
COOPERATIVES
ESCOLARS

COOPERATIVES
ESCOLARS

COM FER UNS ESTATUTS



COOPERATIVES
ESCOLARS

ESTATUTS DE LA COOPERATIVA

L’assemblea de la cooperativa XXX es reuneixen el XXX per aelaborar els següents estatuts.

Els estatuts són apr ovats per tots/es socis/es de la cooperativa i tots/es els han de complir.

Article 1. Nom
La cooperativa funcionarà sota el nom de XXX.
Article 2. Objecte social
La nostra empresa té la següent activitat: XXX
Article 3. Durada

Article 4. Domicilie
El domicili social queda establit en XXX.
Article 5. El capital

Article 6. Els comptes
Els informes de comptes es presentaran cada XXX.
Article 7. Recuperació de l'aportació.
SEUA APORTACIÓ

Què són els estatuts?

Les Cooperatives regulen el seu funcionament a través dels Estatuts, aprovats per l’Assemblea General.

Els estatuts en una cooperativa són les normes fonamentals que van a regir en l’empresa, són l’ànima 
de qualsevol societat, però la majoria de les vegades els emprenedors opten pel camí fàcil del model 
estàndard. A la llarga, sorgeixen els problemes. D’ací la importància d’incloure clàusules específiques. Ha 
d’aparèixer tot per escrit per a poder complir-ho després.

Què inclouen els estatuts?

• Denominació, domicili i activitats de la cooperativa.

• Socis: Drets i obligacions.

• Òrgans de la societat: Assemblea General i persones que formaràn el Consell Rector.

• Règim econòmic: aportacions, responsabilitat, comptes.

• Motius de dissolució i liquidació de la cooperativa.
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EXEMPLE DE ESTATUTS

CAPITOL  I

DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, ACTIVITATS I DURADA

Art.1.- Denominació i règim legal.

Amb la denominació de “XXXXX, S.C.V.“(1), es constitueix una Societat Cooperativa 
de Treball Associat Escolar.

La Societat es constitueix per temps il•limitat. (2).

Art.2.- Domicili social.

El domicili social de la Cooperativa s’estableix al carrer    XXXXXXX.

Art.3.- Àmbit territorial.

El País Valencià

Art.4.- Activitat econòmica i Objectiu social.

La cooperativa té per objectiu les següents activitats: (3)

Aquestes activitats seran desenvolupades per tots els socis de la nostra 
cooperativa de forma equitativa i responsable.

CAPITOL II

DELS  SOCIS

Art.5.- Persones que poden ser socies.

1.- Poden ser persones socies treballadores d’aquesta Cooperativa els alumnes/as 
de (4).

Art.6.- Adquisició de la condició de persona socia.

1.- Per a ser persona socia d’aquesta cooperativa, en el moment de la constitució 
de la Cooperativa, serà necessari:

a) Formar part del grup que contitueix la cooperativa.

b) Desemborsar les quantitats de diners que es refereix l’article 38.1 d’aquests 
Estatuts. 

2.- Per a adquirir la condició de persona socia amb posterioritat a la constitució de 
la Cooperativa, serà necessari:

a) Ser admès com a persona socia per l’Assemblea.

b) Desemborsar les quantitats de diners que haja acordat l’Assemblea.

(1) La denominació 
de la Societat inclourà 
necessàriament les paraules 
“Societat Cooperativa” 

(2) Encara que l’habitual és 
que siga per temps il•limitat, 
també podrà ser-ho per 
temps “limitat”.

(3) Detallar totes les activitats 
que farà la cooperativa.

(4) Ficar el nom del grup i el 
centre escolar
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Art.7.- Procediment d’admissió.

1.- La persona interesada formularà la sol•licitud d’admissió, per escrit, a 
l’Assemblea General la qual haurà de resoldre. L’acord no pot ser discriminatori. 

Art.8.- Socis treballadors en situació de prova. 

1.- L’admissió d’un nou soci treballador, ho serà en situació de prova.

2.- El període de prova serà de 3  mesos.

3.- Els socis treballadors, durant el període de prova, tindran els mateixos drets i 
obligacions que els altres socis. 

Art.9.- Obligacions de les persones socies treballadores.

Les persones socies que treballen a la cooperativa estan obligades a:

a) Efectuar el desemborsament de les aportacions.

b) Assistir a les reunions de l’Assemblea General.

c) Complir els acords adoptats pels òrgans socials de la Cooperativa.

d) Participar en les activitats que desenvolupa la Cooperativa,

g) Acceptar els càrrecs per als quals sigueren triats, excepte justa causa d’excusa.

h) Participar en les activitats de formació. 

