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ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE 

CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA, FCUCC 
 

 
 

CAPÍTOL I.-  DENOMINACIÓ, OBJECTE I DOMICILI DE LA FEDERACIÓ 
 
 

 
Art. 1. La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, FCCUC, constituïda 
l'any 1981, associa totes aquelles cooperatives que, duent a terme la seva activitat o part 
d'aquesta a Catalunya, voluntàriament s'hi vulguin associar i altres entitats que s'hi vulguin adherir 
com a sòcies col•laboradores. Aquestes cooperatives i entitats han d'ajustar la seva actuació als 
principis adoptats per l'Aliança Cooperativa Internacional. 
 
La durada de la Federació s'estableix per temps indefinit i el règim de responsabilitat dels socis 
pels deutes queda limitat a les seves aportacions socials. 
 
Art. 2. La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, FCCUC, té com a 
objecte: 
 
a) La representació pública de les cooperatives de consumidors i usuaris, de tal manera que pot 
exercir les accions legals pertinents, la representació i la defensa dels interessos generals de les 
cooperatives i altres entitats associades davant l’Administració pública i davant qualsevol altra 
persona física o jurídica. Tanmateix la Federació resta especialment legitimada per defensar els 
interessos del món cooperatiu i el respecte a la legislació cooperativa davant qualsevol instància 
jurisdiccional. 
 
b) La participació en la difusió dels principis cooperatius i l’estímul de l’educació i la formació 
cooperatives. 
 
c) El manteniment, el foment i la divulgació dels principis inspiradors del moviment cooperatiu, 
d’acord amb les directrius i les recomanacions dels congressos de l’Aliança Cooperativa 
Internacional i la legislació cooperativa aplicable. 
 
d) La promoció, l’organització, l’orientació de la formació cooperativa, tècnica, professional i 
consumerista de les cooperatives de consumidors i altres entitats associades, dels socis que les 
integren i del públic en general i dels seus treballadors. 
 
e)  L'orientació, protecció i defensa del consumidor en l'àmbit territorial de Catalunya, atès que les 
cooperatives de consumidors són essencialment l'organització intrínseca dels consumidors per la 
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defensa dels seus interessos i la representació dels interessos generals dels consumidors, tant 
en l'àmbit territorial de Catalunya com en les seves relacions amb el Moviment Cooperatiu de la 
resta de l'Estat espanyol, així com en les de caràcter internacional que es puguin prendre.. 
 
f)  Potenciar el Moviment Cooperatiu dels consumidors mitjançant la Col·laboració de les 
associacions cooperatives associades i entitats adherides a la Federació, la promoció de serveis 
comuns i tota mena d'iniciatives i accions de divulgació de la seva tasca a nivell ciutadà. 
 
g) La promoció i la realització d’estudis, publicacions, certàmens, exposicions i altres activitats 
que facin referència al moviment cooperatiu en general i a les branques de la cooperació en 
particular. 
 
h)  Col·laborar amb les Federacions de Cooperatives d'altres branques de Catalunya per tal de 
potenciar la unitat del Moviment Cooperatiu, així com la col·laboració amb empreses, institucions i 
organismes per al foment de l’educació i la formació cooperatives, i la promoció del moviment 
cooperatiu. 
 
i) La promoció i l’organització de serveis d’assessorament, auditoria i assistència tècnica i jurídica, 
i de qualsevol altre servei que sigui convenient als interessos de les cooperatives associades i 
dels socis que les integren. 
 
j) Arbitrar o fer de mediador en els conflictes de contingut cooperatiu que es puguin suscitar entre 
les cooperatives associades, o entre aquestes i llurs socis, quan les parts afectades ho sol·licitin 
o ho hagin establert en els estatuts socials. 
 
k)  Qualsevol altra funció que s'atribueixi per disposicions legals o per acords de les 
Assemblees. 
 
