

Ingressos de l'activitat cooperativitzada amb terceres persones

(+)

Altres ingressos de tràfic extracooperatiu

(-))

Despeses extracooperatives específiques

(+)

Beneficis de fonts alienes a les finalitats específiques de la cooperativa

(+)

Beneficis d'inversions o participacions en societats no cooperatives

(+)

Ingressos per venda d'immobilitzat (excepte si hi ha reinversió)

(-))

Despeses extraordinàries
RESULTAT EXTRACOOPERATIU ABANS D'IMPOSTOS

(-))

Impostos
RESULTAT EXTRACOOPERATIU DESPRÉS D'IMPOSTOS

Aplicació dels resultats

l'increment de l'aportació de cadascuna o
es pot satisfer directament.

Un cop obtingut el resultat, la seva aplicació
es produeix d'acord amb l'article 66 de la Llei
de Cooperatives:

b. Dotació als fons de reserva voluntari.

Els excedents cooperatius abans d'impostos:
Compensació de pèrdues de qualsevol
naturalesa d'exercicis anteriors.

1r

Un 30% com a mínim al FRO i un 10%
com a mínim al FEPC.

2n

A la resta d'excedents, un cop deduït
l'Impost de Societats i segons acordi
l'Assemblea o determinin els Estatuts, se
li pot donar una de les següent dotacions:

3r

a. Retorn cooperatiu. Es repartirà l'excedent restant en funció de l'activitat cooperativitzada de cada persona sòcia. L'import
resultant es pot incorporar a capital amb
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Els beneficis extracooperatius abans d'impostos:
Compensació de pèrdues de qualsevol

1r naturalesa d'exercicis anteriors.
El 50% com a mínim al FRO

2n

A retorn cooperatiu o dotació de fons
de reserva voluntari amb la mateixa
normativa que els excedents cooperatius.

3a

Els excedents procedents de les plusvàlues
per la venda d'actius immobilitzats materials
o immaterials, s'aplicaran el 100% al FRO
quan aquests es reinverteixin en l'adquisició
de nous elements de l'immobilitzat material o

Pel que fa a les pèrdues, l'article 67 estableix
que és vàlid aplicar-les a un compte especial
per amortitzar-les amb càrrec a beneficis
futurs amb un termini màxim de quinze anys
(equivalent al termini que dona la Llei de
l'Impost de Societats per a la compensació de
quotes negatives).
En tot cas, els Estatuts hauran d'establir com
es compensaran les pèrdues, tenint en compte les següents limitacions:

1

Fins a un 50% de les pèrdues es poden
imputar al FRO. Si s'opta per aquesta
dotació, no serà possible repartir retorns
cooperatius, fins que el FRO no hagi
assolit la mateixa xifra que tenia abans
que li fossin imputades les pèrdues.

2

La totalitat de les pèrdues es poden
imputar als fons de reserva voluntaris de
la cooperativa.

La quantia no compensada amb fons de
reserva s'imputa a la persona sòcia en proporció a les operacions cooperativitzades.
Aquestes s'han de satisfer directament dins
l'exercici econòmic següent al que s'hagin
produït, mitjançant deduccions de les aportacions al capital, o amb càrrec a retorns futurs
en un termini màxim de quinze anys. Un cop
passat aquest termini, les pèrdues que quedin
sense compensar s'han de satisfer directament amb el límit de les aportacions al capital o, si no, s'insta la fallida de la cooperativa.

El Règim Fiscal de les cooperatives
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immaterial. Tot i que el redactat de la Llei ens
fa entendre que aquest 100% de l'excedent es
fa abans d'aplicar l'Impost de Societats, a la
pràctica és impossible i cal dotar el 100% del
resultat de la venda de l'immobilitzat un cop
deduït l'Impost de Societats que li correspongui.

En aquest apartat farem un ràpid resum dels
avantatges fiscals que la Llei 20/1990 atorga
a les societats cooperatives. Aquesta legislació classifica les cooperatives en protegides i
especialment protegides, i dóna uns avantatges a les primeres, que s'amplien en cas de
complir els requisits per poder estar en el
segon grup.
Són cooperatives protegides totes les que s'ajustin al que marquen les Lleis de
Cooperatives autonòmiques o general i no
incompleixin cap de les següents causes
(recollides a l'article 13 de la Llei 20):
> No realitzar les dotacions al FRO i FEPC
que marca la Llei de Cooperatives aplicable.
> Repartir entre les persones associades els
fons de reserva irrepartibles.
> Aplicar el FEPC a finalitats diferents a les
que està previst per Llei.
> Incomplir la normativa prevista per destí
del resultat de la regularització de balanços.
> Retribuir les aportacions de capital de les
persones sòcies per sobre dels límits
legals.
> Fer retorns socials en proporció, diferents
a l'activitat cooperativitzada realitzada pel
soci o sòcia amb la cooperativa.
> No imputar les pèrdues o no fer-ho d'acord amb el que indiquen els Estatuts o
l'Assemblea General.
> Quan les aportacions al capital de les per-
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sones sòcies excedeixin els límits legalment
autoritzats.

> Falta d'auditoria externa quan així ho
requereix la normativa.

> Participació de la cooperativa, per un
import superior al 10%, en el capital social
d'entitats no cooperatives. Aquesta participació pot arribar fins a un 40% quan es
tracti d'entitats que realitzin activitats preparatòries, complementàries o subordinades a les de la pròpia cooperativa.

El fet de tenir la condició de cooperativa protegida atorga una sèrie d'avantatges fiscals,
en relació a la resta de societats no cooperatives. Aquests avantatges són:

En conjunt, aquestes participacions no
poden excedir d'un 50% dels recursos propis de la cooperativa, tot i que el Ministeri
d'Economia i Hisenda pot atorgar participacions superiors en els casos que tal participació estigui justificada, prèvia sol·licitud de la cooperativa.
> Realització d'operacions cooperativitzades
amb terceres persones no sòcies fora dels
límits legals. En cap cas, cap cooperativa,
sigui quina sigui la seva classe, pot realitzar un volum d'operacions amb persones
no sòcies superior al 50% del total de les
de la cooperativa.
> Contractació de treballadors i treballadores assalariades per sobre de l'autoritzat
per les normes legals en aquelles cooperatives en les quals existeixi limitació.
> L'existència d'un nombre de sòcies i socis
inferior al previst a la normativa durant un
període superior a sis mesos.
> Reducció del capital per sota de la xifra
establerta estatutàriament per un període
superior a sis mesos.
> Paralització de l'activitat cooperativitzada,
sense causa justificada, durant més de dos
anys.
> Impossibilitat de desenvolupament de l'objectiu social.
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1

Exempció en l'Impost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
respecte a les següents operacions:
> Actes de constitució, ampliació de
capital, fusió i escissió.
> Constitució i cancel·lació de préstecs.
> Adquisició de béns i drets que s'integren en el FEPC pel compliment de les
seves finalitats.

2

A l'Impost de Societats s'aplicaran els
següents tipus impositius:

> Als resultats cooperatius, un 20%
> Als resultats extracooperatius, el tipus
general

3

També a l'Impost de Societats, es reconeix la llibertat d'amortització dels elements d'actiu fix nous, adquirits durant els
tres anys de la societat.

4

onificació del 95% de les quotes de
l'Impost d'Activitats Econòmiques i de
l'Impost de Béns Immobles, en el cas de
les cooperatives agràries i d'explotació
comuna de la terra, i pels béns de naturalesa rústica.

Són cooperatives especialment protegides,
totes les protegides de primer grau de les
següents classes:
> Cooperatives de treball associat
> Cooperatives agràries
> Cooperatives d'explotació comuna de
la terra
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> Cooperatives del mar
> Cooperatives de consum i ús
Els beneficis fiscals de les especialment protegides s'estenen a:

1

A l'Impost sobre Transmissions Patrimonials
i Actes Jurídics Documentats, exempció per
a les operacions d'adquisició de béns i
drets destinats al compliment de les finalitats socials i estatutàries.

2

Bonificació del 50% de la quota íntegra
de l'Impost de Societats.
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Formes d’intercooperació
econòmica sense
vinculació patrimonial

Formes d’intercooperació econòmica sense vinculació patrimonial

La cooperativa de segon
grau
Si s’observen tots els processos de concentració o reagrupament cooperatiu que han aparegut a Catalunya, es posa de manifest que
les fórmules utilitzades fins avui s'han reduït a
constituir cooperatives de segon grau.
El cooperativisme de segon grau representa
la integració econòmica, per una banda, i la
integració representativa, per un altra, atesa
la diversitat de cooperatives de primer grau
que hi formen part. La Llei de Cooperatives
de Catalunya, defineix les cooperatives de
segon grau com aquelles entitats amb personalitat jurídica pròpia que integren com a
mínim dues persones jurídiques, una de les
quals almenys, ha d'ésser una cooperativa.
Per tant, per definició i per deducció, poden
ser socis o sòcies d'una cooperativa de segon
grau a Catalunya, les cooperatives de primer
grau, les sòcies i els socis de treball o qualsevol entitat amb personalitat jurídica pública o
privada. També podrien formar part de les
cooperatives de segon grau, si així ho disposen els seus Estatuts, la nova figura de sòcia
o soci col·laborador que la Llei de
Cooperatives de Catalunya regula com
aquell soci o sòcia que, sense dur a terme
l'activitat
cooperativitzada
principal,
col·labora en la consecució de l'objectiu
social de la cooperativa. Poden ser persones
físiques o jurídiques, públiques o privades i,
també, si el contingut de la vinculació amb la
cooperativa ho permet, les comunitats de
béns i les herències jacents.
Abans de la entrada en vigor de la nova Llei
de Cooperatives, les cooperatives de segon
grau havien estat formades únicament per
cooperatives de primer grau. La seva composició societària i el seu objectiu social eren
similars al d'una cooperativa de primer grau.
Amb la nova normativa i la introducció de
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persones sòcies no cooperatives en entitats
de segon grau ha estat necessari limitar la
participació d'aquestes entitats en el dret de
vot; per això, en el seu article 122 no es permet que aquestes entitats puguin tenir més de
la meitat de vots socials.
Aquestes cooperatives han de tenir per objectiu el completar, promoure, coordinar, reforçar o integrar l'activitat econòmica de les
entitats que en són membres, amb l'extensió
o l'abast que estableixin els Estatuts respectius.
Generalment, i com a supòsit d'exemple,
podríem establir com objectiu d'una cooperativa de segon grau, els següents:

1

Condicionar, conservar i comercialitzar
la totalitat dels productes o serveis de les
cooperatives sòcies.

2

Assegurar la programació d'aquestes
produccions o serveis i adaptar-los a la
demanda.

3

Fomentar la concentració de l'oferta i la
posada en el mercat de la totalitat dels
productes o serveis dels seus socis i
sòcies.

4

Prestar a les cooperatives associades, en
les millors condicions econòmiques, de
temps i oportunitat, les prestacions i serveis següents: experimentació, d'assistència tècnica, i s'arriba el cas, d'assistència
jurídica, comptable, informàtica i de gestoria.

5

Conservar, produir, transformar, distribuir,
transportar i vendre en mercats interiors i
exteriors, productes procedents de les
explotacions i serveis de les seves sòcies
o socis.

6
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Reduir els costos de producció i regularitzar preus.

> Promoure, organitzar i orientar la formació cooperativa de sòcies, socis i del
públic en general.
Com a mitjana, cada any es creen a
Catalunya 1,7 cooperatives de segon grau.
Tal i com mostra la següent gràfica veiem la
variabilitat en la creació d'aquest tipus de
cooperatives (dades facilitades pel Registre
Central de Cooperatives - Direcció General
de Cooperatives - Departament de Treball):

Creació de noves cooperatives
de segon grau

7
6
5
4
3
2
1
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ens podem preguntar el perquè la cooperativa de segon grau sembla la millor fórmula
d'intercooperació, o com a mínim, perquè és
la més escollida. La nostra experiència ens
diu que el motiu d'aquest èxit recau també en
la seva principal feblesa. Dins l'àmbit cooperatiu, és a dir, sense necessitat de constituir
altres tipus de societats, la cooperativa de
segon grau és la forma d'intercooperació que

suposa una vinculació o implicació més petita per part de qui hi participa, tret dels convenis.
La vinculació i el risc que assumeix la societat
de primer grau dins la de segon està limitat,
ja que no existeix vinculació patrimonial i
tampoc és definitiva, d'acord amb el principi
de portes obertes.
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Econòmicament, la seva participació es limita a les aportacions a capital que decideixi
l'Assemblea i a les amortitzacions comptables
pendents de cinc exercicis, si els Estatuts així
ho recullen i s'han realitzat inversions.
El seu caire de no definitiu, facilita la presa
de decisions i és vist amb bons ulls per les i
els dirigents de les empreses que es troben
davant la possibilitat d'assolir una aliança
amb una altra cooperativa; però, al mateix
temps, té una vessant negativa, ja que pot
potenciar la manca d'implicació i dificultar la
presa de decisions empresarials.
En el seu favor direm que la figura de cooperativa de segon grau ha estat també, a la
pràctica, utilitzada com un pas previ per finalitzar en una aliança de major grau entre
cooperatives. Per exemple, coneixem el cas
de les cooperatives arrosseres del Delta de
L'Ebre. Un grup de cooperatives d'aquesta
zona es va unir formant una cooperativa de
segon grau: Arrossaires del Delta de l'Ebre,
SCCL, que, inicialment, tenia com a únic
objectiu comercialitzar l'arròs produït per les
societats de primer grau. Després de més de
quinze anys de funcionament, les societats de
primer grau que la formaven (a excepció
d'una) i altres cooperatives de la zona, van
iniciar un procés de negociació que va acabar en la fusió de totes sota el mateix nom
d'Arrossaires del Delta de l'Ebre, SCCL.
Aquesta fusió és una de les més importants i
de més grans dimensions que s'han donat
dins el cooperativisme agrari de Catalunya.
És per tant, un bon exemple de com una cooperativa de segon grau pot ser el pas inicial
en un procés d'integració total.
La cooperativa de segon grau és una bona
eina quan l'objectiu és establir estratègies
productives i comercials conjuntes en un grup
d'empreses però que, en la pràctica, topen
amb dificultats a l'hora de coordinar i programar les diferents realitats de cada empresa.
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Un bon exemple d'això l'hem trobat nosaltres
a les cooperatives vinícoles del Priorat. L’any
1972, un grup d'aquestes es van constituir en
cooperativa de segon grau amb l'objectiu de
produir, envasar i comercialitzar vi elaborat
mitjançant les produccions de raïm de les
societats de base. En aquest cas, les diferents
realitats tècniques de les produccions de
cada municipi van esdevenir la principal dificultat de l'entitat de segon grau: programar
l'entrada del raïm per a la seva elaboració
sense tenir en compte aquestes diferències va
ser el factor desencadenant d'una sèrie de
problemes productius i desacords entre les
cooperatives participants.
Aquest factor, juntament amb l'allau d'ofertes
de particulars amb les que es van trobar els i
les productores de la zona quan el vi del
Priorat es va començar a valorar, va fer que
algunes de les cooperatives de primer grau
que hi participaven, decidissin deixar el projecte i que, alhora, les produccions de les que
van ser més fidels es reduïssin considerablement, fent perillar la viabilitat del projecte.
Hem de dir que, actualment, aquest projecte
ha superat aquesta fase de desentès i que, tot
i que amb moltes menys cooperatives participants que al principi, està resultant un èxit.
La cooperativa de segon grau també esdevé
una bona fórmula econòmica, quan el que es
pretén és racionalitzar les inversions i donar
possibilitats d'industrialització a empreses que
individualment no hi podrien accedir. Aquí
tenim l'exemple d'Unió Agrària, SCCL o Actel,
SCCL, dues cooperatives de segon grau que
aglutinen un nombre molt important de
societats i que estan industrialitzant i comercialitzant en diferents formes els productes
primaris que aquestes aporten.
Igualment, la unió dels recursos permet que
petites societats tinguin accés a professionals
formats i especialitzats en diverses matèries,

L'experiència dins l'àmbit cooperatiu agrari
indica que el principal desavantatge que té la
societat de segon grau és la desvinculació
que la sòcia i el soci de base té. Aquest fet
comporta, en si mateix, diversos impediments; el més important és la falta d'entesa i
el desconeixement per part de la cooperativa
de segon grau de la realitat del soci o sòcia,
la qual cosa pot portar a decisions desencertades.
A més, es produeixen desacords entre la
sòcia o el soci de base i les decisions que
adopta la cooperativa de segon grau. Moltes
vegades, en el sector agrari, hem vist com
gestors i gestores de societats de primer grau
utilitzen la societat de segon grau per justificar la reducció dels preus de liquidació.
Tenint en compte aspectes purament econòmics, sembla evident que la creació de cooperatives de segon grau no esdevé el mitjà
més aconsellable davant de la possibilitat
d'una fusió o absorció. Duplicitat d'estructures i personal han de justificar-se amb un
valor afegit suficient per cobrir els costos que
finalment recauen en les economies dels
socis i les sòcies de base.
Respecte a altres formes d'integració:
Avantatges
> Estratègies productives i comercials conjuntes
> Racionalització de les inversions: industrialització
> Accés a professionals amb qualificació
> Millora de la gestió
> Les societats de primer grau conserven la
seva personalitat jurídica, independència i
autonomia

Desavantatges
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aportant els seus coneixements per fer possibles els projectes, millorant la gestió i la seva
rendibilitat.

