
CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS 

SOCIETATS CIVILS 

 

Associació. 

Fundació. 

Societat Civil Privada, SCP. 

 
 ©Cristina Calvet ( autora i titular de la presentació). 

 Aquest material només es lliurarà als membres assistents al curs, 
per a  ús personal i amb caràcter estrictament docent i no 
lucratiu. Aquesta presentació no podrà ser reproduïda , 
comunicada públicament ni distribuïda per aquests o tercers  
sense l’autorització expressa  per part del titular dels drets. 

 

SOCIETATS MERCANTILS 

 

 Societat de Responsabilitat 
Limitada, SRL. 

 

 Societat Anónima, SA 

 Societat Cooperativa. 

 



ASOCIACIONS 

Casuística i recomanacions: 

• Responsabilitat. 

• Contractació de tercers. 

• Tractament de l’IVA. 
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    SOCIETAT CIVIL PRIVADA,SCP 

Número mínim de socis: 2. 

Capital: No s’exigeix aportació mínima. 

Responsabilitat: Il·limitada. 

Òrgans d’administració: 

Administrador únic, varis mancomunats o tots els socis. 

Regim fiscal : IRPF. 

Formalització: Contracte Privat. 

Classes de socis. 

Obligatorietat en estar donats d’alta en el RETA: Tots els socis. 
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SOCIETAT COOPERATIVA 
 
 
Legislació: Llei 18/2002 Cooperatives catalanes de treball associat. 
Número mínim de socis: 2  (abans 3) 
Capital: mínim 3.000 € integrament subscrit i desemborsat. 
Responsabilitat: Limitada a l’ aportació efectuada (ha de reflectir-se en los Estatutos). 
Òrgans de la societat: 
 Assemblea Gral. 
 Consell Rector. 
 Interventors. 
Regim fiscal: I. S. 
Formalització: escriptura publica 
Classes de socis: Socis treballadors i socis no treballadors, soci col·laborador 
 Seguretat social: A escollir RETA o RGSS per  a tots  els socis cooperatius. 
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SOCIETAT COOPERATIVA 
  
 Foment de les activitats relacionades amb l’àmbit cultural i 

artístic:  
 
 El legislador ha inclòs dintre de les destinacions a les quals es pot 

dedicar el fons d’educació i promoció cooperatives “La promoció 
d'activitats culturals, professionals i assistencials per als socis de la 
cooperativa, els seus treballadors, l'entorn local i la comunitat en 
general, i també la difusió del cooperativisme” (article 85.1.c).  

 
 Per tant, el 10% dels excedents cooperatius que per Llei, com a mínim, 

ha de destinar-se al fons d’educació i promoció cooperatives es podrà 
adjudicar a activitats relacionades amb l’àmbit cultural i artístic.  



SOCIETAT COOPERATIVA 

NOVA LLEI CATALANA DE COOPERATIVES  

 
 El passat 6 d’agost va entrar en vigor la nova Llei catalana de cooperatives (Llei núm. 

12/2015, de 9 de juliol). Canvis que reverteixen i afecten el sector artístic:  

 

 1) Es redueix a dos el nombre de socis o sòcies necessaris per constituir una cooperativa 
(amb l’anterior normativa eren necessaris tres socis/es).  

 

 2) Simplificació dels tràmits de constitució: la nova Llei regula un procediment exprés 
de constitució (article 20) aplicable a les cooperatives amb un nombre de socis/es inferior a 
deu o a les cooperatives de serveis (culturals), entre d’altres.  

 

 3) Foment de l’ús de mitjans telemàtics: Es potencia l’ús d’aquest tipus de mitjans per a 
realitzar la convocatòria de les reunions dels òrgans socials, la publicitat de documents i la 
realització de comunicacions als socis/es. (articles 7-9). Aquest fet alleugera la càrrega de 
treball dels socis/es que formen part del consell rector.  



SOCIETAT COOPERATIVA 
 

 En relació a l’aspecte econòmic, a destacar dues 
novetats :  

 
 Limitació de la responsabilitat davant de terceres 

persones. En cas que la cooperativa contregui deutes 
socials amb terceres persones alienes, la responsabilitat 
dels socis/es es limita a les aportacions subscrites al 
capital social (article 69).  

  
 No s’ha d’oblidar que els socis/es sí que responen davant la 

cooperativa amb tot el seu patrimoni personal, present i 
futur.  

 



SOCIETATS MERCANTILS 
SOCIETAT DE RESPONSABILITAT 

LIMITADA, SRL SOCIETAT ANONIMA,SA 

Número mínim de socis: 1 o mes. 

Capital: mínim 3.000 € aportat 100% en 
el moment de constitució. 

Responsabilitat:Limitada al capital de la 
societat (cada soci respon  fins el límit 
de la seva  aportació). 

Òrgans d’administració: 

 Junta General. 

 Administradors. 

Regim fiscal: I. S. 

  

 

 
 

Número mínim de socis:1 accionista 
(Societat Anònima Unipersonal). 

Capital:Capital mínim de 60.101,21 €. 
Totalment subscrit i desemborsat com a 

mínim en un 25%. 
Responsabilitat: Limitada a l’ aportació 

efectuada 
Òrgans d’administració: 
 Junta Gral. 
 Administradores. 
Regim fiscal: I. S. 
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