
QUÈ ÉS UNA COOPERATIVA? 

Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s’agrupen voluntàriament per 

satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns, mitjançant 

una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. 

A les Illes Balears l’han de constituir un mínim de 3 persones i el capital mínim per a fer-ho és 

de 1.803,00 euros. 

Els trets més importants i diferenciadors de la Cooperativa de treball són els següents: 

Autoregulació 

La Cooperativa de treball és una empresa d’autogestió propietat dels socis treballadors. Els 

seus integrants estableixen una relació societària entre ells i tenen llibertat per fixar el seu 

propi calendari laboral, retribució, permisos, vacances i excedències. 

Tots els socis han d’aportar capital i treball a la Cooperativa i els guanys i les pèrdues es 

reparteixen en funció del treball aportat a l’empresa i no del capital. 

Els socis de la cooperativa de treball poden optar per cotitzar en el Règim General de la 

Seguretat Social i en el Règim de Treballadors Autònoms, amb la condició que tots han d’estar 

en el mateix règim. 

Responsabilitat limitada 

Les cooperatives són empreses de responsabilitat limitada. Els socis no respondran pels deutes 

socials amb els béns particulars sinó únicament amb el que hagin aportat al capital social. 

Avantatges fiscals 

Les cooperatives de treball són empreses protegides fiscalment. Així, tenen avantatges, 

bonificacions i exempcions a diferents Impostos com són l’Impost de Societats, l’Impost de 

Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, l’Impost sobre Activitats 

Econòmiques i l’Impost sobre Béns Immobles. 

Ocupació estable 

Les Cooperatives de Treball generen ocupació estable i tenen voluntat de permanència. 

Contribueixen al desenvolupament local ja que degut a la seva configuració són empreses 

arrelades al territori difícilment deslocalitzables. Aquesta vocació local els hi dona una clara 

orientació cap als mercats regionals i locals, afavorint així la creació de llocs de feina i la 

provisió de serveis a un cost menor i una major qualitat. 

 

 

 

 

 

 



TIPUS DE COOPERATIVES 

Cooperativa de Treball Associat 

L’activitat cooperativitzada és el treball, essent l’objectiu el proveir i manteniment als seus 

socis de llocs de feina a temps parcial o complet, mitjançant l’organització en comú de la 

producció de bens o serveis per a tercers. Els cooperativistes s’anomenen socis treballadors i 

per a ser-ho han d’aportar tant capital com treball. Són a la vegada propietaris i treballadors de 

la seva pròpia empresa. La propietat és dels socis treballadors que s’organitzen de manera 

democràtica per aconseguir feina estable i de qualitat. 

Cooperativa agroalimentària 

Formada per persones físiques o jurídiques, titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes o 

forestals, i que tenen per objecte realitzar activitats i serveis empresarials encaminats a la 

millora de les explotacions dels socis, com també de la població agrària i del desenvolupament 

del món rural. 

Cooperativa de consumidors 

Tenen per objecte el subministrament de béns i de serveis adquirits a tercers o produïts per sí 

mateixes per facilitar l’ús o consum dels socis i dels que convisquin amb ells, amb la finalitat 

social de facilitar-los el consum o l’ús en els condicions de preu, qualitat i informació més 

favorables per als seus socis, així com l’educació, la formació i la defensa dels drets dels socis 

en particular, i dels consumidors i usuaris en general. 

Cooperativa de serveis 

Són les que associen a persones físiques o jurídiques, titulars d’explotacions industrials o de 

serveis i a professionals o artistes que exerceixin la seva activitat per compte propi i que tenen 

per objecte prestar subministraments i serveis, produir béns i realitzar operacions 

encaminades a la millora econòmica i tècnica de les activitats professionals o de les 

explotacions dels socis. 

Cooperativa d’habitatge 

Tenen per objecte proveir als socis d’habitatge, edificacions o serveis complementaris, 

construïts o rehabilitats per tercers, en les condicions de preu, qualitat i informació més 

favorables. 

Cooperativa d’Iniciativa Social 

Són cooperatives sense ànim de lucre i amb independència del tipus de Cooperativa que sigui, 

l’activitat ha d’estar relacionada amb serveis socials o necessitats socials no ateses. 

Cooperatives de transport 

Les que associen a persones físiques o jurídiques, titulars d’empreses de transport o 

professionals que puguin exercir en qualsevol àmbit l’activitat de transportistes, de persones o 

coses o mixt i que tenen per objecte prestar serveis i subministraments i realitzar operacions 

encaminades a la millora econòmica i tècnica de les explotacions dels socis. 