> Desvinculació amb la sòcia o el soci de
base
> Dificultats de programació
> Duplicitat d'estructures directives amb els
costos pertinents
Ara bé, davant la possibilitat de crear altres
tipus de societats, la cooperativa de segon
grau compta amb els avantatges fiscals que
no tenen altres formes societàries.
El règim econòmic i fiscal de la cooperativa
de segon grau és idèntic al de la de primer
grau. Únicament cal dir que la cooperativa
de segon grau gaudeix dels mateixos avantatges fiscals que les cooperatives de primer.
Per norma general, i si no s'incompleix cap de
les normes establertes a l'article 13 de la Llei
20/1990, són considerades fiscalment protegides.
Si totes les societats que agrupen són exclusivament cooperatives especialment protegides, a més, l'entitat de segon grau també
gaudirà dels avantatges de tenir aquesta condició.
En cas que alguna de les cooperatives sòcies
sigui cooperativa protegida, encara que no
especialment protegida, a més dels beneficis
fiscals reconeguts, la cooperativa de segon
grau pot aplicar-se la bonificació del 50% de
la quota íntegra de l'Impost de Societats,
corresponent al resultat procedent de les
operacions realitzades exclusivament amb les
associades que tinguin la condició d'especialment protegides.

La cooperativa de serveis
Aquest tipus de cooperativa pot ser utilitzada
com a fórmula d'integració econòmica, atesa

37

Formes d’intercooperació econòmica sense vinculació patrimonial

la seva definició legal. La Llei de
Cooperatives Catalana defineix les cooperatives de serveis com les que associen persones físiques o jurídiques que són titulars d'explotacions industrials o de serveis amb professionals o artistes que exerceixen llur activitat per compte propi. Les cooperatives de serveis tenen com a objectiu 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 sòcies i socis.
Ara bé, una cooperativa no pot ser classificada com a cooperativa de serveis si les circumstàncies o les característiques que concorren en els socis i sòcies o en l'objectiu permeten incloure-la en una altra classe: de
Treball Associat, de Consum i Ús,
d'Habitatges,
Agràries,
de
Crèdit,
d'Ensenyament, Sanitàries, d'Assegurances,
Marítimes, fluvials i lacustres, i mixtes. La Llei,
quan es refereix a una altre classe, fa esment
de les diferents tipologies de cooperatives
que té el nostre ordenament jurídic, però
sempre com a cooperatives de primer grau.
No s'exclou que es pugui utilitzar com a fórmula d'integració cooperativa alternativa a la
cooperativa de segon grau, essent possible
associar també persones jurídiques, cooperatives o altres fórmules jurídiques, ja que la
restricció de l'article 92 de la Llei només
esmenta les cooperatives de primer grau.
Per al compliment del seu objectiu, les cooperatives de serveis poden dur a terme les
activitats següents:

1

Adquirir, elaborar, produir, fabricar, reparar i mantenir els instruments, la maquinària, les instal·lacions, el material, els
productes i els elements necessaris o convenients per a la cooperativa i per a l'activitat professional o les explotacions de
socis i sòcies.
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2

Dur la gestió d'indústries auxiliars o complementàries de les sòcies i socis i executar operacions preliminars o fer transformacions que afavoreixin l'activitat professional o les explotacions dels socis i
sòcies.

3

Transportar, distribuir i comercialitzar els
serveis i els productes procedents de la
cooperativa i de l'activitat professional o
de les explotacions de les sòcies i socis.

4

Qualsevol altra activitat que sigui necessària o convenient o que faciliti el millorament econòmic, tècnic, laboral o ecològic de l'activitat professional o de les
explotacions dels socis i sòcies.

Les cooperatives de serveis poden rebre la
denominació de cooperatives del comerç, de
transport o del sector econòmic al qual pertanyin les explotacions de les quals siguin titulars sòcies i socis, tant si són persones físiques
com jurídiques.
De la pròpia definició de la Llei, pot entreveure's una nova fórmula d'integració cooperativa, amb la constitució de cooperatives de serveis. Com aquelles que poden aglutinar persones jurídiques cooperatives i altres entitats,
per exemple, mercantils, amb l'objectiu de
realitzar una activitat que millori el rendiment
econòmic de les explotacions dels socis,
sòcies o professionals, com la de missatgeria
ràpida. Podria donar-se el cas que tres sòcies
persones jurídiques, entre elles una cooperativa sanitària, una altra d'ensenyament i una
de treball associat, s'integrin amb una cooperativa de serveis amb l'objectiu de constituir
un servei de missatgeria.
Formar una cooperativa de serveis per tal de
col·laborar en un aspecte puntual de la gestió de diferents societats és una fórmula perfectament vàlida i, a més, davant d'altres
tipus de societats té, entre d’altres avantat-

Cal tenir en compte però, que a les cooperatives de serveis els és aplicable el règim de
cooperatives protegides però no el d'especialment protegides, ja que aquest règim,
establert a l'article 7 de la Llei 20/1990, és
exclusiu de les cooperatives de treball associat, agràries, d'explotació comuna de la
terra, del mar i consum i ús.

Grups cooperatius
Ja fa temps que la identificació de cooperativa amb "comparativa" s'ha convertit en un
tòpic al qual ningú li discuteix la veritable
naturalesa que realment expressa, malgrat la
forma pejorativa amb què s'utilitza.
Això no obstant, fins ara ningú s'ha parat a
pensar, d'una manera seriosa i objectiva, el
perquè persones sòcies i cooperatives deixen
d'ésser cooperadores per ser "comparativistes". Aquest mot, que expressa l'actitud més
individualista, més insolidària de part de les i
dels nostres cooperativistes i que, per tant, és
l'antítesi del cooperativisme, posa de manifest
la gran feblesa del Cooperativisme Català,
que al mateix temps, es presenta als ulls de la
Societat i dels mateixos socis i sòcies com una
utopia impossible. Com un conjunt d'unitats
econòmiques que comparteixen finalitats i
objectius social, però que no són partícips ni
dels mateixos maldecaps ni dels mateixos
avantatges que hauria de suposar el fet de
pertànyer a una cooperativa i, com a conseqüència, de formar part d'un tot que és el
Moviment Cooperatiu.
És evident, doncs, que ni nosaltres ni la societat tenim la percepció de ser una part del
"tot", quan la primera cosa que mirem, i amb
detall, són les liquidacions, els preus dels
inputs, etc. Aquesta realitat ben patent supo-

sa un descrèdit important als ulls de la gent,
però principalment per a les empreses sòcies,
grans i mitjanes, que no deixen de ser "comparativistes" fins que resolen abandonar la
cooperativa i el Cooperativisme.
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ges, el règim fiscal aplicable a les cooperatives.

Davant d'aquest greu problema caldria encetar un debat seriós amb l'objectiu de cercarhi solucions, a partir de les mateixes condicions objectives de la realitat actual del
Cooperativisme Català: la seva estructura, el
seu marc legal, etc.
La Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives inclou un nova figura jurídica: Grups
Cooperatius, que no té res a veure amb els
grups de societats que regula el Codi de
Comerç. És un nou instrument que tenim al
nostre abast, que possiblement arribi amb
retard, i que cal estudiar per saber si la seva
implementació en el nostre cooperativisme,
mancat d'impulsos convergents, pot alterar
positivament la seva estructura relacional.

1

Per tant, la primera pregunta que ens hauríem de plantejar és si aquest instrument pot
tenir alguna utilitat o és indispensable i
necessari per al nostre Cooperativisme:
1. (...) s'entén per grup cooperatiu el conjunt
format, majoritàriament, per diverses societats cooperatives, de la classe que sigui i l'entitat cap de grup, que necessàriament ha
d'ésser una cooperativa, que exerceix facultats o emet instruccions de compliment obligat per a les entitats agrupades, de manera
que es produeix una unitat de decisió en
l'àmbit d'aquestes facultats.
2. L'emissió d'instruccions pot afectar diversos àmbits de gestió, administració o govern,
entre els quals es poden incloure:
a. L'establiment en les entitats de base de
normes estatutàries i reglamentàries
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comunes.
b. L'establiment de relacions associatives
entre entitats de base.
c. Els compromisos d'aportació periòdica
de recursos, calculats en funció de l'evolució empresarial respectiva o del compte de
resultats. (...).
3. L'aprovació de la incorporació al grup
cooperatiu requereix l'acord inicial de cada
una de les entitats de base, de conformitat
amb llurs pròpies regles de competència i
funcionament.
4. Els compromisos generals assumits davant
el grup cooperatiu s'han de formalitzar per
escrit, bé en els Estatuts de la cooperativa cap
de grup o bé mitjançant un altre document
contractual, que necessàriament ha d'incloure'n la durada, en el cas que sigui limitada; el
procediment per a la modificació; el procediment per a la separació d'una entitat membre
del grup, i les facultats l'exercici de les quals
s'acordi atribuir a l'entitat cap de grup.
5. La modificació, l'ampliació o la resolució
dels compromisos al qual fa referència l'apartat 4 es pot efectuar, si així s'ha establert, mitjançant l'acord de l'òrgan màxim de l'entitat
cap de grup. El document contractual s'ha
d'elevar a escriptura pública.
6. L'acord d'integració o separació d'un grup
s'ha d'inscriure en el full corresponent a cada
societat cooperativa en el Registre de
Cooperatives.
7. La responsabilitat derivada de les operacions que duguin a terme directament amb
terceres persones les entitats membres integrades en un grup cooperatiu no afecta
aquest grup ni les entitats que l'integren.

2

La segona qüestió a formular seria si, ateses
les
característiques
estructurals
del
Cooperativisme Català, la seva institucionalització seria o no possible:
A la pràctica, ens trobem amb una barreja de
criteris entre el concepte de cooperativa de
segon grau i de grup cooperatiu. En molts
casos, les mateixes cooperatives confonen les
dues tipologies i el fet d'ésser una cooperativa de segon grau amb el de ser ja un grup
cooperatiu. A més, en molts dels casos,
creuen que la cooperativa de segon grau ja
té tots els elements que pot tenir un grup cooperatiu, amb el valor afegit que té personalitat jurídica pròpia i, en canvi, el grup cooperatiu no. Aquest és un dels motius pels quals
no s'han constituït més grups cooperatius. A
Catalunya, segons dades del Registre Central
de Cooperatives, Direcció General de
Cooperatives del Departament de Treball,
actualitzades a febrer del 2007, trobem inscrites 60 cooperatives de segon grau i 3
grups cooperatius. Com a grups cooperatius
inscrits, consten el Grup Cooperatiu TEB, el
Grup Cooperatiu CONSOP i el Grup
Cooperatiu ENTORN.
D'aquestes dades, podem extreure’n que,
amb quatre anys de vigència de la Llei de
Cooperatives a Catalunya, la constitució de
grups cooperatius és casi nul·la, malgrat que
moltes cooperatives de segon grau utilitzin el
nom de grup cooperatiu.
Per tot això, podem dir que, o bé hi ha un
problema amb la institucionalització de grup
cooperatiu, o bé la Llei no ha sabut reflectir
la realitat o la voluntat del sector cooperatiu,
o que les instàncies implicades no han interpretat correctament el que és un grup cooperatiu.
Les cooperatives de segon grau, esdevindrien
un inconvenient, o tot el contrari? És a dir,
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Amb aquesta qüestió volem intentar resoldre
el problema de la no aplicació de grup cooperatiu segons la Llei de Cooperatives. El
Grup Cooperatiu, necessita sempre d'un cap
de grup per funcionar, que generalment ha
d'ésser una cooperativa de segon grau; les
cooperatives de primer grau cedeixen poder
a l'entitat cap de grup, que exercirà facultats
i emetrà instruccions d'obligat compliment
per les cooperatives agrupades, produint-se
així una unitat de decisió en l'àmbit d'aquestes facultats i en virtut de les seves regles estatutàries. En conseqüència, el seu règim jurídic
obeeix a la forma jurídica de grup contractual, perquè hi ha unitat i subordinació en
normes estatutàries, ja que hi ha un contracte de societat de grup cooperatiu. És per
aquest motiu que la Llei obliga a pactar els
compromisos entre les entitats de grup en un
document contractual o els propis Estatuts
Socials de l'entitat cap de grup. Aquest últim
element, fa qüestionar a moltes cooperatives
de segon grau la raó de ser del grup cooperatiu, ja que elles per si soles ja emeten, en
els seus propis Estatuts Socials, les directrius
de funcionament per a les cooperatives de
primer grau. Qüestió que es plantegen i que
intentem resoldre en l'apartat IV.

3

La tercera qüestió a plantejar seria si les cooperatives de segon grau podrien o voldrien
participar en un mateix grup cooperatiu. És a
dir, si dues cooperatives de segon grau que
actuen en un mateix sector de la producció i
comercialització, juntament amb les seves
associades, podrien arribar a constituir un
grup cooperatiu. Amb quins avantatges i
inconvenients ens podríem trobar?
La constitució de grups cooperatius seria una
de les fórmules que permet la Llei d'agrupar

negocis, sacrificant els socis, les sòcies i els
Consell Rectors. En canvi, la fórmula de
Cooperatives de Segon Grau, degut a la infidelitat empresarial i als objectius localistes de
les seves sòcies i socis, s'ha mostrat ineficaç i
inútil per resoldre els problemes de socis i
sòcies per la seva estructura i organització. La
cooperativa de segon grau no està resultant
eficaç davant l'evolució empresarial de l'economia de mercat, la globalització, la multifuncionalitat, les majors exigències de qualitat i el respecte al medi ambient.
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podrien ser l'eina idònia per intervenir positivament en els àmbits de gestió, administració
i govern de les cooperatives de primer grau?

El que s'està plantejant és la necessitat d'una
única interlocució catalana en el sector, per
exemple dels cítrics, un grup cooperatiu en el
qual totes les cooperatives de primer i/o
segon grau transfereixin drets i poders a una
cooperativa de segon grau que seria "l'entitat
cap de grup", que exercitaria facultats o emetria instruccions d'OBLIGAT COMPLIMENT
per a totes les cooperatives agrupades,
governant el grup amb total autonomia.
Objectius que s'assolirien:
> Les decisions empresarials superarien
l'àmbit local.
> Menor número d'estructures.
> Major eficiència.
> Dimensió i integració com a garantia d'èxit.
> Competitivitat.
> Incorporació i apropar-se a la societat i al
mercat com altres distribuïdors i productors.
Malauradament, avui en dia és una utopia
constituir un grup cooperatiu en àmbit autonòmic o estatal; seria perfecte per exemple,
constituir un grup cooperatiu de subministrament de cítrics per a tot l'estat espanyol, per
tal d'assolir els objectius anteriorment citats.
Ara bé, el que sí que es dóna, però en un
àmbit més comarcal i, per tant, més reduït, és
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la cessió a la cooperativa de segon grau de
la gestió de l'activitat i dels mitjans físics de
les cooperatives de primer grau (edificis, instal·lacions, fàbriques, maquinària, etc.), a
més de la cessió de la gestió i de la gent que
hi treballa (totes i tots els treballadors en la
nòmina i sota la direcció de la cooperativa de
segon grau, arrendant a aquesta tots els
locals i instal·lacions).
Per tant, el que es pot observar de la realitat
i de la pràctica en les cooperatives és el
temor a no voler expandir-se més enllà del
nucli provincial o més ben dit, en el major
dels casos, comarcal. Avui en dia, trobem
constituïdes cooperatives de segon grau
d'àmbit comarcal, però no grups cooperatius
d'àmbit català (llevat del cas dels tres grups
cooperatius inscrits al Registre de
Cooperatives).