Art. 3. La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, FCCUC, té 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar. En aquest sentit, podrà adquirir, posseir i 
alienar béns i drets, contreure obligacions i exercitar accions civils i judicials, seguint les lleis, 
gaudint de tots els beneficis i exempcions que la seva especial condició li confereix. 
 
Art. 4. El domicili de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, 
FCCUC, es fixa a Barcelona (08003) al carrer Via Laietana, 59 3r. 1ª.  La Federació podrà variar de 
domicili, dintre del seu àmbit territorial, per decisió del Consell Rector. 
 
 
CAPÍTOL II.- DRETS I DEURES DE LES COOPERATIVES ASSOCIADES 
 
 
Art. 5. Les Cooperatives han de sol·licitar el seu ingrés a la Federació mitjançant escrit adreçat al 
Consell Rector, en el qual hi ha de constar la certificació de l'acord de l'Assemblea General que 
va aprovar-la.  
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Art. 6. Les cooperatives associades, mitjançant els seus delegats, tenen dret: 
 
1) A elegir, mitjançant vot secret i directe, per a llocs de representació, i els òrgans de govern i 
de la intervenció de comptes. Per als càrrecs de govern i d'interventor de comptes, les persones 
naturals que representin les cooperatives hauran de posseir les condicions necessàries per 
l'exercici dels llocs a cobrir. El mateix s'exigeix per a les persones que ocupen càrrecs directius. 
 
2) A exercir la representació que en cada cas se'ls confereixi. 
 
3) A intervenir en la gestió econòmica, administrativa i social de la Federació conforme a les 
normes legals i estatutàries. 
 
4) A formar part de les Assemblees. 
 
5) A presentar a debat en les Assemblees totes aquelles proposicions que es cregui que puguin 
ésser beneficioses al conjunt de les cooperatives associades a la Federació i també 
candidatures als òrgans de govern. 
 
6) A utilitzar els serveis generals i beneficiar-se de les obres i activitats d'aquest caràcter. 
 
7) A instar i exercitar els seus drets i accions; sol·licitant l'acció conciliadora de la Federació i 
altres que derivin del fet de ser-ne membres. 
 
8) A associar-se als serveis i activitats voluntàriament establerts o a les associacions d'igual 
caràcter que es creïn. 
 
 
Art. 7. Els deures de les Cooperatives i Entitats membres de la Federació seran els següents: 
 
1) Participar a les reunions a les quals siguin convocades, mitjançant la representació legal 
corresponent, ajustant-se a les lleis i a aquests Estatuts. 
 
2) Complir els acords socials vàlidament adoptats. 
 
3) Facilitar la informació solvent i responsable sobre les dades sol·licitades per la Federació. 
 
4) Remetre els Estatuts a la Federació i donar compte de les seves modificacions, així com de 
les del domicili social i dels càrrecs del Consell Rector i Interventors de Comptes. 
 
5) Remetre anualment, abans del primer d'abril el balanç d'altes i baixes dels socis. 
 
6) Contribuir al sosteniment dels serveis generals de la Federació en la forma i quantia que 
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s'acordi per Assemblea General, tenint com a criteri el nombre de socis i el volum econòmic 
d'operacions que la Cooperativa haurà declarat a la Federació, i fixant els sostres pel cap baix i alt 
que computaran a aquests efectes. 
 
7) Les Cooperatives associades respondran dels deutes que la Federació pugui contreure amb 
tercers només amb les quotes i aportacions reglamentàries. 
 
8) Trametre anyalment el balanç de situació i compte de resultats a la data de tancament de 
l'exercici econòmic. 
 
 
Art. 8 Socis col·laboradors. Les altres organitzacions de consumidors i les entitats no 
cooperatives del món de l'economia social poden ser sòcies col·laboradores de la FEDERACIÓ 
DE COOPERATIVES DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA, FCCUC, sempre que 
vulguin contribuir a la consecució dels fins i a la realització de les tasques de la Federació i que 
així ho sol·licitin per escrit adreçat al Consell Rector, acompanyant-hi la certificació de l'acord de 
l'Assemblea General o de l'òrgan estatutàriament competent per acordar-ne la sol·licitud. 
 