Art.10.- Drets de les persones socies treballadores.

es persones socies que treballen a la cooperativa tenen dret a:

a) Participar en l’activitat econòmica i social de la Cooperativa.

b) Participar, amb veu i vot, en l’Assemblea General. 

c) Triar i ser triades per als càrrecs dels diferents òrgans de la Cooperativa.

d) Exigir informació i formació.

i) Rebre la liquidació de la seua aportació en cas de baixa o dissolució de la 
societat. 

Art.11.- Dret d’informació.

1.- Les persones socies rebran, un exemplar dels Estatuts Socials. 

2.- Podran examinar els documents comptables.

3.- Podrà sol•licitar del Consell Rector, els aclariments que considere  necessaris.

4.- En tot cas, el Consell Rector haurà d’informar als socis, almenys cada trimestre.
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Art.12.- Baixa Voluntària

1.- La persona socia pot donar-se de baixa voluntàriament en la Cooperativa en 
qualsevol moment, mitjançant preavís per escrit al Consell Rector. 

Art.13.- Baixa Obligatòria

1.- Cessaran obligatòriament com a persones socies treballadores, aquelles que no 
desenvolupen les activitats de la cooperativa.

2.- Per la falta de desemborsament en els terminis previstos de l’aportació 
obligatòria mínima al capital social.

Art.14.- Normes i faltes

1.- Els socis només podran ser sancionats per les faltes que es nomenen en 
aquests estatuts. Les sancions seran les establides en ells.

2.- Les faltes comeses per les persones sociess, es classifiquen en molt greus, 
greus i lleus.

Són faltes molt greus: 

a) La falta de respecte als socis companys de la Cooperativa.

b) La no participació en les activitats de la cooperativa. 

i) L’ incompliment de les obligacions econòmiques amb la Cooperativa.

g) No fer cas als acords del Consell Rector o l’Assemblea.

j) La reiteració de faltes greus.

Són faltes greus: 

a) Faltar injustificadament  a les Assemblees Generals.

b) Els maltractaments de paraula o d’obra a altres socis.

d) No complir les normes. 

i) L’ incompliment de les obligacions.

j) No fer el seu treball, sense causa justificada.

k) La reiteració de faltes lleus.

Són faltes lleus: 

a) La falta d’assistència no justificada 

d) La lleugera incorrecció amb socis o treballadors de la Cooperativa.

i) Negligència o descuit en fer de les seues tasques.
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Art.15.- Sancions i prescripció

1.- Les sancions que es podran imposar als socis seran:

a) Per faltes molt greus, Suspensió dels seus drets, Sanció econòmica, Expulsió.

b) Per les faltes greus, la sanció podrà ser d’amonestació per escrit. Suspensió dels 
seus drets.

c) Per faltes lleus, la sanció podrà ser d’amonestació verbal o per escrit.

2.- Les faltes molt greus prescriuran als 12 mesos, les greus als 6 mesos i les lleus 
als 3 mesos.

Art.16.- Òrgan sancionador i procediment 

1.- La facultat sancionar li correspon al Consell Rector.

2.- El procediment per a sancionar faltes greus o molt greus s’iniciarà amb un  
acord del Consell Rector. L’acord quedarà anotat en l’acta de la reunió. En l’acord 
es faran constar els fets, la seua classificació  com a falta i la sanció que es 
proposa.

L’acord es notificarà a la persona afectada. Aquest disposarà d’un termini de set 
dies per a al•legar el que vullga dir  en la seua defensa. 

Art.17.- Expulsió

En tots els supòsits en què la sanció siga la d’expulsió del soci, solament podrà 
ser acordada pel Consell Rector per falta molt greu, i ratificada per l’Assemblea 
General.

CAPITOL III

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Secció Primera.- L’Assemblea General

Art.22.- Composició, classes i competència:

1.- L’Assemblea General, és la reunió de les persones socies per a deliberar i 
prendre acords, com a òrgan suprem. 

2.- Els acords de l’Assemblea General obliguen a tots els socis, fins i tot als 
dissidents i als quals no hagen participat en la reunió.

3.- Les Assemblees Generals podran ser ordinàries o extraordinàries. 

4.- L’Assemblea general pot debatre sobre qualsevol assumpte d’interès de la 
cooperativa, però solament podrà decidir sobre qualsevol matèria inclosa en 
l’ordre del dia. 
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5.- En tot cas, el seu acord serà necessari en les següents ocasions:

a) Nomenament i revocació dels membres del Consell Rector.

b) Aprovació dels comptes anuals.

c) Establiment de noves aportacions obligatòries.

d) Modificació dels Estatuts socials.

i) Dissolució de la Societat.

Art.23.- Convocatòria de l’Assemblea General

1.- L’Assemblea General ordinària serà convocada pel Consell Rector una vegada a 
l’any, per a aprovar els comptes de l’exercici.