4

La quarta qüestió és l'evidència inqüestionable de no poder plantejar l'existència d'un
grup cooperatiu en aquells sectors articulats
al voltant d'una cooperativa de segon grau.
En conseqüència, tota formulació de grup
cooperatiu en els sectors més integrats del
nostre cooperativisme estaria condemnat al
fracàs si no comptés amb la participació de
la cooperativa de segon grau que els articula.
És més, avui per avui, ningú qüestiona el liderat o l'ascendència que exerceixen la majoria
de les cooperatives de segon grau envers les
seves associades. Aquesta ascendència, que
és directament proporcional al grau de
dependència que té la cooperativa de primer
respecte de la de segon grau, arriba a cotes
fins fa poc impensables, atès que, en molts
casos, la dependència és total, fins el punt
que, per exemple, cooperatives agràries de
primer grau s'haurien vist abocades al tancament de no haver traspassat a la cooperativa
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de segon grau la fase de manipulat, transformació i comercialització dels productes agraris de les seves sòcies i socis.
És evident, cada vegada més, que de l'èxit de
la cooperativa de segon grau en depèn la
continuïtat de la cooperativa de primer, la
qual cosa provoca que les exigències de socis
i sòcies s'adrecin a la cooperativa de segon
grau, tot ignorant que tant sòcies i socis com
la seva cooperativa de primer grau compleixen una funció determinant en l'èxit o fracàs
d'aquesta estructura d'integració econòmica
que és la cooperativa de segon grau. Per
explicar-ho d'una altra manera, i seguint amb
l'exemple de la cooperativa agrària, diríem
que l'èxit de l'entitat de segon grau és directament proporcional al grau de satisfacció de
les sòcies i socis amb les liquidacions que
reben pels productes lliurats. I, és evident,
que els productes aportats pels pagesos i
pageses han de sustentar tant l'estructura de
la cooperativa de segon com l'estructura de
la de primer grau. Per tant, no n'hi ha prou
amb el fet que la cooperativa de segon grau
funcioni d'una manera òptima sinó que
aquesta mateixa exigència l'ha de complir
igualment la cooperativa de primer grau.
Malauradament, són molts els casos en què
els òptims resultats assolits per les cooperatives de segon grau es veuen distorsionats per
les cooperatives de primer, amb uns costos
estructurals excessivament elevats. Aquesta
circumstància ocasiona, en molts casos, el
descontentament dels socis i sòcies, que acaben abandonant la seva cooperativa de primer, influint negativament en la de segon pel
fet de lliurar-li molt menys producte.
Partint, doncs, de l'existència d'una relació
simbiòtica entre una estructura de primer i
una de segon, convindria fixar les bases o els
criteris amb els quals desenvolupar òptimament aquesta relació. I, és precisament en
l'establiment i aplicació efectiva d'aquests cri-

Entenem, doncs, que la cooperativa de segon
grau no pot romandre impassible davant d'aquest greu problema. Té la necessitat d'adoptar les mesures que calguin per neutralitzar
els efectes perniciosos que té, sobre ella i les
sòcies i els socis de base, la "deficient gestió"
de moltes de les seves cooperatives de primer
grau si no es vol veure arrossegada per
aquesta dinàmica de prostració.
En aquest sentit, considerem inevitable que
les cooperatives de segon grau tinguin el propòsit d'establir uns criteris de convergència
gradual pel que fa a l'àmbit de gestió de les
seves cooperatives de primer grau.
Les cooperatives integrants de la cooperativa
de segon grau haurien d'adoptar, en el si d'aquesta, unes pautes de gestió que les empenyessin a millorar l'estructura de costos.

És en aquest precís moment, que la cooperativa de segon grau hauria d'assumir el protagonisme a què està cridada, assessorant,
orientant i tutelant, des d'una perspectiva global de sector, els processos d'integració de les
seves associades, i assessorant i orientant els
necessaris processos de racionalització de les
seves estructures productives.
Aquesta cessió de sobirania per part de les
cooperatives de primer grau, per raons pràctiques, s'hauria de fixar en els Estatuts Socials
de la cooperativa de segon grau, cap de
grup?
Com per exemple:

1

La fixació del percentatge de despeses
generals en relació amb la facturació,
anteriorment esmentat.

2

Els compromisos per fer efectiva aquesta
voluntat de limitació de despeses de
transformació, consistents fonamentalment en:
a. La renúncia a assumir noves inversions que puguin provocar la superació
de l'indicador de despeses de transformació esmentat.

En aquest línia, seria del tot aconsellable l'establiment d'un límit o fre al creixement de les
seves despeses generals en funció de la seva
facturació. És a dir, la quantia de les despeses generals hauria de limitar-se o no hauria
d'excedir un determinat percentatge de la
seva facturació, el qual es podria determinar
prenent com a referència o indicador la mitjana dels percentatges de les cooperatives
del mateix o qualsevol altre sector.
L'existència d'aquest indicador, fixat amb l'objectiu de rebaixar les despeses de transformació, hauria d'esdevenir l'estímul per assumir
plenament mesures d'integració econòmica
de més alta volada? Sumar estructures
homogènies és molt més fàcil que sumar
estructures heterogènies.
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teris implícits en els grups cooperatius, que
les cooperatives de segon grau poden contribuir notablement a la construcció del
Cooperativisme com un conjunt d'unitats productives amb un elevat grau d'homogeneïtat
que participen d'una mateixa unitat d'acció.

b. El compromís, davant la necessitat
d'efectuar noves inversions, de no assumir-les de manera individual si el dictat
de la lògica econòmica és el d'assumirles de manera col·lectiva amb d'altres
cooperatives.
c. El compromís de seguir les recomanacions de la cooperativa de segon
grau dictades amb l'objectiu de racionalitzar i optimitzar la seva gestió.

3

La fixació dels diferents períodes de
temps per assolir el nivell de convergència esmentat: la mitjana dels percentat-
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ges de les despeses generals en relació a
la facturació de les cooperatives del
mateix sector.

4

L'establiment de mesures disciplinàries
per fomentar-ne el compliment, etc.

Exemple de funcionament
d’un grup cooperatiu

GRUP COOPERATIU

COOP. PRODUCCIÓ
CONJUNTA. COOP. 2n GRAU

COOP. 2n GRAU
CAP DE GRUP

ÒRGANS
Assemblea General
Com a entitat cap de grup (coop. de segon
grau o de primer grau que aglutina les entitats de base), i tenint com a objectiu la unitat
de decisió, li correspon assumir les següents
facultats essencials transferides pels seus
socis i sòcies:

1
2

Aprovar la definició d'estratègies i els
objectius del grup cooperatiu.
Aprovar les polítiques bàsiques respecte
a,

a. Les bases de la política financera i
econòmica, de serveis i social.
b. Investigació, desenvolupament i innovació.
c. Formació empresarial i cooperativa.
d. Projecció del grup cooperatiu a nivell
català, nacional, etc.
e. Representació en el seu sector (agrari,
ensenyament, sanitari, etc.).
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COOP. GESTIÓ CONJUNTA
COOP. 2n GRAU

3

Emetre instruccions d'obligat compliment
per a les sòcies i socis del grup en les
següents matèries:
a. Establiment, en les cooperatives de
base, de normes estatutàries i reglamentàries comunes.
b. Establir relacions associatives entre les
societats de base.
c. Compromisos d'aportacions periòdiques de recursos, calculats en funció dels
balanços o compte de resultats.

Consell Rector
Quan es tracti del grup cooperatiu, exercirà
les següents facultats:

1

Elaboració i proposta a l'Assemblea
General de la definició d'estratègies i
objectius del grup.

2

Execució dels objectius en el marc estratègic; seguiment i control del seu compliment.

4
5

Coordinar les polítiques de les cooperatives i entitats que pertanyen al grup.

Aprovar l'admissió de cooperatives i
altres societats com a sòcies del grup
cooperatiu.

6

Representació interna i externa del grup.

Instruments financers
Entitat cap de grup: és, per exemple, competent per gestionar recursos i activitats comuns
(establertes per l'Assemblea).
> Reserva d'educació i promoció cooperativa.
> Cobertura econòmica prestada a la
gestió.
> Contraprestació econòmica de les
sòcies i socis del grup (fixa o proporcional), amb l'objectiu de finançar despeses.
> Fons central per Intercooperació.
> Finançar el creixement i desenvolupament del grup i de les seves empreses.
> Els fons provenen de l’evolució
empresarial o del compte de resultats.

Obligacions comptables i fiscals dels grup cooperatiu
Un altre aspecte a tenir en compte quan parlem del grup cooperatiu són les obligacions
en matèria comptable, en concret, l'obligació

de consolidar els comptes anuals, que fa que
l'empresa dominant d'un grup tingui obligació de presentar els comptes anuals consolidats amb els de la resta de societats del grup.
En aquest aspecte hem de diferenciar dos
tipus de grups empresarials: el grup per subordinació i el grup coordinació. El primer es
caracteritza pel fet que la societat dominant
té el control de la resta de societats, adquirit
per tècniques societàries. En el segon, el
domini és fruit d'acords de delegació a l'empresa cap de grup en determinades decisions.
La Llei marca que la societat cap de grup ha
d'ésser una cooperativa. Pel principi de gestió
democràtica de les cooperatives, no pot
haver-hi cap soci o sòcia que ostenti el domini sobre aquesta. Per tant, únicament es
podria donar el cas de grup per subordinació, si la resta d'empreses del grup fossin entitats mercantils i la cooperativa cap de grup
posseís la majoria de vots.
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3

Dictaminar, amb caràcter preceptiu, els
plans estratègics de les cooperatives i
entitats del grup.

Aquesta possibilitat, únicament té una limitació legal i és la relacionada amb matèria fiscal. A excepció que el Ministeri d'Economia i
Hisenda hagués autoritzat una participació
superior, les societats cooperatives perden la
seva condició de fiscalment protegides si
ostenten una participació en capital social
d'entitats no cooperatives superior al 10% o
al 40%, quan es tracti d'entitats que realitzen
activitats preparatòries, complementàries o
subordinades a la de la pròpia cooperativa.
En aquest cas, es produiria també l'obligació
de la cooperativa cap de grup de consolidar
els seus balanços amb els de la resta de societats participants. Aquesta obligació, que està
recollida al Reial Decret 1815/1991, es dóna
en els casos que la societat dominant tingui la
majoria dels drets de vots de la dependent o
ostenti la facultat d'anomenar o destituir la
major part dels òrgans d'administració.
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Habitualment, el grup cooperatiu serà de la
segona tipologia, és a dir: per coordinació,
existint un acord entre les parts que atorga a
una de les empreses el poder de prendre les
decisions en matèries concretes i que la resta
d'integrants del grup es comprometen a acatar, podent ser una cooperativa de primer o
segon grau o una cooperativa de serveis.
En no donar-se la situació de domini en
aquest supòsit, a part del conveni, no existeix
obligació de consolidació.
Un altre tema diferent, és la consolidació en
matèria fiscal, és a dir, la consolidació de les
bases imposables de l'Impost de Societats. La
consolidació fiscal sempre és un opció de les
empreses quan compleixen certs requisits,
mai una obligació. La normativa que regula
al grup de societats cooperatives és el Reial
Decret 1345/1992. Les diferències fonamentals amb el Règim de consolidació fiscal
general radiquen en la definició del grup.
S'entén com a grup de societats cooperatives,
a efectes del règim de declaració consolidada, el conjunt format per un cap de grup i les
cooperatives associades d'aquella sobre la
que exercitin poder de decisió. Els requisits
que han de complir són:

a

El cap de grup pot ser una cooperativa o qualsevol altra entitat; en aquest
cas, l'objectiu social exclusiu ha de ser
el de planificar i coordinar el desenvolupament empresarial i les estratègies a llarg termini de la resta de membres del grup. A més,
no pot estar participada més que per altres
cooperatives.

b

Totes les societats han d'estar vinculades per un pacte o compromís de
redistribució solidària de l'excedent net
obtingut per cadascuna i, aquest, ha de constar en escriptura pública, subscrita per totes, i
en els respectius estatuts.
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A diferència del règim general de consolidació, els grups de cooperatives no han de
determinar una base imposable consolidada
del grup, sinó que cadascuna de les societats
integrants ha de calcular la seva pròpia base
seguint les normes de la Llei de l'Impost de
Societats i les de la Llei 20/1990 de Règim
Fiscal de cooperatives, procedint posteriorment a realitzar les eliminacions de les operacions intergrup:
> Retorns cooperatius entre les societats.
> Resultats distribuïts pel cap de grup.
> Ajuts econòmics rebuts entre les cooperatives del grup en virtut d'obligacions
assumides, considerant que aquestes ajudes no són una despesa deduïble per qui
presta, ni ingrés per qui rep.
La quota consolidada del grup de cooperatives és el resultat, sempre que sigui positiu, de
sumar algebraicament la quantitat obtinguda
en aplicar, a les bases imposables positives o
negatives de cada entitat, el tipus tributari
que li correspongui i les bonificacions a les
quals tinguin dret.

Altres formes d'intercooperació econòmica
Agrupació d'interès econòmic
Les agrupacions d'interès econòmic són una
figura de caràcter totalment mercantil, dotada de personalitat jurídica i de responsabilitat
il·limitada. L'objectiu d'aquestes entitats és
facilitar el desenvolupament o millora de
resultats de les activitats de les persones associades, les quals respondran personalment i
solidàriament entre si dels deutes de l'entitat.
És un requisit imprescindible que el seu
objectiu es limiti exclusivament a una activitat
econòmica, auxiliar a la que les seves sòcies

El seu objectiu no és l'obtenció de beneficis,
sinó el desenvolupament i la millora dels
resultats de l'activitat de les seves sòcies i
socis (art 2 de la Llei 12/1992 de 29 d'abril
del 1991), i per tant, es consideren sense
ànim de lucre.

Només podran ser constituïdes per persones
físiques o jurídiques que realitzin activitats
empresarials, agrícoles o artesanals, per entitats no lucratives dedicades a la investigació
i desenvolupament, i per persones que exerceixen professions lliberals.

El sistema fiscal a què estan sotmeses és el de
transparència fiscal.

Es prenen, per unanimitat de socis i sòcies,
els acords que afecten a l'objectiu i duració
de l'agrupació, a la distribució dels vots entre
les sòcies i socis, als requisits per adoptar
acords i a la forma de finançar l'agrupació
per part dels socis i sòcies. Per a d’altres
acords es podran prendre, per escriptura,
altres quòrums de constitució i votació.
Els beneficis i pèrdues procedents de les activitats de l'agrupació es consideren com a
beneficis i pèrdues de les persones associades, i s'han de repartir entre elles en la proporció prevista en l'escriptura de constitució
o, en el seu defecte, per parts iguals.
Aquest sistema de repartiment de resultats
s'assimila al de la cooperativa, en el sentit
que els Estatuts poden regular que es faci en
proporció a l'activitat de cadascuna de les i
els membres partícips i no en funció del capital, com en les entitats mercantils. Aquest fet,
junt amb el sistema democràtic en la presa de
decisions, fan que les cooperatives el triïn
com a forma per cooperar entre si.
Pel que fa a les obligacions comptables, les
Agrupacions d'Interès Econòmic no són diferents de la resta d'empreses. Han de portar
comptabilitat d'acord amb el Codi de
Comerç i estan obligades a presentar els llibres corresponents.
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i socis realitzin, no essent possible posseir per
part de socis i sòcies, ni directament ni indirecta, participacions en societats de les quals
també són membres, ni dirigir o controlar
directament o indirecta les activitats de les
seves sòcies i socis o terceres persones.