Drets dels socis col·laboradors. Mitjançant els seus delegats tenen dret a participar en 
l'Assemblea amb veu i un número conjunt de vots que, sumats, no representin més del vint per 
cent de la totalitat dels vots socials de la Federació, comptadors a la data de convocatòria de 
l'Assemblea. Aquest número de vots en cap cas pot ser superior al número d'entitats adherides a 
la Federació. El valor del vot de les entitats adherides és el mateix per a cadascuna d'elles, amb 
independència de llurs quotes i altres aportacions econòmiques a la Federació. 
 
Els representants dels socis col·laboradors no poden ser nomenats pels càrrecs socials de la 
Federació, però sí poden assistir a les reunions del Consell Rector amb veu i sense vot.  
 
Deures dels socis col·laboradors. Tenen els mateixos deures que les cooperatives associades i 
que figuren a l'article 6 dels presents estatuts, excepte el punt 7 que només es refereix a les 
cooperatives associades. 
 
 
CAPÍTOL III.-  DEL RÈGIM ECONÒMIC 
 
 
Art. 9. La Federació ha de portar una comptabilitat ordenada i adequada a la seva activitat, amb 
subjecció al Codi de comerç i a les normes comptables que li siguin aplicables. Anualment ha de 
rendir comptes de la seva acció de govern davant l'Assemblea General, i ha de sotmetre a la 
seva aprovació el balanç i el compte de resultats. 
 
 
Art. 10. Els recursos econòmics de la Federació poden ésser de la procedència següent:  
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1) De les quotes dels socis establertes per acord de l'Assemblea, per majoria de dos terços dels 
vots que s'hi emetin, determinades en funció de la necessitat pressupostària. 
 
2) De la participació acordada en el funcionament general pels serveis i activitats que 
voluntàriament s'acordi desenvolupar. 
 
3) De la transferència del Fons d’Educació i Promoció de les Cooperatives que així ho acordin i 
de les que es dissolguin, un cop siguin liquidades, sempre que, d'acord amb la Llei, així ho 
tinguin establert als seus Estatuts socials o així ho acordi l’Assemblea respectiva. Aquestes 
quantitats poden destinar-se a fons de reserva especials, per atendre les finalitats que li són 
pròpies. 
 
4) Les donacions, subvencions, llegats i altres ingressos que legítimament percebi. 
 
 
Art. 11. El règim comptable i els llibres de la Federació s'han de formalitzar d'acord amb la 
legislació vigent. 
 
 
Art. 12. La Federació pot constituir un fons de reserva especial, que respongui exclusivament de 
la gestió general d'aquesta reserva. Els acords sobre l'abast d’aquests fons i dels altres que, si 
s’escau, aprovi l’Assemblea, seran adoptats per l'Assemblea General. 
 
 
CAPÍTOL IV.-   EL GOVERN I REPRESENTACIÓ DE LA FEDERACIÓ  
 
 
Art. 13. Els òrgans de la Federació són: 
 
a) L'Assemblea General, com a màxim òrgan de deliberació i decisió. 
 
b) El Consell Rector, com a òrgan de govern i representació. 
 
c) Els Interventors de Comptes, com a òrgans de control de la gestió administrativa del Consell 
Rector. 
 
Tant els membres del Consell Rector com els Interventors de Comptes són reelegibles.  
 
La mateixa persona no podrà ocupar simultàniament dos o més càrrecs electius a la Federació.  
 
L'exercici dels càrrecs de membres del Consell Rector i d'Interventors de Comptes no són 
retribuïts, però tenen dret a ser rescabalats de les despeses que origini el desenvolupament del 
seu càrrec, en la forma i quantia que fixi el Consell Rector. 
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Secció 1ª.- De les Assemblees: composició i funcions. 
 