Cooperatives d’ensenyament 

Són cooperatives d’ensenyament les que desenvolupen activitats docents, en diferents nivells i 

modalitats. Poden realitzar també, com a complementàries, activitats extraescolars i connexes, 



així com prestar serveis que facilitin les activitats docents. Els és d’aplicació les normes 

establertes per a les cooperatives de consumidors i usuaris, quan associïn als pares dels 

alumnes, als seus representants legals o als propis alumnes. Quan la cooperativa 

d’ensenyament associï a professors i a personal no docent i de serveis, li és d’aplicació les 

normes d’aquesta llei que regulen les cooperatives de treball associat. 

Cooperatives de crèdit 

Quan les cooperatives tinguin per objecte atendre les necessitats de finançament dels seus 

socis i de tercers mitjançant l’exercici de les activitats pròpies de les entitats de crèdit, s’han de 

denominar cooperatives de crèdit. 

 

AJUTS I SUBVENCIONS 

Subvencions 

La Conselleria de Treball i Formació aprova cada any una convocatòria d’ajuts amb l’objecte de 

donar suport a les empreses d’economia social encaminats al foment de l’ocupació i a la 

millora de la competitivitat en cooperatives i societats laborals. Les línies d’ajuts habituals són: 

� Subvencions en concepte d’incorporació d’aturats o treballadors i treballadores amb 

contracte de caràcter temporal com a sòcies o socis treballadors de la Cooperativa. 

� Subvenció per inversions en immobilitzat material o immaterial que contribueixin a la 

creació, la consolidació o la millora de la competitivitat de la Cooperativa. 

� Subvenció per a assistència tècnica 

� Subvenció dels costs associats a la posada en marxa 

� Ajuts consistents en el finançament de les quotes de la Seguretat Social a les persones que 

hagin percebut la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic pel valor 

actual de l’import total de la prestació i que s’incorporin com a sòcies o socis treballadors 

d’una cooperativa de treball associat. 

A més de les anteriors, hi ha altres ajudes per a la creació d’ocupació i per al foment de la 

activitat econòmica i empresarial, a les quals poden concórrer totes les empreses, entre elles 

les Cooperatives. 

Pagament únic de l’atur 

Teniu informació dintre de l’apartat d’Empresa d’aquesta mateixa pàgina web. 

 

QUÈ NECESSIT PER CREAR UNA COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT? 

� 1 projecte d’empresa viable 

� Un mínim de 3 persones 

� Un mínim de 1.803,00 euros 

 

 

 



QUINES PASSES HE DE SEGUIR PER CREAR UNA COOPERATIVA? 

1. Demanar el nom de la vostra cooperativa al Registre Central de Cooperatives 

2. Elaborar els estatuts socials 

3. Desemborsar el capital social inicial 

4. Elevar a escriptura pública els estatuts davant notari 

5. Sol·licitud del Codi d’Identificació Fiscal (CIF) 

6. Presentar el model 600 per a la liquidació de l’operació societària de constitució, de la qual 

estan exemptes les Cooperatives 

7. Inscriure’s al Registre de Cooperatives 

8. Declaració de començament efectiu de l’activitat i declaració d’activitats i locals 

9. Afiliació de l’empresa en la Seguretat Social i alta dels socis treballadors que iniciïn 

l’activitat empresarial 

 

Els principis cooperatius (extrets de la Declaració de l’Aliança Cooperativa Internacional de 

1995) són: 

� Adhesió voluntària i oberta. Tant la incorporació com la baixa dels socis i sòcies és 

voluntària. Els estatuts fixen els requisits per a ser soci i aquests no poden discriminar per 

raó de sexe, circumstàncies socials, ètniques, polítiques o religioses. 

� Gestió democràtica. Basada en la norma d’una persona, un vot. 

� Participació econòmica. Els socis participen equitativament al capital de la seva 

cooperativa així com en la presa de decisions de com distribuir les pèrdues i els guanys. 

� Autonomia i independència. De qualsevol organisme o entitat pública o privada. Podran 

signar acords amb altres organitzacions però sempre ho faran en termes que puguin 

assegurar el control democràtic per part dels socis. 

� Educació, formació i informació. La cooperativa ha de promoure la formació dels socis i 

treballadors per a que contribueixin eficaçment al desenvolupament de la Cooperativa. 

� Cooperació entre cooperatives. La intercooperació és necessària per consolidar cada 

cooperativa en particular i el moviment cooperatiu en conjunt. 

� Interès per la comunitat. Aquest principi insta a la responsabilitat social de les 

cooperatives amb la comunitat a la qual pertanyen per a aconseguir el seu 

desenvolupament sostenible. 

 

 

  