Se'ls apliquen les normes generals de l'Impost
de Societats, excepte per la part de la base
imposable imputable als socis i sòcies residents en territori espanyol, que s'imputaran a
sòcies i socis. S'imputa a socis i sòcies:
> Les bases imposables, positives o negatives, obtingudes per l'entitat.
> Les deduccions i bonificacions de la
quota a les quals tingui dret l'entitat
(aquestes s'integraran a la liquidació de les
sòcies i socis, reduint la quota segons les
normes de l'Impost de Societats o Impost
de la Renda de les Persones Físiques).
> Les retencions i ingressos a compte
corresponents a l'entitat.

Unió temporal
(UTEs)

d'empreses

Aquesta figura jurídica està pensada per a
col·laboracions entre empreses per un cert
temps, ja sigui predeterminat o no. Les
empreses membres poden ser persones físiques o jurídiques, residents a Espanya o a
l'estranger, i la seva responsabilitat envers a
terceres persones pels actes i operacions realitzades en benefici del comú, és solidària i
il·limitada.
Entitats sense personalitat jurídica.
Els Estatuts han de recollir el règim de funcionament i principalment,
> La duració. Que haurà d'ésser idèntica
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a la de l'obra, servei, objectiu de la UTE i,
sempre, com a màxim deu anys.
> La participació de les diferents empreses membres en la distribució de resultats.
> Règim de vot
> La participació en els ingressos i les
despeses.
Els motius pels quals dues cooperatives
poden acollir-se a aquest tipus de col·laboració són tècnics o econòmics.
Tècnics, en el sentit que la unió suposa la
posada en comú de recursos, coneixements i
experiències que cada societat per si sola no
tindria, havent de realitzar fortes inversions
per
assolir
el
mateix
objectiu.
Organitzativament, la unió pot suposar una
millora de diversos aspectes, com ara els sistemes de control, informació, recursos
humans, etc.
Econòmicament, els avantatges són obvis. Els
recursos conjunts de vàries cooperatives
seran superiors als d'aquestes individualment,
la qual cosa implica un abaratiment de costos d'execució, així com la possibilitat d'accedir a finançament amb millors condicions, ja
que les UTEs es financen amb aportacions de
les seves i els seus membres, així com amb
els seus propis recursos. A més, el risc del
projecte es diversifica entre les empreses
associades.
Fiscalment, les UTEs poden acollir-se a un
règim específic i més avantatjós, per la qual
cosa han de complir una sèrie de requisits:
> Cal formalitzar amb escriptura pública
la constitució de la societat.
> Han d'inscriure's en un registre especial
del Ministeri d'Economia i Hisenda.
> Els socis i sòcies partícips poden ser
persones físiques, sempre i quan siguin
empresaris o empresàries que determinin
els seus rendiments en estimació directa.
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Aquest règim especial consisteix a grans trets:
Impost de Societats: les UTEs que compleixin
els requisits anteriorment esmentats, tributen
pel règim de transparència fiscal, tot i que
amb certes particularitats.
La part de la base imposable, imputable a les
empreses participants, no tributen per Impost
de Societats. Les rendes que obtingui la UTE,
s'imputen a les societats integrants en proporció a la seva participació, segons marquin els
Estatuts Socials o, en el seu defecte, en funció de la participació al capital social.
Aquestes rendes s'integren dins la base imposable de les sòcies i socis, tributant pel sistema que els pertoqui, i en el cas de les cooperatives, aplicant la normativa de la Llei
20/1990.
No existeix limitació per a la imputació de les
bases negatives.
Pagaments Fraccionats: en no tributar per
l'Impost de Societats, les UTEs en les quals
tots els seus i les seves partícips siguin residents en territori espanyol, no han de fer
pagament fraccionats.
Impost sobre Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats: estan exempts
d'aquest tribut els actes de constitució,
ampliació, reducció, dissolució i liquidació,
així com els contractes preparatoris i altres
documents de formalització, necessaris per a
la constitució de les UTEs.
Retencions i ingressos a compte: no tenen
obligació de realitzar retencions a compte de
l’IS o de l’IRPF, respecte als rendiments satisfets als seus i a les seves membres com a conseqüència de l'activitat de la Unió. Els socis i
sòcies de la UTE tampoc tenen obligació de
fer retenció de les rendes satisfetes a la UTE,
com a conseqüència de l'objectiu social d'aquesta.

Pel que fa a les obligacions comptables, les
UTEs no han de formular comptes anuals, ja
que són les seves persones associades les
han d’integrar, dins els seus comptes, la part
proporcional de les rendes que els pertoquen. Tot i així, a efectes de control intern
serà necessari que es portin registres econòmics que poden fer-se d'acord amb les normes comptables habituals. A la pràctica, el
més raonable és que la Unió porti una comptabilitat pròpia i independent que faciliti la
inclusió, dins els comptes anuals de les sòcies
i socis, de les rendes generades.
Cal mencionar també que, a la memòria
econòmica dels socis i sòcies de la UTE, caldrà indicar els criteris de valoració a utilitzar
per la Unió i la manera en què se n'han integrat les operacions.

Societat
de
Recíproca (SGR)

Garantia

De les formes de concentració sense vinculació patrimonial, la societat de garantia recíproca potser és la més atípica de les que
s'han descrit fins ara però, a la vegada, és
una de les més necessàries des del punt de
vista financer.
Les cooperatives poden tenir problemes a
l'hora de tenir accés al finançament necessari per a les seves inversions; per intentar solucionar aquest entrebanc, la societat de
garantia recíproca fa la funció avaladora i la
de facilitar-los l'accés a un finançament preferencial, amb les condicions més avantatjoses d'interès i termini d'amortització. Un altre
aspecte important és que, a través de les
SGR, les cooperatives poden obtenir assessorament en temes financers i plans de viabilitat.

La SGR és una societat de tipus mercantil i de
naturalesa financera amb l'objectiu social
d'atorgar garanties personals, per aval o
qualsevol altre mitjà admès en dret que sigui
diferent de l'assegurança de crèdit i caució, a
favor dels seus socis i sòcies, per les operacions que realitzin dins el marc del tràfic de
les empreses que en siguin titulars.
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IVA: En aquest impost no es presenta cap
particularitat.

Les característiques principals d'aquestes
societats són:

1

Tenen la consideració d'entitats financeres i, almenys, les quatre cinquenes parts
de sòcies i socis estan integrades per
PYMES, que s'associen per obtenir majors
possibilitats de finançament.

2

Podran prestar serveis d'assistència i
assessorament financers als seus socis i
sòcies i participar en societats o associacions, l'objectiu de les quals sigui activitats dirigides a PYMES.

3
4

La seva intenció no és concedir crèdits a
les seves sòcies i socis.

El capital social, integrat per les aportacions dels socis i sòcies, serà variable i
anirà entre una xifra mínima fixada als
Estatuts i el triple d'aquesta quantitat. No
podrà ser inferior a 1.803.036,30€.
Estarà dividit en participacions socials d'igual valor nominal, acumulables i indivisibles, que no tindran la consideració de
valors negociables ni tindran la denominació d'accions.

5

Tipus de sòcies i socis:

són petites i mitjanes
empreses, persones autònomes i professionals a favor dels quals la SGR pot atorgar els
avals.

Socis i sòcies partícips:

Sòcies i socis protectors:

normalment són
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institucions públiques o privades d'interès
econòmic general que han aportat una part
del capital a la societat, el qual no excedirà
conjuntament el 50% de la xifra mínima fixada pels estatuts socials, i que no poden
sol·licitar garanties a la societat.
Els socis i sòcies no respondran personalment
dels deutes socials.

6

La societat haurà de constituir un fons de
provisions tècniques que formarà part del
seu patrimoni i tindrà, com a finalitat,
reforçar la solvència de la societat. Podrà
estar integrat per:

>Dotacions que la societat efectuï amb
càrrec al compte de pèrdues i guanys,
sense limitació i en concepte de la provisió d'insolvències.

>Subvencions, donacions o altres

Els orígens d'aquest tipus de societats se
situen a mitjans dels anys seixanta, seguint la
tradició d'altres països. Actualment a Espanya
hi ha vint-i-una SGR associades a la
Confederación Española de Sociedades de
Garantía Recíproca (CESGAR).
A Catalunya, l'experiència en aquest tipus de
societat és relativament nova: la societat de
garantia AVALIS es va crear l'any 2003; entre
les sòcies i socis protectors es troba la
Confederació de Cooperatives de Catalunya,
membre representatiu d'una gran quantitat de
PYMES de la nostra societat englobades sota
la personalitat jurídica de cooperativa.

aportacions no reintegrables que efectuïn les administracions públiques, els
organismes autònoms i altres entitats de
dret públic i les societat mercantils, de
les quals el capital estigui majoritàriament participat per qualsevol de les
anteriors i les entitats que representen o
associïn interessos econòmics de caràcter general o de l'àmbit sectorial a què
facin referència els estatuts socials.

Avals tècnics:

>Altres aportacions de caràcter no

Avals financers:

reintegrable realitzades a la societat per
persones físiques o entitats, que no
estan contemplades als apartats anteriors.
Els òrgans d'administració, són bàsicament
dos: la Junta General, que es reuneix
almenys una vegada a l'any i decideix sobre
assumptes atribuïts al seu càrrec per les disposicions legals o estatutàries, i el Consell
d'Administració, que és l'òrgan d'administració i representació.
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En el moment en què una cooperativa
sol·licita un aval s'ha de dipositar un percentatge de l'aval que es demana, però aquest
desemborsament no es considera una despesa sinó que es tracta d'una participació en el
capital social de la SGR i, per tant, recuperable a la cancel·lació de l'aval.

Els tipus d'avals que s'atorguen a través d'aquesta entitat són de dos tipus:
responen de l'incompliment
dels compromisos que l'avalada o l’avalat té
contrets, generalment, davant d'algun organisme públic per a concursos, subhastes, execució d'obres, subministraments, etc.

responen dels crèdits o
préstecs concedits per qualsevol entitat financera a la petita i mitjana empresa, persones
autònomes i professionals. Dins els avals
financers es distingeix:

>Caràcter comercial: pagament ajornat
de qualsevol tipus de bé, fraccionaments
de pagament, sumes donades anticipadament, etc.

>Caràcter financer: destinats a la inversió, finançament de circulant o refinança-

Pel que fa al tema fiscal, la SGR també té els
seus avantatges, ja que el tipus impositiu és
del 25%.

Creació de societats mercantils
La pràctica diària amb cooperatives ens porta
a presentar una nova forma de
INTERCOOPERACIÓ, molt estesa avui en
dia, que és l'ús de les entitats mercantils per a
la integració d'empreses.
Fins ara, s'han treballat les diferents formes
jurídiques que regulen el nostre ordenament
cooperatiu,
per
la
Intercooperació:
Cooperatives de Segon Grau, Cooperatives
de Serveis, Grups Cooperatius, etc., i ara,
ens toca parlar d'una pràctica molt utilitzada,
malgrat que les persones més cooperativistes
no en vulguin ni sentir parlar. Si observem el
Registre Mercantil, cada vegada s’inscreiuen
més entitats mercantils constituïdes per cooperatives, en contra del nombre de cooperatives de segon grau que s'inscriuen en el
Registre Central de Cooperatives.
Les causes d'aquest fenomen les podem trobar en la manca d'assessores i assessors cooperativistes i, sobretot, en el canvi generacional. Els principis generals de la cooperació
defineixen el caràcter del que ha de ser la
cooperativa i exalten el culte a la llibertat, a
la igualtat de drets i deures, i a la dignitat de
l'ésser humà, traslladant el capital a un segon
terme, introduint principis democràtics i facilitant l'educació i promoció dels seus associats. Principis que moltes i molts assessors i
els mateixos socis i sòcies creuen que no són
necessaris més enllà de la cooperativa de
base, formada per persones físiques o entitats
de petita envergadura. La fórmula d'integra-

ció que trien les sòcies i els socis cooperativistes per integrar-se, en la major part dels
casos, és una SOCIETAT LIMITADA. Perdem
així l'essència del cooperativisme, la llibertat
d'adhesió, els principis democràtics i caiem
en mans del capital, que serà qui ens acompanyarà durant tot el camí.
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ment de passius bancaris (pòlisses de crèdit, préstecs, lísings, etc.)

Malgrat que perdem el sentit del cooperativisme, també hem d'afirmar que molts socis i
sòcies prefereixen utilitzar formes jurídiques
mercantilistes, pel fet d'establir un vincle més
fort vers les seves i els seus associats. Avui en
dia, la manca d'una legislació cooperativa
més restrictiva en la regulació de les baixes
voluntàries de sòcies i socis, ha fet que molts
Consell Rectors tendissin a integrar-se en
entitats mercantils i no a cooperatives de
segon grau o a grups cooperatius. Tant les
Societats Anònimes com les Societats
Limitades proporcionen una major permanència dels socis i sòcies de la que proporciona la cooperativa de segon grau, sotmesa
al principi de baixa voluntària, la qual cosa
comporta una permanència de capital social.
Com sap qui coneix el Cooperativisme, i
més, el del sector agrari, les sòcies i socis
cooperativistes que sol·liciten la baixa voluntària de la seva entitat, tenen dret, un cop
passat el preavís fixat en els Estatuts Socials,
al reemborsament de les seves aportacions
voluntàries i obligatòries al capital social i,
també, al retorn cooperatiu que li correspongui en funció de la seva activitat cooperativitzada i, si s'escau, a la part individualitzada
del fons de reserva voluntària. Ara bé, com es
pot fer front a les despeses per inversions,
aprovades en Assemblees Generals per tots
els socis i sòcies, si en qualsevol moment les
mateixes sòcies i socis que han aprovat les
inversions poden sol·licitar la baixa? Què
passarà amb la resta de socis i sòcies si, en
la major part dels casos, el capital social
aportat no és superior a 15 €?
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La Llei resol la possibilitat que els Estatuts
Socials puguin establir que, en cas de baixa,
les sòcies i socis responguin, durant el termini que estableixin els mateixos Estatuts i que
mai no pot ésser superior a cinc anys, de les
inversions realitzades i no amortitzades, i en
proporció a llur activitat cooperativitzada.
Mesura que no s'aplicarà, si el Consell Rector
ha considerat que la baixa del soci o sòcia és
justificada per causa de força major. Tampoc
s'aplicarà al soci o sòcia disconforme amb
l'acord d'exigències de noves aportacions
obligatòries, que hi hagin votat en contra i
hagin fet constar expressament en acta que
s'hi oposen, i també als socis i sòcies que, per
causa justificada, no hagin assistit a
l'Assemblea General. Malgrat que la Llei
estableix aquesta possibilitat en els Estatuts
Socials, les cooperatives, i més, els seus
Consells Rectors, no les tenen totes, atesa la
limitació de responsabilitat per deutes socials
a capital social (article 54 Llei Cooperatives).
Així i tot, no ha quedat prou legislat la distinció que fa el preàmbul de la Llei, de la responsabilitat davant de terceres persones (limitada o il·limitada segons els Estatuts) i la responsabilitat patrimonial davant la cooperativa, derivada de l'incompliment de les obligacions com a soci o sòcia. No en va, molts i
moltes assessores continuem demostrant
davant els tribunals la injustícia que suposa,
per a la resta de sòcies i socis que es queden
a la cooperativa, fer-se càrrec d'unes inversions que han estat aprovades per Assemblea
General i, a més, han estat utilitzades per
aquells socis i sòcies que han sol·licitat la
baixa i tenen un capital insuficient a la cooperativa per allò que més els convenia.
Per això, molts i moltes cooperativistes tendeixen a constituir entitats mercantils, bé per la
dificultat de produir-se la separació de la
sòcia o soci i/o bé per la utilització de les
prestacions accessòries com a vincle societari justificatiu de la integració. Aquest últim és
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el cas de moltes cooperatives, que constitueixen Societats Limitades per fer una activitat
accessòria com pot ser producció d'adob per
a les finques dels socis i sòcies; és a dir, les
cooperatives de primer grau constitueixen
una societat limitada que té com a objectiu
assecar els purins, transformar-lo en adob i
utilitzar-lo en les finques de les sòcies i socis
de les cooperatives de primer grau. Amb
aquest últim supòsit, contemplat tant a la Llei
de Societats Anònimes com a la de les
Limitades, ens trobem davant d'un fet que
implica, a més de l'obligació de capital, una
obligació de lliurament de producte o servei
per part dels socis i sòcies. No és una obligació contemplada en un acord entre sòcies i
socis, sinó tot el contrari, és una obligació
social i estatutària que resideix en els Estatuts
Socials de l'entitat i en totes les modificacions
posteriors. Els Estatuts Socials establiran les
modalitats de compliment, els terminis, la
quantitat que ha d'aportar cada soci i sòcia i
el lloc on és portaran.
A més, les cooperatives han de seleccionar
una fórmula integradora amb criteris objectius d'eficàcia i agilitat, per obtenir així, els
objectius previstos per aquestes entitats. Per
tant, val a dir que la forma jurídica d'entitat
mercantil és una de les fórmules més utilitzades per aquelles cooperatives que pretenen
acords de més ràpid compliment, donat que
els consells d'administració tenen més poder
de decisió que els Consells Rectors que obligatòriament necessiten de les Assemblees
Generals per prendre la majoria d'acords.