 
Art. 14.  Formen l'Assemblea de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya FCCUC els representants de totes i cadascuna de les cooperatives i entitats que hi 
estiguin adscrites. No hi podrà haver delegació de la representació d'una entitat a una altra, l levat 
dels casos d'especial consideració, aprovats per l'Assemblea. 
 
a) El nombre de delegats per assistir a l'Assemblea de la Federació per cada cooperativa 
associada i entitats sòcies col·laboradores pot ser entre un i cinc, podent-ne enviar cadascuna de 
les cooperatives i entitats el nombre de delegats que creguin convenient. No obstant, quan siguin 
més d'un cal nomenar un cap de delegació, que és el que constarà en la credencial i la persona 
que  ha d'exercir el vot en nom de l'entitat a la qual representa al si de l’Assemblea de la 
Federació.  
 
b) El nombre de vots de les cooperatives associades a l'Assemblea ha de ser proporcional al 
número de socis de cada cooperativa, sense que, en cap cas, cap d'elles mai no arribi a tenir el 
vint per cent del total dels vots de l'Assemblea. Les cooperatives de menys de 100 socis tenen 
un vot a l'Assemblea. Les de 101 a 900 socis tenen dos vots. Les de 901 a 1500 socis en tenen 
tres. Les de 1501 a 2000 socis en tenen quatre, i les de més de 2000 socis en tenen cinc. 
 
c) El Consell Rector pot convidar a assistir a l'Assemblea a altres persones físiques o a entitats, 
que siguin d'interès per a la Federació, amb veu i sense vot.  
 
Art. 15. L'Assemblea es pot reunir ordinàriament i extraordinària. 
 
a)  La reunió ordinària ha de tenir lloc un cop l'any, dins dels primers sis mesos, prèvia 
convocatòria pel Consell Rector, i té les funcions d’examinar la gestió efectuada pel Consell 
Rector, i aprovar, si s’escau, els comptes anuals, i acordar l’aplicació de resultats, de conformitat 
amb l’article 29.3 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.  
 
b) L'Assemblea Extraordinària ha de ser convocada pel Consell Rector, per pròpia iniciativa o a 
petició del 10% de les cooperatives sòcies de la Federació, precisant les raons per les quals 
demanen la convocatòria d'una Assemblea Extraordinària. 
 
c) Els membres del Consell Rector i els Interventors de Comptes han d'ésser elegits forçosament 
per l'Assemblea, sigui ordinària o extraordinària. 
 
 
Art. 16. La convocatòria de les Assemblees, que ha d'incloure amb prou detall i concreció l'ordre 
del dia, s'ha de fer directament a les cooperatives associades i entitats col·laboradores  amb  una 
antelació mínima de 15 dies i  màxima de 30, respecte la data prevista per a la seva celebració. 
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Amb l'objecte de garantir un millor coneixement dels problemes a tractar, en tots aquells casos en 
què el tema ho reclami, s'ha d'acompanyar a l'ordre del dia tota la documentació pertinent per al 
seu estudi. 
 
 
Art. 17. Acords socials. Perquè l'Assemblea, tant en sessió ordinària com extraordinària, pugui 
prendre acords, hi cal com a mínim, l'assistència, en primera convocatòria, de la representació de 
més de la meitat de les Cooperatives associades a la Federació. Si no s'aconseguís aquest 
nombre, la reunió s'ha de celebrar en segona convocatòria, amb l'interval que fixi la mateixa 
convocatòria, que no serà inferior a mitja hora, però dins el mateix dia, i s'hi poden prendre 
acords qualsevol que sigui el nombre d'assistents. 
 
 
Art. 18. Les sessions de l'Assemblea s'han de presidir per una mesa que ha d'incloure la 
Presidència de la Federació o la persona que la substitueixi, que modera els debats i és assistit 
per qui ocupa la Secretaria o la persona que la substitueixi, així com les altres persones que 
considerin adients. 
 
