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(Llei 5/2015, del 15 de gener, de societats cooperatives d’Andorra. BOPA núm. 12 any 27 de l’11/02/2015)

I.

CONCEPTE

Les cooperatives són societats amb personalitat jurídica pròpia que associen persones físiques o
jurídiques amb el propòsit de millorar la situació econòmica i social dels seus socis, desenvolupant una
activitat empresarial de base col·lectiva.
Pot ser objecte de la societat cooperativa qualsevol activitat econòmica o social lícita, excepte les que
estiguin reservades per llei a una forma societària concreta o a una regulació sectorial especial.

II. DENOMINACIÓ
La denominació de les cooperatives ha d’incloure necessàriament els termes societat cooperativa o
l’abreviatura soc. coop.
Cap altra persona, societat, associació o entitat no pot usar com a denominació, títol, subtítol o nom, en
cap rètol, marca, etiqueta, capçalera, anunci o document de cap mena el mot cooperativa ni la seva
abreviatura ni cap altre mot que pugui donar lloc a confusions. S’apliquen les normes sobre reserva de
denominació social i sobre la competència del Registre de Societats en l’autorització de la denominació.

III. CLASSES DE COOPERATIVES
III.I. Cooperatives de primer grau

Les cooperatives de primer grau són les que agrupen persones físiques o jurídiques que es proposen
millorar les seves condicions de vida, en qualitat de consumidors, treballadors, professionals, empresaris,
agricultors o ramaders.

Les cooperatives de primer grau es classifiquen d’acord amb els criteris següents:
-

Cooperatives de treball associat: l’objectiu és proporcionar als seus socis llocs de treball
mitjançant el desenvolupament comú de l’objecte social de la cooperativa.

-

Cooperatives de serveis: associen petits empresaris, treballadors per compte propi, agricultors o
ramaders, i l’objectiu és augmentar la renda dels seus socis.

-

Cooperatives de consum: comprenen les d’habitatge, les sanitàries i les d’ensenyament, i
l’objectiu és obtenir estalvis en les rendes dels seus membres.
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La relació existent entre el soci de treball i la cooperativa és de naturalesa societària.

III.II. Cooperatives de segon grau

Les cooperatives de segon grau són les que agrupen cooperatives amb l’objecte de completar,
promoure, coordinar, reforçar i integrar l’activitat econòmica de les cooperatives i altres entitats que en
són membres.

IV. SOCIS
Poden ser socis de la cooperativa de primer grau les persones físiques o jurídiques, aquestes últimes
quan el seu fi i el seu objecte social no sigui contrari als principis cooperatius ni a l’objecte social de la
cooperativa.
De les cooperatives de segon grau poden ser sòcies les cooperatives, altres persones jurídiques i els
socis de treball.

En el cas de persones físiques o jurídiques amb nacionalitat diferent de l’andorrana, s’han de complir les
previsions de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, i si són sòcies
d’una cooperativa de treball o socis de treball d’una cooperativa d’una altra classe, han de disposar
d’autorització administrativa per treballar a Andorra.

Els socis d’una cooperativa poden ser:

-

Socis cooperadors: són els socis de ple dret de la cooperativa que desenvolupen l’activitat
cooperativitzada i han efectuat l’aportació obligatòria i voluntària al capital social.

-

Socis de treball: són socis de treball les persones físiques l’activitat cooperativitzada de les
quals és la prestació del seu treball personal en la cooperativa.

-

Socis col·laboradors: són socis col·laboradors els que sense poder desenvolupar amb plenitud
l’activitat cooperativitzada poden contribuir a la consecució de l’objecte social i als fins de la
cooperativa.

-

Socis excedents: els estatuts socials poden preveure que els socis que deixin de desenvolupar
l’activitat cooperativitzada però desitgin mantenir els vincles societaris amb la cooperativa,
sol·licitin passar a tenir la consideració de socis excedents.
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V. RESPONSABILITAT DELS SOCIS
La responsabilitat del soci respecte dels deutes socials, es limita a les aportacions del capital social
subscrites, tant si s’han desemborsat com si estan pendents.