Formes d’intercooperació
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patrimonial

Formes d’intercooperació econòmica amb vinculació patrimonial

L’escissió
L’escissió en
Cooperatives

la

Llei

de

És una reforma estatutària a través de la qual
una societat (escindida) traspassa part dels
seus actius i/o passius en bloc a una o a diferents societats ja constituïdes, o a una o a
diferents que es constitueixen, anomenades
beneficiàries.
Art. 83 de la Llei de Cooperatives regula l'escissió de les cooperatives.
"L'escissió pot implicar, si s'escau, la dissolució sense liquidació de la cooperativa, amb
la divisió prèvia de tot el seu patrimoni, o
d'una part d'aquest, en dues o més parts,
cada una de les quals s'ha de traspassar en
bloc a entitats de nova creació o ha d'ésser
absorbida per altres entitats ja existents. Una
cooperativa també pot cedir el seu patrimoni
sense dissolució ni liquidació, traspassant-ne
en bloc una o més parts a altres entitats no
cooperatives, casos en els quals són aplicables les normes d'aquesta Llei que en regulen
la fusió i la transformació."

A diferència de l'escissió total, en aquest cas
no es produeix l'extinció de la societat escindida i, a més, les parts que se segreguen han
de formar una unitat econòmica.
Aquest podria ser el cas de societats que realitzen diverses activitats i que, en un moment
determinat, decideixen segregar els actius i
passius que estan associats a aquesta activitat. Pel que fa a la societat escindida, com a
conseqüència de la sortida del patrimoni de
les parts segregades, es produeix una disminució del patrimoni comptable, acompanyada de la corresponent disminució del seu
capital social i reserves, per la qual cosa,
aquest procés, implica una reducció de capital social.
S'entén per escissió total l'extinció de la societat, amb la divisió de tot el seu patrimoni en
dues o més parts, cada una de les quals es
traspassa en bloc a entitats de nova creació,
o són absorbides per entitats ja existents.

Tipologia d’escissions

Escissions amb disgregació i agregació

Com es pot veure, les escissions són classificables segons la seva forma. Podríem distingir entre una escissió total i una de parcial;
però també podríem classificar-les en escissions amb disgregació i escissions amb agregació.

La disgregació, podríem afirmar que és l'escissió que divideix l'entitat amb dues o més
parts i, com a conseqüència, les seves estructures econòmiques es divideixen i es creen
tantes societats noves com parts en què s'ha
dividit.

Escissió parcial i total

L'agregació es produeix quan una de les parts
conserva la personalitat jurídica de la societat original i es creen tantes societats noves
com parts se n'han separat.

L'escissió parcial es produeix quan una o diferents parts del patrimoni d'una societat (societat escindida) es divideix de la mateixa, tras-
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passant en bloc la part segregada a altres
societats de nova creació (cooperatives o
entitats no cooperatives), o essent absorbides
per altres societats existents (societats beneficiàries).

Existiria una modalitat derivada de les dues,

(2)

Unitat 1
segregada
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(1)

Societat
nova creació

Societat
escindida
Societat
absorvent

Unitat 2
segregada
(1)

(2)

(1) La societat escindida se segrega en dues o més parts i es dissol.
(2) El patrimoni de la unitat 1 forma una nova societat. El patrimoni de la unitat 2 és absorbit
per una altra societat.
l'escissió-fusió, consistent en separar una part
per fusionar-la amb una altra societat preexistent.

Procediment per
d’una cooperativa

l’escissió

El Dret Cooperatiu i el Dret Societari, en
general, ha intentat regular el procediment a
seguir en cada cas, però essent diverses les
formes en què pot produir-se, les normes són
escasses i es deixa el paper fonamental als
acords societaris.
L'escissió haurà de ser aprovada per
l'Assemblea de sòcies i socis de la societat
que s'escindeix, tal i com estableix l'article
29.1.g) de la Llei 18/2002 de Cooperatives.
Quan en el procés d'escissió participin societats beneficiaries ja existents es requerirà, a
més, l'aprovació de l'Assemblea General de
cadascuna. La decisió respectiva s'adoptarà
amb la majoria prevista a la Llei o en els

Estatuts respectius de cada entitat.
Sembla clar que, tot i que la Llei de
Cooperatives no ho estableixi, l'Assemblea
General ha d'aprovar el que seria un PROJECTE D'ESCISSIÓ.
Aquest projecte d'escissió haurà de contenir,
almenys, les següents especificacions:

1
2
3

Identificació de la societat/s participant/s
en el procés d'escissió.
En el cas de creació de noves societats,
els Estatuts de les mateixes.

La proposta detallada de la part del
patrimoni i dels socis i les sòcies que s'integraran
al
patrimoni
de
la
cooperativa/es resultant/s o absorbent/s.

4

Estats financers de les societats que participen en el procés d'escissió.
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5
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La data a partir de la qual, les operacions de l'entitat que s'escindeix hauran
de tenir la consideració de realitzades a
efectes comptables per compte de la
societat o societats absorbents. Aquesta
estipulació només produeix efectes entre
les societats participants en l'escissió.

6

Els drets que, si s'escau, es reconeguin a
les sòcies i socis en la nova cooperativa
o escindida.

Una vegada adoptat l'acord d'escissió, aquest
s'ha de publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en dos diaris de
gran difusió en el territori on tingui el domicili social cada una de les cooperatives o cooperativa, partícips del procés d'escissió.
En aquest cas, igual que en el cas de fusió,
també es reconeix el dret de separació dels
socis i sòcies, i el dret d'oposició de les persones creditores.
En el cas de les sòcies i socis que hagin votat
en contra o que expressin la disconformitat
en l'acord d'escissió, se'ls reconeix el dret de
separar-se de la cooperativa. La baixa es
considerarà justificada i el soci o la sòcia
podrà reclamar el dret al reemborsament de
les seves aportacions socials, que recaurà
sobre la nova societat fruit de l'escissió.
Pel que fa als i a les creditores titulars de deutes adquirits amb anterioritat a la publicació
de l'acord d'escissió, si consideren que els
seus crèdits no es troben suficientment garantits, poden oposar-s'hi per escrit, sempre que
justifiquin que les garanties aportades per la
societat no són suficients o que no se'ls ha
satisfet la totalitat dels seus crèdits.
L'acord d'escissió s'ha de formalitzar en
escriptura pública, on s'ha de manifestar
expressament que no hi ha hagut oposició de
creditors i creditores i, també, si n'hi ha
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hagut, que han demanat la garantia per al
seu crèdit.
L'eficàcia de l'acord està supeditata a la seva
inscripció en el Registre de Cooperatives
corresponent.

Normativa fiscal en l’escissió
La Llei de l'Impost de Societats, en el seu
Capítol VIII del títol VII, art 83 a 96, regula el
règim especial de les fusions, escissions,
aportacions d'actius i bescanvi de valor.
Segons aquest règim, es defineix l'escissió
parcial tal i com segueix:

Escissió parcial: una entitat segrega una o
diferents parts del seu patrimoni social que
formen branques d'activitat, i les transmet en
bloc a una o a diferents entitats de nova creació o ja existents, rebent a canvi valors
representatius del capital social d'aquestes
últimes, que hauran d'atribuir a les sòcies i
socis en proporció a les seves respectives participacions. Això comporta una reducció de
capital i reserves en la quantia necessària, i si
procedeix, una compensació en diners.
Si s'opta per aquest règim especial de tributació fiscal, s'ha d'incloure dins el projecte d'escissió i s'ha de comunicar al Ministeri
d'Economia i Hisenda. La forma, el contingut
i el termini és tal i com segueixen:

> L'opció per aplicar el règim s'ha de comunicar a l'administració tributària en el termini dels tres mesos següents a la data
d'inscripció al Registre.
> En el cas de l'escissió la comunicació l'ha
de fer l'entitat adquirent.
> La inscripció ha d'anar acompanyada de
l'escriptura pública passada pel Registre.

Impost
sobre
Patrimonials
i
Documentats

Transmissions
Actes
Jurídics

El règim ofereix una exempció per aquest
impost per la situació d'escissió.
En el cas de les cooperatives, aquest avantatge no seria significatiu, ja que per la Llei
20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim
Fiscal de Cooperatives, a l'article 33.1.a),
reconeix l'exempció del ITP i AJD per als actes
de constitució, ampliació de capital, fusió i
escissió.

Impost sobre el Valor Afegit
Sempre que es compleixin els requisits fiscals
exigits per al règim, no estan subjectes a tributació per IVA les transmissions de la totalitat del patrimoni empresarial o dels elements
o rames d'activitats, tant en els casos de fusió
com d'escissió.

Impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana
En el cas d'operacions d'escissió no es produeix meritament d'aquest impost municipal.

Rendes derivades de la transmissió
D'acord amb el règim general de l'Impost de
Societats (LIS art. 15.3), a l'entitat transmissora es produeix una renda per diferència entre
el valor normal de mercat dels elements
transmesos i del seu valor comptable corregit. En el cas de l'escissió, aquesta renda fiscal es produeix a la societat que s'escindeix.
Aquestes rendes, dins el règim de diferiment,
no s'integren a la base imposable de l'Impost
de Societats de l'entitat transmetent, tot i que,

comptablement, s'hagin de reflectir. Aquest
règim és aplicable sempre que l'operació
compleixi una sèrie de requisits fiscals i sempre que es faci referència a:
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Tributació de les operacions

> Rendes que es posin de manifest com a
conseqüència de les transmissions realitzades dins el territori espanyol.
En el cas d'una cooperativa fiscalment protegida que escindeix una part del seu negoci
cap a una altra cooperativa d'igual condició
fiscal, tenint en compte que totes dues entitats, tant la transmetent com la transmissora,
tenen igual tipus impositiu i règim fiscal especial, l'escissió pot acollir-se al règim fiscal
especial de diferiment, sense cap altra particularitat respecte les rendes derivades dels
elements patrimonials de l'entitat transmetent,
existents en el moment de la realització de
l'escissió.
Pel que fa a les dades de les escissions de les
cooperatives de Catalunya, trobem que són
bastant minses, per no qualificar-les de gairebé nul·les.
L'escissió és una fórmula no gaire utilitzada.
Podríem dir que, dins el funcionament de les
cooperatives, tot i que moltes realitzen diferents activitats, es fa difícil que arribin a considerar-ne alguna separadament i, fins i tot, a
plantejar-se d'agafar una branca d'activitat i
separar-la de la resta.
La idea és que hi ha una activitat principal i
la resta en són complementàries, tot i que la
normativa de cooperatives, a la Llei
18/2002, 5 de juliol, a l'article 5, reconeix
l'existència de seccions i la possibilitat (i fins a
cert punt podríem dir que l'obligació) de considerar les seccions separadament. També, la
normativa comptable, Ordre ECO/3614/2003,
de 16 de desembre, dins la norma de valoració quinzena, obliga a separar les partides
del compte de pèrdues i guanys, i les del
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balanç, en les seccions que té definides la
cooperativa.

La fusió
Introducció
En general, les fusions entre cooperatives,
igual que entre altres formes jurídiques d'empreses, són motivades per la creença que el
valor del mercat de l'empresa resultant de la
fusió serà superior al de la suma dels valors
de les empreses analitzades de forma aïllada.
Aquest efecte és conegut com a "sinèrgia".
Les principals raons que poden fer aconsellable un procés de fusió les podríem resumir de
la següent manera:

> Expansió i consolidació d'una posició en el
mercat. Les fusions permeten intensificar la
presència de la cooperativa resultant en el
mercat, així com l'enfortiment de la seva
posició envers les seves competidores.

ducció i augment de les vendes.
Des d'aquest punt de vista, la fusió es pot
considerar com una de les fórmules més adequades per a solventar molts dels problemes
que les cooperatives es troben en aquests
moments, marcades sobretot per les necessitats del mercat i la recerca d'oportunitats de
negoci.
Això també es reflecteix en la normativa, el
decret legislatiu 1/1992, de 10 de febrer, pel
qual s'aprovava el text refós de la Llei de
Cooperatives de Catalunya, i més concretament, al capítol 7, article 71; era l'únic article
on es feia referència a la fusió de cooperatives, i on tan sols es contemplava com a possible, sempre que els objectius socials de les
cooperatives implicades no fossin incompatibles. En aquesta llei tampoc es contemplava
la figura de la fusió especial.

> Complementariat de les cooperatives

Aquesta manca de regulació en referència a
aquest tema, sembla resolta amb la Llei
18/2002, 5 de juliol, a través de la qual anirem desgranant el funcionament dels processos de fusió.

fusionades. De vegades la cooperativa
absorbida aporta components que no
tenia l'adquirent, i viceversa.

Implicacions i tipus de fusions

> Reestructuració de les activitats de la cooperativa.

> Diversificació de les activitats.
> Accés a economies d'escala, la qual cosa
permetrà que els productes oferts siguin
més competitius.

> Millora en la gestió de l'empresa.
> Facilitat en l'obtenció de recursos financers.
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> Adquisició d'una major capacitat de pro-

Una fusió és un procediment societari de
concentració empresarial, pel qual una o
més societats que s'extingeixen, traspassen el
seu patrimoni, a títol de successió universal, a
una societat de nova creació o a una ja existent.
Es poden distingir els següents tipus de
fusions:

a

Segons la manera de portar a
terme la fusió, distingim:

quan dues o més entitats s'uneixen per
crear-ne una de nova; en aquest cas totes
les entitats implicades es dissolen sense
que hi hagi liquidació, i els patrimonis es
traspassen cap a aquesta nova societat.

>Fusió per absorció. Consisteix en la integració d'una o més entitats en una altra ja
existent, que es queda el patrimoni de les
absorbides. A partir d'aquí, les societats
participants entren en un procés de dissolució, excepte l'absorbent.

b

Segons la tipologia de les entitats
que participen en la fusió, distin gim:

>Fusions de societats personalistes entre
si, és a dir, entre societats col·lectives o
comanditàries, simples o per accions.

>Fusions de societats capitalistes, en les
quals participen societats anònimes o de
responsabilitat limitada.

>Fusió mixta, en les quals s'agrupen
societats personalistes amb capitalistes, i
donen lloc a entitats que, igualment,
poden ser personalistes o capitalistes.
La Llei de Cooperatives preveu, en el seu articulat sobre la fusió (articles 74 fins a 81), tant
la fusió per creació com la fusió per absorció,
així com també la fusió especial (article 82).
Aquesta última suposa que una o més entitats
no cooperatives es fusionin amb una o més
cooperatives i donar, així, com a entitat resultant una cooperativa.
Les societats cooperatives que es fusionen, ja
sigui en una de nova o absorbides per una
altra ja existent, quedaran dissoltes malgrat
no entrin en liquidació, i els seus patrimonis
(drets i obligacions) i socis i sòcies passaran

a la nova societat o a l'absorbent, que assumirà els drets i obligacions de les societats
dissoltes. Els fons Socials de les societats dissoltes, obligatoris o voluntaris, passaran a
integrar-se als de la societat cooperativa
nova o absorbent. Es produeix així una unificació de patrimonis, de sòcies i socis i de
relacions jurídiques.