2.- L’Assemblea General Extraordinària es convocarà a iniciativa del Consell Rector 
o a petició del 25% dels socis. 

3.- En la convocatòria de l’Assemblea General, tots els socis haurà de, tenir notícia 
de la convocatòria. 

4.- La convocatòria haurà d’expressar amb claredat els assumptes a tractar. 

5.- L’Ordre del Dia serà fixat pel Consell Rector. 

Art.24.- Constitució i funcionament de l’Assemblea

1.- L’Assemblea General se celebrarà en el domicili social de la Cooperativa

2- Quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si estan presents o 
representats més de la meitat dels socis

3.- Presidirà l’Assemblea el President del Consell Rector. Actuarà de Secretari el 
que el siga del Consell Rector. 

4.- L’acta de l’Assemblea, que haurà de redactar el Secretari de la mateixa, 
expressarà almenys de manera succinta, un resum dels assumptes debatuts

5.- L’acta de la sessió serà aprovada per la pròpia Assemblea General.

6.- L’acta es passarà al corresponent Llibre d’Actes de l’Assemblea General, pel 
Secretari de la mateixa. 

Art.25.- Dret de vot i adopció d’acords

1.- Cada soci té dret a un vot.

2.- La delegació de vot, que només podrà fer-se per a una Assemblea concreta.

3.- L’Assemblea General adoptarà els acords per majoria simple dels vots 
vàlidament emesos. 

4.- Serà necessària la majoria dels dos terços dels vots per a adoptar acords de 
transformació, modificació d’Estatuts, fusió, escissió i dissolució. 

Òrgans de govern 

Consell Rector: Òrgan de 
govern, representació i 
gestió de la cooperativa. 
Els estatuts regulen la 
seua composició. Les 
figures representades són, 
normalment, la presidència, la 
secretaria i la tresoreria, però 
cada cooperativa pot triar les 
seues pròpies. Els membres 
són elegits per l’Assemblea 
General. 

Assemblea General: 
Composada per tots els 
socis, és la màxima expressió 
de la voluntat social de la 
cooperativa. 

Què aconseguim 
amb els Estatus 
i els òrgans de 
govern?

Entendre la importància 
de l’existència de normes i 
respectar-les.

Aplicar els valors cooperatius: 
igualtat, participació, 
solidaritat, formació…

Practicar la gestió 
democràtica.

Comprendre la necessitat de 
regular l’activitat econòmica.



COOPERATIVES
ESCOLARS

5.- Només es podran prendre acords sobre els assumptes que consten en l’ordre 
del dia. 

6.- Les votacions seran secretes, si així ho sol•liciten el 25% dels vots presents i 
representats. 

Art.26.- Impugnació d’acords de l’Assemblea General

Els acords de l’Assemblea General que siguen nuls per ser contraris a la Llei.

Secció Segona.- El Consell Rector

Art.27.- Concepte i competència

1.- El Consell Rector és l’òrgan de representació, govern i gestió de la Societat 
Cooperativa, fixada per l’Assemblea General.

2.- El President del Consell Rector, que ho és també de la Cooperativa, té la 
representació de la Societat

Art.28.- Composició

1.- El Consell Rector es compondrà de 4 membres titulars. 

2.- Els càrrecs del Consell Rector seran: President, Vicepresident, Secretari, 
Tresorer.

3.- El President de la Cooperativa: Té atribuïda la presidència del Consell Rector i 
de l’Assemblea General, així com la representació de la Cooperativa.

a) Representar a la Cooperativa

b) Convocar i presidir les sessions i reunions dels òrgans socials.

c) Vigilar i procurar el compliment dels acords dels òrgans socials.

d) Signar amb el Secretari les actes de les sessions.

i) Adoptar en cas de gravetat, les mesures urgents que estime precises, adonant 
immediatament al Consell Rector.

4.- El Vicepresident: 

Li correspon substituir al President en cas d’absència del mateix.

5.- El Secretari: Li correspon:

a) Portar i custodiar els llibres.

b) Redactar, l’acta de les sessions del Consell Rector i de l’Assemblea General que 
actue com a Secretari.
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6.- El Tresorer:

Custodiarà els fons de la Cooperativa.

Art.29.- Elecció, Durada, cessament i vacants

1.- Només poden ser triats membres del Consell Rector els socis de la Cooperativa. 

2.- Els membres titulars del Consell Rector seran triats per l’Assemblea General, en 
votació secreta, pel major nombre de vots.

L’Assemblea General triarà d’entre els seus membres al President, Vicepresident, 
Secretari i altres càrrecs.

3.- El nomenament dels membres del Consell Rector farà efecte des del moment 
de la seua acceptació.

