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"ESCRIPTURA DE TRANSFORMACIÓ D'ASSOCIACIÓ A 

SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA" 

NÚMERO  

En BARCELONA, la meva residència, a 

Davant meu, ........................., Notari d'aquesta Capital i de 

l'Il·lustre Col·legi de Catalunya. ----------------------------------  

==== C O M P A R E I X E N ==== 

........................ de nacionalitat ............................, resident a 

Espanya, major d’edat, veí/na de..................... i titular del 

DNI....................... 

........................ de nacionalitat ............................, resident a 

Espanya, major d’edat, veí/na de..................... i titular del 

DNI....................... 

 ---------------------------------------------------------------  

M'asseguro de la seva identitat per la documentació 

ressenyada. --------------------------------------------------------  

==== I N T E R V E N E N==== 

1).-  ......................................... en el seu propi nom i dret, i 

a més a més, en nom i representació, de la societat a partir de 

la present "............................ S.C.C.", domiciliada a .................., 



 

 

 

 

carrer .............................. -----------------------------------------  

Constituïda com associació sota la denominació de 

"....................................." en virtut d'Acta fundacional de 

............................; inscrita en el Registre d'Associacions de la 

Generalitat de Catalunya amb el número ................... ----------  

Amb C.I.F. G................. -------------------------------------  

El senyor/a .......................... i el senyor/a................. 

 han estat nomenats, President i Secretària del Consell 

Rector, respectivament, per acord de l'Assemblea General 

Extraordinària de l'associació  en data ................... que s'eleva a 

públic en virtut de la present escriptura. ------------------------  

ESTAN ESPECIALMENT FACULTATS per aquest acte, 

per acord de l’Assemblea General Extraordinària i Universal de 

Socis de l'entitat, adoptat a la seva reunió de data ....................., 

segons acrediten amb una certificació, emesa el dia ................... 

per la Secretària  del  Consell Rector, la Sra. ................... amb el 

vistiplau del President del Consell Rector, el Sr. ......................, 

les firmes dels quals considero legítimes per haver estat 

posades a la meva presència, la qual m'entreguen i deixo 

incorporada a la present escriptura.------------------------------  

 

M'asseguren la vigència dels seus càrrecs, facultats 

representatives i la persistència de la capacitat jurídica de 

l'Entitat que representen. ----------------------------------------  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2).- I ............................. en el seu propi nom, i només als 

efectes de donar-se per notificats. --------------------------------  

De conformitat amb l'article 98.1 de la Llei 24/2001 de 27 

de Desembre de Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre 

Social, jo, el notari, faig constar que tenen, al meu judici, sota 

la meva fe i responsabilitat, en el concepte que intervenen, 

facultats suficients per a atorgar la present ESCRIPTURA DE 

TRANSFORMACIÓ D'ASSOCIACIÓ A SOCIETAT 

COOPERATIVA CATALANA, i a l' efecte: 

==== E X P O S E N ==== 

I.- Que l'Assemblea  General  Extraordinària  i Universal 

d'associats de l'associació "....................................." celebrada  el 

dia .............................. va adoptar per unanimitat l'acord de 

transformar l'associació en societat cooperativa catalana 

limitada sense ànim de lucre. ------------------------------------  

II.- I en conseqüència, els compareixents tal com actuen, 

=== ATORGUEN === 

PRIMER.- Que els/les senyors/es .......................eleven a  

públic  els  acords, adoptats per unanimitat, el dia ................. 

per l'Assemblea General Extraordinària i Universal d'associats 



 

 

 

 

de l'associació, i en conseqüència: -------------------------------  

a) S'aprova la transformació de l'Associació en Societat 

Cooperativa Catalana sense ànim de lucre. 

b) S'aprova el balanç tancat el dia ....................., de 

conformitat amb l'article 101 de la Llei 12/2015 del 9 de juliol 

de Cooperatives, el qual consta unit a la certificació 

incorporada a la present.- ---------------------------------------- 

c) Es canvia la denominació de la societat que passarà a 

denominar-se  ,.............., S.C.C.". ---------------------------------  

c) S'aprova el capital social de la societat i s'assignen els 

títols de la cooperativa entre els socis de la societat, segons 

consta a la certificació unida a la present escriptura. -----------  

d) Queden cessats tots els membres de la Junta Directiva 

de l'Associació. ----------------------------------------------------  

e) Queden nomenats consellers del Consell Rector de la 

cooperativa, per termini de cinc anys, 

...................................................... ---------------------------------  

Queden distribuïts els càrrecs en el Consell Rector de la 

següent forma: ----------------------------------------------------  

President: ................. ---------------------------------------- 

Secretària: ..................... ------------------------------------- 

Tresorer: ............................ ---------------------------------- 

Vocal: ....................... ---------------------------------------- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es nomenats van acceptar el càrrec a la pròpia Assemblea, 

segons consta a la pròpia certificació. ----------------------------  

f) S'aproven els Estatuts de la societat, els quals consten 

units a la certificació incorporada a la present escriptura. ------  

SEGON.- Els compareixents manifesten: -------------------  

(i) El compliment dels requisits legals per ser considerada 

sense ànim de lucre. ----------------------------------------------  

(ii) Que no existeix cap altre societat amb el  mateix 

nombre, segons resulta de certificació del Registre General de 

Cooperatives de Catalunya, que m'entreguen i protocol·litzo 

amb aquesta matriu. ----------------------------------------------  

(iii) Que la totalitat  dels respectius  desemborsaments han 

estat ingressats en efectiu metàl·lic de curs legal a la Caixa 

Social, segons acrediten amb la corresponent certificació 

bancària acreditativa de l'ingrés en el compte corrent obert a 

nom de la Societat, que em lliuren i protocol·litzo amb aquesta 

matriu. -------------------------------------------------------------  

TERCER.- ......................................en qualitat de President 

i Secretari de la Junta Directiva de l'Associació, es donen per 

notificats del seu cessament com a membres de la Junta 



 

 

 

 

Directiva i del  acords presos per aquesta. -----------------------  

Faig les reserves i advertències legals. ----------------------  

 