Formes d’intercooperació econòmica amb vinculacio patrimonial

>Fusió per creació o fusió pura. Es dóna

1
2

La fusió porta implícit la desaparició de
les cooperatives que es dissolen.

Únicament existeix una societat cooperativa amb una única Assemblea General i
amb un únic Consell Rector.

3

La posició patrimonial del soci o la sòcia
de les cooperatives dissoltes passen o
transmigren a la cooperativa resultant,
pel valor comptable de les aportacions a
capital social de la d'origen. La sòcia o el
soci mantindrà, en la nova societat, la
mateixa posició patrimonial que en la
seva primera cooperativa, la qual cosa
significa que, en la nova, conservarà els
mateixos drets i obligacions patrimonials
que tenia; per exemple, l'obligació de
compensar les pèrdues que li van ser
imputades o que, per la Llei, li haurien
d'haver estat imputades.

4

La societat nova o absorbent es subroga
en la posició de les societats dissoltes, en
relació amb el conjunt de relacions jurídiques existents amb anterioritat a la data
de fusió. En conseqüència, aquestes relacions jurídiques no s'extingeixen sinó que
es mantenen, ocupant la cooperativa
nova o absorbent la posició de les cooperatives dissoltes.

Pel que fa a la forma de realitzar les fusions,
per la nostra experiència en l'assessorament i
execució dels processos de fusió dels quals
hem estat partícips, aconsellem, sempre en la
mesura que sigui possible, que la fusió sigui
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per absorció. Considerem que és un procés
més fàcil d'assumir ja que no implica la dissolució de totes les societats implicades i la
creació d'una nova entitat, amb els requisits
legals, econòmics i temporals que tot això
comporta. Ens alguns casos, fins i tot s'han
aprofitat les estructures de les cooperatives de
segon grau per a fusionar les cooperatives de
primer grau; l'entitat resultant és una cooperativa de primer grau.

Etapes del procés de fusió

1a etapa: Detecció de necessitats, identificació dels i de les
agents i establiment d’objectius
Juntament amb la fase preparatòria, aquesta
és de les més importants i, a la vegada, la
que ha d'anar acompanyada d'una sensibilitat especial. A les cooperatives, en ser societats personalistes, els fets obvis que aboquen

a altres tipus d'empreses, econòmicament
parlant, poden arribar a estar en un segon
pla davant d'altres aspectes de caire més
social que, per al col·lectiu cooperatiu,
poden ser molt més importants.
En iniciar un procés de fusió s'han de tenir en
compte les exigències que els socis o les
sòcies poden plantejar, per a poder vèncer les
reticències dels col·lectius que formen les
cooperatives davant d'un canvi important.
Perquè això sigui possible, caldrà evitar o
neutralitzar el cost social (oposició, en molts
casos, tant de qui hi treballa com de les
sòcies i socis), que porten aparellats aquells
processos de fusió (amortització de llocs de
treball, per exemple), que tenen com a única
finalitat la necessària racionalització del sistema productiu i la reducció lògica de costos.
Serà necessari, doncs, reorientar l'activitat
que fins ara venien desenvolupant totes les
instàncies implicades en la fusió, adequant

Detecció de necessitats
Identificació agents
Establiment d’objectius

FASE PREPARATÒRIA

FASE DECISÒRIA

FASE EXECUTORA
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És indispensable dur a terme els processos de
fusió amb un objectiu ben clar: el millorament de les rendes i de les condicions de vida
dels socis i sòcies que en són partícips. Tot
projecte de fusió que no tingui aquest rerefons està condemnat al fracàs. Per tant, tot
projecte de fusió, globalment considerat, ha
d'oferir més avantatges que inconvenients a
les persones sòcies participants; cap d'elles
ha de veure disminuït ni el nombre ni la qualitat dels serveis que fins ara gaudia, amb el
benentès que la rendibilitat n'haurà de ser el
seu comú denominador.
La problemàtica que els socis i sòcies acostumen a plantejar la podem repassar en els
següents punts:

> La qüestió del nom ha plantejat, en tots
els casos de fusió, problemes inexplicables
en d'altres tipus de societats que no tenen
l'arrelament local o territorial de les cooperatives. En la majoria dels casos, la
societat nova o absorbent ha hagut d'adoptar un nom més adient amb el seu nou
àmbit territorial d'actuació. Fins i tot, s'ha

plantejat aquesta exigència en casos en
què el nom de la cooperativa absorbent
complia la funció de nom comercial equiparable al d'una marca amb una, més o
menys, important incidència en el mercat.
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les seves estructures sota criteris de rendibilitat, però sense deixar de banda cap de les
instàncies implicades. S'han de tenir en
compte les condicions de vida dels socis i les
sòcies en l'àmbit d'actuació de les cooperatives, així com el vincle que hi tenen, sobretot
a nivell local, que en molts casos no vénen
determinades única i exclusivament pel seu
nivell de renda sinó també pel conjunt de serveis que tenen al seu abast i pel seu paper
vertebrador i de cohesió social que sempre
han tingut. No s'ha de menysprear aquest
paper simbòlic que a nivell local han tingut i
continuen tenint. D'aquí, la importància d'intentar conservar aquest símbol, amb el qual
se senten identificades les sòcies i els socis
d'una col·lectivitat, reordenant el paper dels
que han d'ésser centres locals d'una unitat
econòmica més gran.

En la nostra opinió, aquesta és una exigència
que s'ha de veure atesa, a causa de la importància, més simbòlica que econòmica, que
pot tenir. En tot cas, caldrà valorar la importància de la raó social de la cooperativa
absorbent com a nom comercial i, en aquest
cas, valgui la redundància, la balança decidirà.

> Obligació d'ampliar, o no, les aportacions a capital social o les quotes
d'ingrés.
En molts casos de fusió, les i els socis partícips es poden mostrar reticents a efectuar
noves aportacions econòmiques. Si ja és difícil convèncer de la conveniència d'una més
gran integració econòmica, és més difícil
encara convèncer la gent de la idoneïtat d'efectuar noves aportacions econòmiques.
Insistir en la seva conveniència pot fer perdre
uns vots que poden ser imprescindibles per
arribar als dos terços dels vots necessaris per
decidir la fusió. D'altra banda, es corre el risc
que hi hagi sòcies i socis que exerceixin el seu
dret de separació de la cooperativa, o cooperatives que es dissolguin.
Aquest problema es fa més evident en tipus
de cooperatives com les agràries, on el problema de la manca de relleu generacional i
l'edat dels socis i sòcies, molt propera a la
jubilació, és habitual. En aquests supòsits, el
que es pugui guanyar per un costat es pot
perdre per un altre i, en algun cas, de manera irreversible.
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> Obligació de compensar les pèrdues d'exercicis anteriors.

> Reordenació de l'activitat en els cen tres locals.

Malauradament, algunes de les cooperatives
absorbides per una altra econòmicament
més ben situada, i per tant, amb un especial
i notable protagonisme en el procés de fusió,
arrosseguen pèrdues d'exercicis anteriors que
difícilment poden eixugar.

Un dels temes que més es poden anar repetint en els processos de fusió i que ja hem
comentat ha estat el de quina funció assumiran les instal·lacions de les cooperatives dissoltes. Tot i que tothom té clar que el criteri de
rendibilitat ha d'inspirar qualsevol decisió,
tots els socis i sòcies de les cooperatives dissoltes es resisteixen a la desaparició del centre local, que es mira com a un símbol dels
esforços de generacions senceres.

En aquests casos, pot sorgir la possibilitat que
la cooperativa absorbent compensi les
esmentades pèrdues amb els excedents que
es puguin generar en els futurs exercicis econòmics.
La bondat d'aquesta mesura és per partida
doble. Per un costat, hem de tenir present que
una de les raons per les quals no s'hagin
compensat ha estat la impossibilitat de fer-ho
sense un gran trasbals per a la mateixa cooperativa i per a les butxaques de sòcies i
socis. Per tant, si no ho han fet en un passat,
quina raó de pes hi ha per fer-ho ara, tenint
present que les butxaques dels socis i sòcies
poden estar igual de buides.
En conseqüència, el fet de no plantejar
aquesta exigència, proporciona adhesions a
la fusió o, almenys, no provoca desercions.
Igualment, el fet de no haver d'assumir la
compensació de pèrdues que, tard o d'hora,
haurien d'assumir de manera inevitable, i que
aquestes puguin ser compensades en un
futur, enforteix de manera notable l'adhesió
de moltes i molts socis a l'entitat absorbent.
Per un altre costat, aquells elements més reticents a la fusió no tenen més remei que
acceptar-la, ja que d'exercir el dret de separació haurien d'assumir de manera immediata la compensació de les pèrdues que els
puguin ser imputables.
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Entenem, atesa la importància que hi atorguen, que cal cercar una utilitat a l'edifici o a
les instal·lacions que, a més d'un valor econòmic, té un valor simbòlic. Cal integrar-los
dins l'estructura productiva de l'entitat nova o
absorbent, atorgant-los noves funcions en la
mesura del que sigui possible i, fins i tot, oferint-hi nous serveis. A part de la millora que
es pot assolir dels serveis envers el col·lectiu,
això ens permet la conservació o l'increment
de llocs de treball i mantenir el lligam local
amb la cooperativa d'àmbit superior, que
continuarà amb la seva presència física. Per
dir-ho d'una altra manera, cal que hi hagi
una substitució de símbols i s'ha de recollir,
d'una manera expressa, aquest compromís.

> La importància social dels col·lectius
locals en la cooperativa nova o
absorbent.
Una altra de les exigències que acostumen a
plantejar és el de la seva quota de poder en
la nova entitat o el de la seva representació,
que es pot veure diluïda en el si d'un col·lectiu més ampli de sòcies i socis amb predomini d'un determinat col·lectiu local.
En aquests supòsits, els Estatuts Socials de la
nova entitat o entitat absorbent garanteix la
presència dels col·lectius de socis i sòcies

Convé, en conseqüència, tenir un nexe estable de relació de la cooperativa amb aquests
socis i sòcies que asseguri que tota problemàtica que pugui existir en un futur es pugui
vehicular a través i no al marge de la cooperativa.

> Venda de les actuals instal·lacions
dels centres locals.
En el cas de cooperatives locals, una altra
qüestió que de ben segur es plantejarà és:
què passarà amb el producte d'una hipotètica venda de les instal·lacions d'algun centre
local? Les sòcies i socis, tot i que admeten la
possibilitat de venda de les instal·lacions de
la seva antiga cooperativa, es resisteixen a la
desaparició del símbol al que anteriorment
hem fet esment, i al fet que no quedi cap vestigi físic del que temps endarrere havia estat
la casa de tots els socis i sòcies. Igualment, es
resisteixen a la desaparició d'uns mínims serveis prestats per la cooperativa al territori.
Davant d'aquest fet, en tots els processos de
fusió, s'ha d'acceptar el compromís que la
totalitat o una part del producte de la venda
d'aquests actius reverteixi d'una manera
directa en aquelles i aquells socis que n'havien vingut essent usuaris (reinversió en la
mateixa localitat o àmbit territorial).
Aquest compromís, que actualment pot tenir
molta importància, perdrà pes en un futur,
quan el símbol de la cooperativa local hagi
estat absolutament substituït per la cooperativa d'àmbit superior, i quan els criteris de ren-

dibilitat s'imposin als sentimentalismes locals.
Per tant, entenem que, a llarg termini i amb
tota probabilitat, aquest compromís perdrà la
seva vigència i la cooperativa podrà prendre
la decisió que sigui més aconsellable per a
l'economia de la totalitat de socis i sòcies.
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locals al Consell Rector i Interventors i
Interventores de Comptes. Aquesta és una
mesura que garanteix que la seva opinió serà
tinguda en compte per l'òrgan d'administració, i garanteix la fluïdesa de les relacions
entre aquests col·lectius de sòcies i socis amb
l'òrgan d'administració. Com a mínim el primer Consell Rector hauria de reflectir aquesta nova realitat de caràcter territorial.

Tots aquests factors fan que aquesta primera
fase sigui molt exhaustiva i pugui facilitar
molt les tasques de la resta del procediment,
per no deixar res a l'atzar.

2a etapa: Preparació
Tot i els factors anomenats al llarg de l'apartat anterior, no hem de perdre de vista que les
raons que aboquen a les cooperatives a
emprendre un procés de fusió, des del
moment que són empreses, són prioritàriament econòmiques. És per aquesta raó que,
en aquesta fase, les cooperatives involucrades en la fusió haurien d'elaborar:

> Un estudi econòmic exhaustiu, que
impliqui una anàlisi econòmico-financera,
jurídica, de recursos humans i d'organització.
> Un estudi tècnic dels processos productius i comercials, i de les instal·lacions.
En tot procés de concentració empresarial és
important conèixer el punt de partida per així
poder prendre les decisions més eficients i
efectives, com pot ser decidir quin centre productiu mantenir o potenciar, o com es redistribueixen els recursos humans.
La regulació d'aquest tema a través de la Llei
de Cooperatives és nul·la, a diferència del
que estableix la Llei de Societats Anònimes,
RDL 1564/1989, 22 de desembre, en el seu
article 236, on s'estableix l'obligatorietat, a
través del Registre ercantil, de designar un o
més experts o expertes independents i diferents perquè, de forma separada, emetin un
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informe sobre el projecte de fusió i sobre el
patrimoni aportat per les societats que s'extingeixen.
En aquesta fase també és molt important el
projecte de fusió mitjançant l'article 75 de la
Llei de Cooperatives Catalana: estableix la
potestat de la redacció d'aquest projecte, que
s'ha de subscriure en un conveni de fusió, i
que correspon als Consells Rectors de les
cooperatives participants.
També, a través d'aquest article, s'anomena el
contingut obligatori mínim d'aquest conveni:

> La denominació, la classe, l'àmbit i el
domicili de les cooperatives que participen
en la fusió, i en la nova cooperativa si s'escau, i també les dades identificadores de
la inscripció d'aquestes cooperatives en el
registre de cooperatives.

> El sistema per a fixar la quantia que es
reconeix a cada soci o sòcia de les cooperatives que s'extingeixen, com a aportació
al capital de la cooperativa nova o absorbent, comptant, quan n'hi hagi, les reserves voluntàries de caràcter repartible.

> Els drets i les obligacions que es reconeguin o que corresponguin a les sòcies i
socis de la cooperativa extingida en la
cooperativa nova o absorbent.

> La data a partir de la qual les operacions
de les cooperatives que s'extingeixen han
d'ésser considerades fetes, als efectes
comptables, per compte de la cooperativa
nova o absorbent.

> Els drets que, si cal, es reconeguin en la
nova cooperativa o en l'absorbent, a les i
als posseïdors de títols de les societats que
s'extingeixen.
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Aquest contingut mínim s'hauria d'ampliar per
a recollir tots els acords que els Consells
Rectors han negociat en la primera fase.
Volem recollir la importància de reflectir-ho
en el conveni, ja que aquest document és la
base del procés, és el que aprova
l'Assemblea General i és un dels documents
que ha de quedar a disposició dels i de les
sòcies perquè puguin saber com és el projecte en el qual s'embarcaran.
Una diferència a remarcar, en contraposició
amb la fusió d'entitats capitalistes, és que
aquestes es veuen obligades a dipositar el
projecte de fusió al Registre Mercantil; això
comporta un doble efecte: per una banda,
estableix la responsabilitat de les persones
que administren, ja que les obliga a abstenirse de realitzar actes o contractes que comprometin la futura aprovació del projecte o
modificació de condicions del mateix i, per
una altra, fixa el termini de sis mesos per
aprovar aquest projecte; si passat aquest termini no s'aprova, el projecte es deixa sense
efecte, i s'ha de tornar a començar el procés.
Tot i que aquesta obligatorietat de dipòsit al
Registre de Cooperatives no es requereix en
la fusió d'aquestes entitats, s'estableix el
mateix termini de sis mesos per aprovar la
fusió, d'ençà de la data del projecte; pel que
fa a la responsabilitat dels Consells Rectors,
s'estableix després de l'aprovació del projecte
de fusió, en l'abstenció de qualsevol acte o
contracte que pugui obstaculitzar la seva
aprovació; en aquest cas, manifestem la
incongruència en el redactat, perquè una
vegada aprovat el projecte de fusió no es
podrà justificar la responsabilitat de cap acte
posterior que impedeixi la seva aprovació.