4.- Els membres del Consell Rector seran triats per un període d’1 any

Els membres del Consell Rector continuaran ostentant els seus càrrecs fins al 
moment en què es produïsca la renovació.

5.- Els membres del Consell Rector podran ser destituïts del seu càrrec en 
qualsevol moment per acord de l’Assemblea.

Art.30.- Funcionament del Consell Rector 

1.- El Consell Rector haurà de reunir-se almenys una vegada cada setmana.

2.- Els acords s’adoptaran per més de la meitat dels vots. 

Cada Conseller tindrà un vot. El vot del President dirimirà els empats.

3.- L’acta de la reunió arreplegarà els debats en forma reduïda i el text dels acords.

Art. 31.- Responsabilitat dels membres del Consell Rector

1.- Els membres del Consell Rector exerciran el seu càrrec amb la diligència i bona 
fe

Art.32.- Impugnació dels acords del Consell Rector

Els acords del Consell Rector que s’oposen a aquests Estatuts o lesionen, en 
benefici d’un o diversos socis, podran ser impugnats.

Art.35.- Auditoria externa

Els comptes anuals hauran de ser verificades per persones alients a la Cooperativa.
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CAPITOL IV

RÈGIM ECONÒMIC

Art.36.- Responsabilitat

Els socis no respondran personalment dels deutes socials. 

No obstant açò, el soci que cause baixa en la Cooperativa respondrà personalment 
pels deutes socials.

Art.37.- Capital Social

1.- El capital social mínim amb el qual pot funcionar la Cooperativa i que haurà 
d’estar desemborsat es fixa en 5 euros.

2.- El capital social estarà constituït per les aportacions obligatòries i voluntàries 
dels socis.

3.- Les aportacions al capital social s’acreditaran mitjançant inscripció en el Llibre 
d’aportacions al capital Social.

Art.38.- Aportacions obligatòries

1.- L’aportació obligatòria mínima per a ser soci serà de 5 euros. 

2.- L’Assemblea General, podrà exigir noves aportacions obligatòries, fixant la 
quantia, terminis i condicions.

Art. 39.- Aportacions i quota d’ingrés dels nous socis 

1.- L’Assemblea General fixarà la quantia de les aportacions obligatòries dels nous 
socis. El seu import no podrà ser inferior a la quantitat establida com a aportació 
obligatòria mínima per a ser soci, fixada en l’article anterior.

Art.40.- Aportacions Voluntàries

1.- L’Assemblea General podrà acordar l’admissió d’aportacions voluntàries al 
capital social. 

Art.41.- Interessos i actualització de les aportacions

1.- Les aportacions obligatòries no generen interessos.

2.- Les aportacions voluntàries no generen interessos. 
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Art.44.- Reemborsament de les aportacions

1.- En cas de baixa del soci, aquest té dret per a exigir el reemborsament de les 
aportacions al capital social.

2.- De les aportacions es deduiran les pèrdues imputables al soci. 

Art.45.- Determinació dels resultats de l’exercici econòmic:

1.- En la determinació dels resultats de l’exercici econòmic es consideren beneficis, 
a la diferència entre els ingressos obtinguts, menys les despeses, produïts per 
l’activitat de la *Coop.

Art.46.- Imputació dels excedents de l’exercici econòmic

1.- Els beneficis descrits en l’article anterior, es destinaren a l’objecte social de la 
*Coop.

Art.48.- Imputació de pèrdues

Les pèrdues que resulten s’imputaran als socis treballadors.

Les pèrdues imputades a cada soci se satisfaran per aquest en metàl•lic, dins de 
l’exercici econòmic. 

Art.51.- Exercici econòmic. Comptes anuals

1.- Anualment, i, amb referència al dia 1 del mes juny quedarà tancat l’exercici 
econòmic anual.

CAPITOL  V

DELS LLIBRES I COMPTABILITAT

Art.52.- Documentació social

1.- La Cooperativa portarà un llibre amb les següents dades:

a) Registre de Socis.

b) Registre d’Aportacions al Capital Social.

c) Actes de l’Assemblea General.

d) Actes del Consell Rector.

f) Comptabilitat
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CAPITOL  VI

DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Art. 53 Dissolució de la Cooperativa

La Cooperativa es dissoldrà per acord de l’Assemblea General, adoptat per una 
majoria de dos terços dels vots presents. 

Art. 54. Liquidació, adjudicació de l’haver-hi social i extinció de la 
cooperativa

1.- En el cas de dissolució de la cooperativa seran triats per l’Assemblea General, 
d’entre els socis treballadors, en votació secreta els liquidadors, en nombre de 3.

2.- Aquests liquidadors s’encarregaren de calcular i de reintegrar les aportacions 
que corresponguen als socis.
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