 
Art. 19. L'Assemblea té les següents competències: 
 
a) L'examen de la gestió, l'aprovació dels comptes anuals i l'aplicació dels resultats  de l'exercici. 
 
b) Modificar els Estatuts socials. 
 
c) El nomenament i la revocació dels membres del Consell Rector, de la intervenció de comptes 
i, si s'escau, dels auditors.  
 
d) L’aprovació de les aportacions econòmiques dels socis 
 
e) En general, aprovar i decidir sobre tots aquells assumptes d'interès general per a les 
cooperatives associades així com examinar l'acció de govern del Consell Rector. 
 
f) Totes les altres que derivin de la Llei o d'aquests Estatuts. 
 
 
 
Secció 2ª.- Del Consell Rector: Composició i funcions. 
 
 
Art. 20. El Consell Rector és l'òrgan de govern i representació de la Federació. Per constituir-lo 
s'ha de procurar que les Cooperatives associades que en formen part siguin representatives de la 
diversitat de les Cooperatives de consumidors i usuaris. 
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Art. 21. Compondran el Consell Rector un mínim de set membres i un màxim de tretze, elegits per 
quatre anys i renovables per meitats cada dos anys. 
 
 
Art. 22. L'elecció dels membres del Consell Rector és una facultat exclusiva de l'Assemblea. 
Aquesta elegirà una llista tancada de set a tretze cooperadors, els quals hauran de ser prèviament 
proposats per les cooperatives de les quals en són socis. S'han de nomenar dos suplents. El 
cap de la llista més votada serà elegit President del Consell i de la Federació. La resta dels 
càrrecs es distribuirà entre el propi Consell, que ha de nomenar almenys un Vice-President, un 
Secretari i un Vice-Secretari,  la resta en seran vocals. En cas de vacant al Consell Rector, s'hi 
incorporarà el primer suplent; en cas d'ésser dues les baixes, el suplent següent. 
 
 
Art. 23. El Consell Rector pot continuar treballant mentre quedin cinc membres de la llista elegida. 
Si són menys, cal convocar una Assemblea per procedir a una nova elecció. 
 
 
Art. 24. El Consell Rector s'ha de reunir almenys un cop al mes i, sempre que el convoqui el 
President o ho sol·liciti la meitat més un dels seus membres. L'absència consecutiva a tres 
reunions ordinàries del Consell Rector sense causa justificada d'un dels seus membres, és 
considerada com a renúncia al càrrec. 
 
 
Art. 25. Els membres del Consell de la Federació no poden tenir intervenció directa ni comissió, 
gestió, negocis o empreses que contractin amb la Federació, llevat l'autorització expressa de 
l'Assemblea. 
 
Art. 26. Correspon al Consell Rector el govern i la representació de la Federació. En especial té 
les facultats següents: 
 
1) Reglamentar l'organització i el règim dels serveis generals de la Federació. 
 
2) Decidir sobre l'exercici d'accions judicials. 
 
3) Adquirir, alienar, permutar i gravar tota mena de béns mobles i immobles per qualsevol dels 
mitjans reconeguts en dret. 
 
4) Efectuar dipòsits, cobraments i pagaments en cooperatives de crèdit, caixes d'estalvis o bancs 
i disposar dels seus fons sota la signatura del President, Vice-President o Secretari. Serà 
obligatòria per a aquestes operacions, la signatura mancomunada de dos càrrecs, qualsevol dels 
assenyalats. 
 
5) Proposar serveis i activitats. 
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6) Convocar les Assemblees. 
 
7) Nomenar la persona que ha d'ocupar la Direcció i fixar la plantilla necessària per realitzar els 
fins de la Federació. 
 
8) Portar a terme les gestions i desplegar les activitats que l'Assemblea acordi. 
 
 
 
Art. 27.  Correspon al President del Consell Rector: 
 
a) Representar la Federació tant judicialment com extrajudicial, en tots els actes i contractes i en 
l'exercici de tota mena d'accions i excepcions. 
 
b) Convocar les reunions del Consell Rector, així com en nom d'aquest, les de l'Assemblea 
General, i presidir-les. 
 