3a etapa: Decisió
Una vegada subscrit el projecte de fusió per
part dels Consells Rectors de les cooperatives
participants, aquests han de fer la convocatò-

De manera simultània a la publicació de la
convocatòria de l'Assemblea General que ha
d'aprovar la fusió, les cooperatives resten
obligades a posar a disposició dels socis i
sòcies, en el domicili social de l'entitat, els
documents següents:

sobre la fusió i que, abans de l'acord, s'hagin aprovat els comptes anuals. Si el
balanç anual no compleix aquest requisit,
cal que faci un informe la intervenció de
comptes i, si escau, l'auditoria de comptes.
La impugnació del balanç de fusió s'ha de
sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea
General i s'ha de regir pel règim general
de la impugnació dels acords socials.
A la Llei de Cooperatives estatal, Llei
27/1999, la informació que s'ha de posar a
disposició dels socis i sòcies és la que transcrivim a continuació:

a) El projecte de fusió.

a. El proyecto de fusión.

b) La memòria redactada pels Consells
Rectors de cada una de les cooperatives
que participen en la fusió, amb la motivació jurídica i econòmica sobre la conveniència i els efectes de la fusió projectada.
Si la cooperativa resta obligada a auditar
els comptes, per Llei o pels Estatuts, ha
d'haver-hi un informe de les auditores o
auditors de comptes que estiguin en exercici del càrrec, sobre la situació econòmica i financera de les cooperatives que hi
intervenen i sobre la situació previsible de
la cooperativa resultant, així com de les i
dels socis, com a conseqüència de la
fusió.

b. Los informes, redactados por los
Consejos Rectores de cada una de las cooperativas sobre la conveniencia y efectos
de la fusión proyectada.

c) El balanç, el compte de pèrdues i
guanys, i la memòria explicativa dels tres
darrers exercicis de les cooperatives que
participen en la fusió i, si s'escau, els informes de la intervenció de comptes.
d) El balanç de fusió de cada una de les
cooperatives, si és diferent del darrer
balanç anual aprovat. Es pot considerar
balanç de fusió, el darrer balanç anual
aprovat, sempre que hagi estat tancat dins
els sis mesos anteriors a la data en què
s'hagi fet l'Assemblea que ha de resoldre
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ria de l'Assemblea General de fusió mitjançant comunicació a sòcies i socis, segons el
que determinin els Estatuts Socials, però amb
una antelació mínima de quinze dies i màxima de trenta, respecte a la data prevista de
la reunió. En tot cas, cal anunciar-la en els
domicilis socials respectius.

c. El balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria explicativa de los
tres últimos ejercicios de las cooperativas
que participen en la fusión y, en su caso,
los informes de gestión y de los auditores
de cuentas.
d. El balance de fusión de cada una de las
cooperativas cuando sea distinto del último
anual aprobado. Podrá considerarse
balance de fusión el último balance anual
aprobado, siempre que hubiera sido cerrado dentro de los seis meses anteriores a la
fecha de celebración de la Asamblea que
ha de resolver sobre la fusión.
e. El proyecto de Estatutos de la nueva
cooperativa o el texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en los
Estatutos de la cooperativa absorbente.
f. Los Estatutos vigentes de todas las cooperativas que participen en la fusión.
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g. La relación de nombres, apellidos,
edad, si fueran personas físicas, o la denominación o razón social si fueran personas
jurídicas y en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de los consejeros de las
sociedades que participan en la fusión y la
fecha desde la que desempeñen sus cargos, y en su caso, las mismas indicaciones
de quienes vayan a ser propuestos como
consejeros como consecuencia de la
fusión.
Pel que fa a la normativa de societats anònimes, a través del RDL 1564/1989, de 22 de
desembre, també transcrivim el que marca
l'article 238, relatiu a la informació a disposició de la o del soci:

que participan en la fusión.
h. La relación de nombres, apellidos y
edad, si fueran personas físicas, o la denominación o razón social, si fueran personas
jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de los administradores de
las sociedades que participan en la fusión,
la fecha desde la que desempeñan sus
cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos
como administradores como consecuencia
de la fusión.
La redacció de la normativa estatal, ja sigui
de cooperatives o de societats anònimes,
delimita perfectament la correspondència
entre responsabilitat i informació.

a. El proyecto de fusión.
b. Los informes de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión.
c. Los informes de los administradores de
cada una de las sociedades sobre el proyecto de fusión.
d. Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las
sociedades que participan en la fusión,
con el correspondiente informe de los
auditores de cuentas.
e. El balance de fusión de cada una de las
sociedades, cuando sea distinto del último
balance anual aprobado por la junta,
acompañado del informe que sobre su
verificación deben emitir, en su caso, los
auditores de cuentas de la sociedad.
f. El proyecto de escritura de constitución
de la nueva sociedad o, si se trata de una
absorción, el texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en los
estatutos de la sociedad absorbente.
g. Los estatutos vigentes de las sociedades
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En el cas de la Llei de Cooperatives de
Catalunya, trobem a faltar un aspecte important com és el fet que la Llei no esmenti que
els Estatuts Socials s'han de deixar a disposició dels socis i sòcies.
En els casos en què es produeix una fusió
pura, és a dir, quan es produeix la creació
d'una nova cooperativa, el fet de posar a disposició de les sòcies i socis els Estatuts de la
nova entitat resulta obvi, ja que aquests
Estatuts s'hauran d'aprovar per les cooperatives. També, quan la fusió és per absorció, és
normal que s'introdueixin modificacions estatutàries que seran susceptibles d'aprovació i,
com a tal, aquesta informació s'ha de posar
a disposició de socis i les sòcies.
També volem fer referència a l'exigència de
l'informe de l'auditora o l'auditor de comptes
sobre la situació resultant de la fusió, però
tan sols en el cas que la cooperativa resti
obligada, per Llei o per Estatuts, a sotmetre's
a auditoria de comptes. En un afany regulador que s'acosta més a les societats capitalistes que no pas a la filosofia cooperativista, la
legislació ha introduït un element discrimina-

Finalment, cal també remarcar que si la
intenció legislativa era aquest acostament
cap a la normativa mercantil, degut a la filosofia de l'informe exigit ("informe sobre la
situació econòmica i financera de les cooperatives que hi intervenen i sobre la situació
previsible de la cooperativa resultant i dels i
de les sòcies, com a conseqüència de la
fusió"), no s'hauria d'obligar l'auditor o l'auditora en exercici del càrrec sinó una o un
expert independent.

4a etapa: Execució
La normativa estableix que l'acord de fusió ha
d'ésser adoptat per les Assemblees Generals
de cada una de les cooperatives que hi participen, d'acord amb el projecte de fusió, i
que aquest acord s'ha d'aprovar per la majoria de dos terços dels vots socials de qui hi
assisteix i no pot modificar el projecte pactat.
A la pràctica, la dificultat que trobem, insalvable en alguns casos, és precisament la
superació d'aquesta majoria qualificada a
l'Assemblea General de Fusió.
És certament difícil vèncer totes les reticències
existents, sobretot d'aquelles sòcies i socis
que per les circumstàncies que siguin no es
plantegen objectius a llarg termini, però
també d'aquelles persones que no perden ni
guanyen pràcticament res amb la fusió.
Persones que interpreten aquest procés, no
en clau d'empresa, sinó en clau territorial, i
que no tenen l'activitat cooperativitzada principal en la seva relació amb la cooperativa.

Una possible solució davant aquesta problemàtica és la figura del vot ponderat, però
també hi ha d'altres sistemes com són la figura del soci o sòcia col·laboradora, per no
haver d'arribar a aplicar un sistema de baixes
forçoses. La introducció i la correcta regulació en els Estatuts d'aquesta figura i la seva
correcta praxi, es presenten com una bona
alternativa a la problemàtica, ja que la Llei
permet la limitació col·lectiva del seu vot.
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dor, perquè considerem que l'informe no ha
de ser obligat només per a les cooperatives
que, per Llei o per Estatuts, s'hagin de sotmetre a auditoria, sinó per a totes les cooperatives immerses en un procés de fusió, si la
intenció és que les i els socis tinguin la màxima informació a l'hora de prendre la seva
decisió en aquest procés.

En conseqüència, entenem que cal apostar
per la via menys traumàtica i més pràctica
alhora de regularitzar la situació de la majoria de sòcies o socis de les nostres cooperatives. Al llarg d'aquest procés, és a dir, l'adaptació dels Estatuts Socials de les cooperatives
a la normativa 18/2002, de 5 juliol, ens hem
trobat amb dificultats per convèncer les cooperatives de la necessària implantació del vot
ponderat; però cap ni una per introduir la
figura del soci o sòcia col·laboradora. La
correcta aplicació de la seva regulació ja
s'hauria de fer des del mateix moment de la
seva introducció; si es pretén fer-ho únicament i exclusivament en el moment de l'assemblea decisòria de la fusió, es produirà l'efecte contrari a l'esperat.
Un cop adoptat l'acord de fusió, s'ha de
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en dos diaris de gran difusió en
el territori on tingui el domicili social cada
una de les cooperatives participants en la
fusió.
Es reconeix el dret de separació de les sòcies
i socis mitjançant l'article 79 de la Llei de
Cooperatives, i també el dret d'oposició dels
creditors i creditores a l'article 80 de la mateixa normativa.
El termini per exercir el dret de separació s'estableix en un mes a comptar de l'última publicació dels anuncis de l'acord de fusió, i tan
sols en dos casos es considerarà baixa justifi-
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cada amb dret a percebre el reemborsament
de les aportacions socials:

>En el cas de les sòcies i socis que, havent
assistit a l'Assemblea, hi hagin votat en
contra.

>En el cas dels socis i sòcies que no hagin
assistit, amb causa justificada, i expressin
la seva disconformitat.
L'exercici d'aquest dret s'ha de fer mitjançant
un escrit a la Presidenta o President del
Consell Rector, qui té l'obligació de formalitzar la baixa de les sòcies i socis que així ho
sol·licitin.
D'aquest fet es desprèn la importància de
portar al dia els llibres de socis i sòcies, els llibres de sòcies o socis col·laboradors i el control sobre les delegacions de vot.
Pel que fa a les creditores i creditors, la fusió
no es pot formalitzar abans d'un mes d'ençà
de la publicació de l'últim anunci, que és el
termini que tenen els i les creditores per oposar-s'hi, per escrit, sempre i quan justifiquin
que les garanties aportades per les cooperatives no són suficients o que no se'ls ha satisfet la totalitat dels seus crèdits.
Una vegada passat el termini de separació
dels socis i sòcies i oposició de les creditores
i creditors, l'acord de fusió s'ha de formalitzar
mitjançant escriptura pública atorgada per
les cooperatives participants.
L'esmentada escriptura ha de recollir:
1. Certificació dels acords de les corresponents Assemblees de Fusió, en què haurà de
constar l'acord de fusió aprovat per les dues
Assemblees Generals, així com el balanç de
fusió de les cooperatives que s'extingeixen.
2. A l'escriptura de fusió, les i els atorgants
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han de manifestar expressament que no s'ha
produït cap oposició de creditors o creditores
i, si n'hi ha hagut, manifestar que els crèdits
han estat pagats o garantits, identificant cas
per cas.
3. Originals de la publicació de l'acord de
fusió al DOGC i en dos diaris de gran difusió en el territori on tingui el domicili social
cadascuna de les cooperatives.
4. Els Estatuts que regularan el funcionament
de la nova societat o, en el cas de fusió per
absorció, les modificacions estatutàries que
s'hagin acordat.
Les certificacions esmentades a l'apartat 1,
han de fer referència al projecte de fusió, o
bé incorporar-lo íntegrament.
L'eficàcia de l'acord de fusió, una vegada formalitzada l'escriptura pública, queda supeditada a la corresponent inscripció al Registre
de Cooperatives, a través de la cancel·lació
de les cooperatives que s'extingeixen, la inscripció de la nova entitat per als casos de
fusió pura o nova creació, i la inscripció de
les modificacions estatutàries, en el cas de
fusió per absorció. Si no es produís la inscripció de la fusió al Registre, jurídicament no tindria cap tipus de validesa a efectes de terceres persones.

Aspectes econòmics en la fusió
de cooperatives
Les característiques específiques del règim
econòmic de les cooperatives, juntament
amb la manca de regulació dels aspectes
econòmics de les fusions, comporten que, a
l'hora d'establir acords econòmics, la metodologia utilitzada sembli una adaptació de la
norma mercantil amb les característiques
específiques de les cooperatives.

Pel que fa a les cooperatives, en alguns
casos, com pot ser a través de la Llei 8/2003
de Cooperatives de la Comunitat Valenciana
o, fins i tot, a través de la Llei 27/1999 de
Cooperatives Estatal, s'han habilitat models
basats en establir "relacions de compensació"
entre les cooperatives partícips en la fusió,
per a garantir un reconeixement patrimonial
just per les cooperatives en si i per a les seves
sòcies i socis.
Juntament amb aquesta unitat de participació, es fa un càlcul net del patrimoni, a efectes de la fusió de les cooperatives partícips,
tenint en compte els fons socials de les entitats, separant els que són repartibles dels irrepartibles, els resultats de l'exercici, les pèrdues, les subvencions de capital i, també, les
plusvàlues i les minusvàlues que es puguin

produir i la seva repercussió comptable i fiscal. Una vegada feta aquesta quantificació,
es calcula l'aportació social mínima per participació, i s'estableixen els reemborsaments o
les noves aportacions dels socis i sòcies
segons surti el càlcul; al mateix temps, també
es determina una quota de fusió.
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La norma mercantil no assenyala específicament els mètodes econòmics a seguir en el
cas de les fusions, però sí que s'han de determinar les condicions financeres de la mateixa. De manera succinta, la metodologia a
seguir per les entitats mercantils estableix que
s'ha de fer una valoració de les societats; no
es marca, tampoc, cap criteri i es pot acudir
a qualsevol dels criteris habituals de valoració d'empreses (valor teòric comptable, valor
en liquidació, etc.); però sí que s'assenyala
que el principi de la valoració ha de ser el de
l'equitat, per evitar perjudicis a les societats
extingides. Amb aquesta valoració dels patrimonis es determina el valor teòric dels títols
de capital social de cadascuna de les societats partícips; amb això es determina el tipus
de canvi que rebran les sòcies i socis de cada
una de les societats, juntament amb les possibles compensacions per a cada una de les
parts. És a dir, s'estableix una valoració econòmica en funció del patrimoni de la societat
a través de les seves participacions, i la valoració individual de cada soci i sòcia es determina proporcionalment al nombre de títols
que posseeix la societat.

En tots dos casos analitzats, es busca establir
una unitat de participació que es fixa en funció de l'aportació a capital; quant a les cooperatives no és l'aportació a capital el que
determina el grau de participació i implicació
de les sòcies i socis a la cooperativa, sinó
precisament la seva participació de l'objectiu
social. Davant la manca de regulació en
aquests aspectes, en els sistemes de valoració
econòmica, tot i que intentin reflectir les
característiques de les cooperatives, en la
major part dels casos es va a raure en la
valoració de la participació a través de les
aportacions socials.

> El balanç de fusió és l'element imprescindible per la valoració de les masses patrimonials i per la posterior integració dels patrimonis aportats per cadascuna de les cooperatives implicades en el procés. Cada
societat implicada en la fusió ha de tenir el
seu balanç; les particularitats i consideracions quant al balanç de fusió ja s'han
mencionat a l'apartat 5.2.3., en analitzar
l'etapa de decisió.

