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Xarxa d’Ateneus Cooperatius
Promou:Segueix-nos!

www.aracoop.coop / @AteneusCoopCat / #AteneusCoop

LA DOCUMENTACIÓ 
Quins passos haurem 
de fer?
IDEA DE NEGOCI
· Test idea

· Recursos del Programa aracoop i de 
la xarxa d’ateneus cooperatius

AVALUACIÓ DEL PROJECTE
· Pla d’empresa

TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ
· Certifi cat de denominació social 

· Redacció dels estatuts socials

· Celebració de l’assemblea constituent

· Obertura del compte bancari i apor-
tacions de capital social

· Escriptura pública davant de notari

· Tràmits amb l’Agència Tributària

· Inscripció al Registre de cooperatives

· Alta a la Seguretat Social

· Inici de l’activitat

· Qualsevol activitat econòmica pot ser cooperativa 

· Autoregulació de l’activitat 
· Benefi cis fi scals
· Impost de societats i retencions

· Exempció de l’impost de transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats

· Bonifi cació del 50% dels aranzels notarials 
· Capitalització de l’atur

· Cotització a la Seguretat Social en règim general o treball 
autònom

· Bonifi cació de les quotes de la Seguretat Social
· Ajuts a la incorporació de socis i sòcies 
· Avals i préstecs per accedir al fi nançament 
· Programes i projectes de suport a l’economia social
· Entitats especialitzades i representatives 
· Cooperació amb altres empreses, entitats i organitzacions

· Ajuts per a la capitalització de l’empresa (capitalcoop)

Avantatges de ser cooperativa

De treball
De

consumidors
i usuaris

(compres conjuntes,
consum responsable)

Dʻhabitatge
Dʻensenyament

De serveis
(els autònoms i les societats limi-
tades també poden crear coopera-
tives per compartir costos, riscos

i clients; sumar recursos;
tenir presència internacional...) 

Integral
(activitats de dife-

rents classes
de cooperatives)

De segon
grau

Agràries



Ofereix:
· Orientació i suport a la creació, el creixement i la 

consolidació de l’economia social i cooperativa.

· Jornades i tallers.

· Assessorament en la transformació d’empreses i 
associacions en cooperatives.

· Bones pràctiques i experiències del territori.

· Identifi cació i suport a projectes singulars.

LES PERSONES
Volem impulsar un projecte empresarial i tenim...

· Motivació i ganes de fer o canviar coses.

· Responsabilitat sobre allò que volem fer.

· Desig d’independència en les nostres opi-
nions i decisions.

· Capacitat de millora contínua.

· Entusiasme, treball i perseverança.

· Capacitat d’assumir nous reptes.

· Apostant per un lideratge col·lectiu basat en la responsabili-
tat, el compromís, la capacitat de consens, l’empatia i la ge-
nerositat.

· Incentivant la capacitat d’innovar, el pensament crític, la crea-
tivitat i la curiositat.

· Generant valors.

· Potenciant el treball en equip i la gestió compartida en l’orga-
nització, la planifi cació i el control del treball. 

LES COOPERATIVES 
Volem crear una cooperativa

I què és una cooperativa? · És una propietat col·lectiva i de gestió democràtica.

· Funciona amb la participació i la implicació dels 
socis i sòcies.

· És present en qualsevol àmbit o sector d’activitat. 

· Ofereix feina estable i de qualitat.

· Està compromesa amb el desenvolupament local 
i arrelada al territori.

· Prioritza les dimensions socials, ambientals i hu-
manes de l’economia.

NOTES

· AC Alt Pirineu i Aran
· AC Coòpolis-Barcelona
· AC Barcelonès Nord
· AC Baix Llobregat
· AC CoopCamp-Tarragona
· AC Catalunya Central
· AC Terres Gironines
· AC Maresme
· AC Terres de l’Ebre
· AC Vallès Occidental
· AC Vallès Oriental
· AC Ponent Coopera-Lleida
· AC Coopsetània-Alt Penedès-Garraf
· AC La Col·lectiva-Hospitalet

On són els ateneus cooperatius?

SUPORT
La Xarxa d A̒teneus Cooperatius ens ofereix informació i assessorament
Formada per entitats locals i socials del territori, dinamitza, multiplica i estimula les iniciatives i les potencialitats de l’eco-
nomia social i cooperativa per crear ocupació estable i de qualitat.LES IDEES

Crearem un projecte col·lectiu dʻemprenedoria
cooperativa. I com ho farem?