No obstant això, en cas que el soci es doni de baixa de la cooperativa, respondrà personalment pels
deutes socials, durant tres anys des de la pèrdua de la seva condició de soci, per les obligacions
contretes per la cooperativa abans de la seva baixa, fina a l’import reemborsat de les seves aportacions
al capital social.

VI. REQUISITS DE CONSTITUCIÓ
El nombre mínim de socis per constituir una cooperativa és de tres, excepte a les cooperatives de segon
grau, que es poden constituir amb només dos cooperatives fundadores.
PROCÉS DE CONSTITUCIÓ:
-Sol·licitud de reserva de denominació social al Govern.
- Escriptura pública. Per constituir la societat, s’atorga l’escriptura pública de constitució de la societat
davant d’un notari andorrà.
- Inscripció. La inscripció al Registre és obligatòria i la societat adquirirà personalitat jurídica des del
moment en què s’hi inscrigui.
La inscripció o la denegació d’inscripció al Registre de Societats es produeix i es notifica en un termini no
superior a 15 dies naturals a comptar de la presentació al Registre. L’absència de notificació dins
d’aquest termini s’equipara a una denegació tàcita.

VII. CAPITAL SOCIAL

La cooperativa s’ha de constituir amb un capital social mínim no inferior a 3.000 euros, el qual ha d’estar
desemborsat fins a aquest import o en el 25% del capital mínim establert si representa una xifra superior.
El capital social pot incrementar-se il·limitadament i reduir-se d’igual forma fins a arribar al capital social
mínim, o al percentatge d’aquest capital establert en els estatuts.

Les aportacions socials són els recursos econòmics proporcionats pels socis que passen a integrar el
capital social, i s’acrediten per títols nominatius no negociables. Les aportacions s’han d’efectuar en
moneda de curs legal o, si els estatuts o l’assemblea general ho autoritzen, poden consistir en béns i
drets avaluables econòmicament, excloent-ne el treball i els serveis.
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Les aportacions al capital social han d’estar íntegrament subscrites. Si són dineràries, han d’estar
desemborsades, com a mínim en un 25%. Les aportacions no dineràries han d’estar desemborsades
íntegrament.

VIII.

ADMINISTRACIÓ DE LA COOPERATIVA

Els òrgans socials són:

VIII.I. Assemblea General

És l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Els acords d’aquesta Assemblea són obligatoris per a tots els
socis. En tot cas, el seu acord és necessari en els actes següents, entre d’altres: l’aprovació dels
comptes anuals, l’elecció dels membres del Consell Rector, la modificació dels estatuts, l’aprovació de
noves aportacions obligatòries, l’admissió d’aportacions voluntàries, l’actualització del valor de les
aportacions al capital social, la fusió, l’escissió, la transformació i la dissolució de la cooperativa, la
constitució de cooperatives de segon grau, la transmissió d’elements de l’actiu que constitueixen més del
20%, i l’exercici de l’acció social de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o de
l’administrador.

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. L’Assemblea General Ordinària s’ha de
reunir una vegada a l’any, dintre dels 6 mesos comptats a partir de la data d’inici d’un nou exercici social.
Totes les altres assemblees tenen la consideració d’extraordinàries.

VIII.II. Consell Rector o administrador únic

És l’òrgan de representació i de govern de la societat, que gestiona la societat i exerceix el control
permanent i directe de la gestió de la direcció. El Consell Rector té competència per establir les directius
generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General, i per dur a terme la
resta d’actes que li atribueixen la Llei i els estatuts socials.

VIII.III. Comissió d’Auditoria Interna

Està composta per un nombre senar de socis elegits per l’Assemblea General per un període de tres
anys. Els membres de la Comissió d’Auditoria Interna tenen dret a demanar i examinar la documentació i
la comptabilitat de la cooperativa.
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La condició de membre de la Comissió d’Auditoria Interna és incompatible amb la de membre del Consell
Rector o administrador únic, o amb la del seu cònjuge, membre d’unió estable de parella o familiar fins al
segon grau de consanguinitat o el quart d’afinitat.

Nota: La informació que conté aquest document té un caràcter merament informatiu i no constitueix cap base legal.

Data d’actualització del document: 14/04/2015