> El conveni de fusió ha d'especificar la data
a partir de la qual les operacions realitzades per les cooperatives que s'extingeixen
poden considerar-se realitzades per la
cooperativa resultant, a efectes comptables (article 75 de la Llei 18/2002, de
Cooperatives).
El motiu d'aquesta menció deriva del fet que
si bé, a les negociacions de fusió, s'agafa
com a referència la informació patrimonial
procedent dels balanços de fusió (que poden
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o no coincidir amb l'últim balanç tancat de
les entitats participants), a partir d'aquests
s'estableixen les corresponents compensacions econòmiques destinades a equilibrar
els patrimonis aportats. La fusió efectiva no es
fa fins que es produeix l'escriptura de fusió,
de manera que existeix un període intermedi
en el qual les cooperatives participants continuen operant de forma independent, la qual
cosa afavoreix que es puguin produir fets que
faci que les compensacions acordades i
aprovades per equilibrar els patrimonis aportats per cada cooperativa es puguin veure
modificades.
Dins aquest context, la denominada clàusula
de retroactivitat permet establir com a data
d'inici d'operacions de la societat resultant de
la fusió, una data anterior a la de l'escriptura.
En definitiva, es faculta les societats a iniciar
l'activitat de forma conjunta abans que s'executi la fusió i es fa possible que els resultats
que es produeixin a partir d'aquest moment
siguin imputables a la societat resultant de la
fusió.

> Obligacions formals
Obligacions de l'absorbent:
Quan el Registre hagi inscrit la fusió, la
cooperativa es regirà pels nous Estatuts.
En el termini d'un mes després de la inscripció al Registre de Cooperatives, s'ha de
comunicar el canvi de denominació social
a Hisenda mitjançant el model 036, així
com també a la Seguretat social.
Pel que fa als comptes anuals de l'exercici
en curs, la cooperativa absorbent haurà
d'incorporar a la memòria una informació
addicional per reflectir la fusió, sobretot
pel que fa a l'immobilitzat material i financer, i als fons propis, entre d'altres.
Obligacions de l'entitat absorbida:
Quan tinguem la inscripció de la fusió,
l'entitat absorbida ha de presentar una
declaració censal per a donar-se de baixa,
juntament amb la següent documentació:

Aquesta clàusula, recollida en la legislació
mercantil (art. 235 LSA), delimita el moment
a partir del qual es pot considerar, a efectes
interns, que s'ha produït la fusió. No obstant,
aquesta data no afectarà a la data de successió universal envers terceres persones.

> Model 036 correctament complementat per la baixa.
> El CIF original de la societat.
> L'escriptura de fusió, original i còpia.
> Fotocòpia del DNI de qui representa
l'entitat.

Malgrat que la integració total no es podrà
executar fins que la inscripció estigui feta al
Registre, les cooperatives implicades poden
seguir estratègies per a salvar aquest entrebanc.

Per a l'exercici anterior a la fusió, l'entitat
resta obligada a presentar l'Impost de
Societats, com un altre exercici normal; la
presentació s'ha de fer dins els vint-i-cinc
dies dels sis mesos posteriors al tancament
comptable de l'entitat. Aquest, s'assimila
en el moment en que el Registre de
Cooperatives inscriu la fusió de la societat.

Pel que fa a treballadores i treballadors, un
cop inscrita la fusió al Registre de
Cooperatives, el canvi d'una empresa a una
altra és automàtic, i no els suposa cap inconvenient.

Per a l'exercici de la fusió:
La cooperativa haurà hagut de presentar
els models d'hisenda per als trimestres
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anuals en els quals la societat sigui vigent,
i resta obligada a fer-ho, també, per als
períodes posteriors, a l'espera de la inscripció en el Registre, encara que s'hagin
de presentar sense activitat o a zero.
També està obligada a presentar els
models anuals oficials i que siguin d'obligació a la cooperativa, per al període en
què ha estat vigent durant l'exercici en el
qual s'ha produït la fusió.

> Tributació de les operacions
Pel que fa a matèria tributària, el règim és
el mateix que es contempla amb l'escissió.

Comentaris a la fusió especial
L'article 82 de la Llei de Cooperatives
18/2002, de 5 juliol, introdueix com a novetat la possibilitat que les cooperatives es
fusionin amb altres entitats no cooperatives,
el resultat de la qual pot ser una entitat cooperativa; també pot ser que l'entitat resultant
no sigui una cooperativa. En aquest últim
cas, la normativa a aplicar seria la relativa a
la transformació de cooperatives, regulada a
l'article 84.
En la fusió especial, i si l'entitat resultant és
una cooperativa, la normativa a aplicar és la
que hem analitzat al llarg d'aquest capítol.
S'ha de tenir en compte però, les exigències
formals de l'entitat no cooperativa; és a dir
que, si l'absorbida és una entitat mercantil,
s'haurà de complir amb les formalitats que
marca el Registre Mercantil: dipòsit del projecte de fusió, formalitats en la convocatòria
i en la publicitat dels anuncis, en la informació a disposició del soci o sòcia i, també, en
l'escriptura pública.
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Altres fórmules
d’intercooperació que
poden o no tenir efectes
econòmics

Altres fórmules d’intercooperació que poden o no tenir efectes econòmics

Convenis intercooperatius
Són Convenis Intercooperatius tots els pactes
que, derivats de l'establiment de relacions
entre cooperatives de branques iguals o diferents, i amb activitat a la comunitat autònoma pròpia o en una altra de diferent, permeten a les cooperatives oferir a les sòcies i
socis d'altres cooperatives, obertament i en
tot allò que sigui possible, el subministrament
de tots els béns i els serveis de què disposen
llurs socis i sòcies, sense més restriccions que
les que es puguin derivar de la singularitat o
complexitat de les operacions cooperativitzades ofertes, dels Estatuts Socials o de les disposicions legals.
Les i els socis afectats per l'àmbit d'aplicació
dels Convenis Intercooperatius no tenen la
consideració de terceres persones no sòcies,
llevat de les operacions amb les seccions de
crèdit.
Els Convenis Intercooperatius han d'ésser inscrits mitjançant escriptura pública en el
Registre General de Cooperatives, en funció
del domicili de les cooperatives participants
de l'acord, i en el full obert de cadascuna.
Aquesta forma d'intercooperació és la més
utilitzada, perquè és molt més senzill de portar a terme. A la pràctica, els Consells Rectors
de les cooperatives més afins, tant per territori com per sectors, inicien contactes per valorar les necessitats que tenen unes i altres. En
la major part dels casos, cooperatives que no
produeixen o no fan un servei que els i les
sòcies havien demanat, intenten buscar solucions amb altres cooperatives que realitzin
aquest servei, i així evitar despeses innecessàries d'infrastructura. La Llei només permet
aquesta possibilitat de col·laboració entre
cooperatives i no permet la cabuda d'altres
entitats; per tant, en cap cas podria donar-se
un conveni d'intercooperació amb una entitat
mercantil. En aquest supòsit, només s'hi
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podria col·laborar per mitjans que la legislació permet per a qualsevol altra forma jurídica.
Com exemple d'un acord de col·laboració,
presentem un esbós d'un Conveni
Intercooperatiu entre dues entitats cooperatives:
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES ENTITATS

A, SCCL I B, SCCL
A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ES REUNEIXEN
D'UNA PART:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , major d'edat, amb domicili a . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i amb DNI núm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actua en nom i representació de l'entitat cooperativa A, SCCL, domiciliada a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Té facultat per a aquest acte com a President o Presidenta de l'esmentada entitat i per acord exprés de l'Assemblea
General del dia . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . de 20 . . . . . . . . . .
D'ALTRA PART:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , major d'edat, amb domicili a . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i amb DNI núm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actua en nom i representació de l' entitat cooperativa B, SCCL, domiciliada a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Té facultat per a aquest acte com a Presidenta o President de l'esmentada entitat i per acord exprés de l'Assemblea
General del dia . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . de 20 . . . . . . . . . .
Totes les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a la celebració d'aquest acte i,
MANIFESTEN
I.- Que l'entitat A, SCCL és una cooperativa . . . de primer grau que té l'objectiu propi de les cooperatives . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . :(definició de l'objectiu social).
II.- Que l'entitat B, SCCL és una cooperativa de primer grau (definició de l'objectiu social.
III.- Que ambdues entitats coincideixen en la voluntat d'assolir un més alt nivell d'integració econòmica i social mitjançant l'establiment de lligams de relació quant a la comercialització de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV.- Que en aquest aspecte de la comercialització de l . . . . . . ., els vincles han de contribuir a optimitzar les actuals
estructures productives existents i a rendibilitzar al màxim futures inversions.
V.- Que per donar compliment a aquesta voluntat de col·laboració, convenen en formalitzar el present CONVENI DE
COL·LABORACIÓ a l'empara de l'article 127 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, el qual es regirà pels
següents:
PACTES
1. L'entitat A, SCCL és una cooperativa que té per objectiu primordial la transformació, la industrialització i la comercialització del raïm dels seus socis i sòcies i llurs derivats. Entitat que es compromet a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. L'entitat B, SCCL s'obliga a comercialitzar la totalitat de l . . . . . . . . de la cooperativa , A,SCCL, juntament amb la
seva pròpia producció, en funció de la quantitat i qualitat aportada.
3. L'entitat B, SCCL es compromet mitjançant els corresponents acords assemblearis a seguir les instruccions que fixin les
i els tècnics . . . . de A, SCCL en les accions a realitzar sobre . . . . . . . . ., així com el calendari de . . . . . . . . . . . . . .
4. L'entitat A, SCCL s'obliga a prestar a les cooperatives associades en les millors condicions econòmiques de temps i
oportunitat les prestacions i serveis següents: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Amb l'objectiu d'efectuar una comercialització conjunta a fi d'aprofitar la suma de produccions, les entitats fixaran un
cop hagi fructificat la negociació, el preu per producte. Aquest preu serà adaptat cada any, segons acord pactat entre
ambdues parts. Document que serà elaborat i annexat en aquest Conveni any rere any.
6. Aquest CONVENI DE COL·LABORACIÓ que entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura, romandrà vigent
fins al .......................................................
7. Les parts signants, renunciant expressament al seu propi fur, se sotmetran, per resoldre qualsevol divergència que
pugui plantejar-se en la interpretació, execució o eventual incompliment d'aquest Conveni, a un arbitratge d'equitat . .
I en prova de conformitat, les persones que contracten signen el present document, per duplicat i a un sol efecte en el
lloc i la data indicats a l'encapçalament.
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Altres formes de col·laboració

entitats:

Atenent el punt anterior, i com a conseqüència de les possibles formes de col·laborar
amb altres entitats no cooperatives, la Llei
permet vincular les cooperatives amb terceres
persones mitjançant els acords, els convenis,
els pactes o els contractes que considerin
convenients. Podríem entendre com una
forma de col·laborar, el fet que les cooperatives constitueixin una societat limitada amb
altres empreses, amb l'objectiu de comercialitzar conjuntament.

S'entén com aquella que té per finalitat la
integració laboral, la plena inserció, o la
defensa de persones o col·lectius amb dificultats especials d'integració o afectades per
qualsevol classe d'exclusió social o limitació
de llurs drets socials, així com la satisfacció
de necessitats socials no ateses, o ateses
insuficientment pel mercat, mitjançant les
activitats que determinin els Estatuts Socials
respectius. Aquestes cooperatives, independentment de la classe que siguin, han de
complir, en tot cas, els requisits establerts per
les cooperatives sense ànim de lucre. Per
assolir llur finalitat, l'objectiu social d'aquestes
cooperatives pot ésser la prestació de serveis
assistencials, mitjançant activitats terapèutiques, sanitàries, residencials, d'atenció domiciliaria, educatives, culturals, recreatives i
altres de naturalesa social, o bé qualsevol
mena d'activitat econòmica.

Un altre exemple de col·laboració, a més de
qualsevol forma societària, podria ser un
contracte de distribució o un pacte de publicitat conjunta.
A més d'aquestes, hi ha altres formes de cooperar entre cooperatives. De vegades aquestes fórmules no es materialitzen en cap conveni o contracte escrit i no tenen tampoc
implicacions econòmiques directes o fàcilment valorables. A Catalunya tenim un exemple d'aquest tipus de cooperació entre un
grup de cooperatives d'ensenyament.
Aquestes tenen un acord, propiciat per la
mateixa Federació que les representa, pel
qual periòdicament es troben per compartir
les seves experiències i problemàtiques
comunes. Pel que sabem, aquesta és una fórmula que està resultant molt útil a aquestes
empreses ja que els permet trobar solucions a
problemes i situacions comunes.

Entitats
especial

amb

qualificació

Podríem parlar d'intercooperació, quan la
voluntat de cooperatives i de les seves i els
seus socis sigui formar part de les següents
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Cooperativa d'iniciativa social

Cooperatives com a entitats sense
ànim de lucre
A efectes de concursos públics, de contractació amb ens públics, de beneficis fiscals, de
subvencions i, en general, de tota altra mesura de foment que hi sigui aplicable, tenen la
mateixa condició que la resta d'entitats sense
ànim de lucre, les cooperatives que en els
seus Estatuts Socials s'especifiqui expressament:

1

Els excedents de lliure disposició, un cop
ateses les dotacions als fons obligatoris,
no es distribueixen entre els socis i sòcies,
sinó que es destinen, mitjançant una
reserva estatutària irrepartible, a les activitats pròpies d'aquesta classe de cooperativa, a la qual es poden imputar totes
les pèrdues, de conformitat amb allò que
estableix aquesta llei.

2
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Els càrrecs de membres de Consell
Rector i els de la Intervenció de Comptes
no són remunerats, sens perjudici que les
persones que els ocupen puguin ésser
rescabalades de les despeses originades
en l'exercici del càrrec.

3

Les aportacions de les sòcies i socis al
capital social, tant les obligatòries com
les voluntàries, no poden meritar un interès superior a l'interès legal del diner,
sens perjudici de les actualitzacions
corresponents.

4

Les retribucions dels socis i sòcies treballadores o, si escau, de les sòcies i socis
de treball i del personal que treballi per
compte d'altri, no poden superar el 150%
de les retribucions que, en funció de l'activitat i categoria professional, estableixi
el conveni col·lectiu aplicable al personal
assalariat del sector i de la zona corresponent.
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Conclusions

Conclusions

Al llarg d'aquest manual, hem analitzat les
diferents fórmules d'intercooperació. La intercooperació no és equivalent a integració ni
tampoc té per què materialitzar-se en un fórmula jurídica concreta, sinó que hem vist que
un simple acord tàcit entre cooperatives és
una bona forma de cooperar, de vegades,
força útil.
Ara bé, la Llei posa al nostre abast tota una
sèrie de mètodes d'integració, cadascun dels
quals té els seus avantatges i inconvenients.
Hem vist que alguns d'aquests sistemes no
comporten vinculació patrimonial, mentre
que d'altres, com la fusió, suposa la pèrdua
de la personalitat jurídica de societats existents, traspassant el seu patrimoni a una altra
societat ja existent o de nova creació.
Cal cercar, doncs, en cada situació i per a
cada empresa, quina és la millor d'aquestes
fórmules, tenint en compte tots els aspectes
que afecten a les societats, des dels econòmics als socials.
Les circumstàncies econòmiques i socials fan
que, en els últims anys, els processos de concentració i, en especial, el de fusió, hagin
estat analitzats, cada cop més, des del sector
cooperatiu, com una necessitat i no com una
oportunitat gràcies a la qual les cooperatives
poden optar a generar economies d'escala,
no tan sols a nivell de procés productiu, sinó
en totes les àrees de l'empresa (administració,
marketing, gestió financera, logística, etc.);
això sense oblidar que en molts altres casos,
esdevé la via per accedir a un finançament
suficient que permet desenvolupar processos
industrials i, així, poder incrementar els resultats econòmics.
No obstant, les fórmules de concentració més
utilitzades a Catalunya han estat la creació
d'estructures de segon grau, a partir de les
quals les cooperatives han realitzat activitats
que aconsellaven una més gran dimensió de
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l'entitat. Amb aquesta fórmula s'ha aconseguit, en alguns casos, resoldre el problema,
però en d'altres, s'ha posat de manifest que
algunes cooperatives no tenen possibilitats de
futur, ni adherint-se a cooperatives de segon
grau.
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