 
Art. 28. Correspon al Vice-president substituir el President, en absència d'aquest. 
 
 
Art. 29. Correspon al Secretari: 
 
a) Estendre i signar les actes de les sessions del Consell Rector i de l'Assemblea General, 
comunicacions i circulars i tramitar els acords dels òrgans rectors. 
 
b) Portar el llibre de Registre d'Entitats associades i del seu nombre de socis declarat d'acord 
amb l'article 6è, apartat 5 dels presents Estatuts. 
 
c) Custodiar els llibres, documents i segells de la Federació excepte els de Comptabilitat.  
 
d) Lliurar certificacions amb referència als Llibres i els documents de la Federació, excepte els de 
Comptabilitat, amb el vist-i-plau del President. Els llibres necessaris s'han de formalitzar en la 
manera que determinen les normes legals a aquest efecte, i són d'obligatorietat inexcusable. 
 
e) El Vice-Secretari ha de substituir el Secretari, en absència d'aquest, per les raons que siguin 
en totes les seves competències. 
 
 
Art. 30. Correspon als Vocals substituir, per acord del Consell Rector als càrrecs de President o 
de Secretari, per absència o malaltia d'aquests i del Vice-President i del Vice-Secretari i, en 
general, auxiliar els càrrecs del Consell Rector en llurs funcions, així com encarregar-se de les 
tasques que per acord del Consell se'ls encomani. 
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Secció 3ª.- De la Direcció General: Nomenament i funcions 
 
 
Art. 31. El Consell Rector ha de designar una persona per ocupar la Direcció General escollida 
entre qui tingui capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per desenvolupar les funcions 
pròpies d’aquest càrrec, les quals consistiran a gestionar els assumptes pertinents al gir o tràfic 
empresarial de la Federació. El nomenament i el cessament de qui ocupi la Direcció General han 
de ser comunicats pel Consell Rector a la primera Assemblea General que es tingui 
posteriorment. 
 
 
Art. 32. La persona que ocupa la  Direcció general, a més dels drets i les obligacions fixats al 
contracte corresponent i de l’acompliment de les directrius generals d’actuació establertes pel 
Consell Rector, ha de complir les següents funcions: 
 
a) Presentar a aquest, cada exercici econòmic, la memòria explicativa de la gestió, el balanç i el 

compte de resultats, per tal que en sigui informat, i passar-los posteriorment a la consideració 
de l’Assemblea General. D’aquesta documentació, se n’ha de trametre còpia als interventors 
de Comptes, als efectes previstos a l’article 33 d’aquests Estatuts.  

 
b) Portar la direcció de la gestió de tots els assumptes que afecten al gir i tràfic normal de la 

Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, FCCUC, administrar els 
seus béns i representar-la en operacions i contractes mercantils. 

 
c) Donar compte en les sessions del Consell Rector de la marxa dels assumptes de la 

Federació referent a la seva funció. 
 
d) Portar la correspondència i qualsevol funció similar del seu càrrec.  
 
e) Vetllar l'actuació del personal de la Federació i inspeccionar els seus serveis i dirigir el 

personal tècnic de la Federació que l'ajudarà en el seu treball. 
 
 
Secció 4ª.- Dels Interventors de Comptes 
 
 
Art. 33. L'Assemblea General ha d'elegir entre els socis de les Cooperatives associades d'un a 
tres Interventors de Comptes, havent estat prèviament proposats per aquestes. Els càrrecs tenen 
una durada de dos anys. 
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Art. 34.  Les funcions dels Interventors de Comptes són supervisar les operacions econòmiques 
demanant aclariments al Consell Rector, inspeccionar la comptabilitat, examinant la situació de la 
Caixa per tal de tenir un coneixement exacte de la marxa social i informar-ne obligatòriament a 
l'Assemblea. 
 
 
Art. 35.  Els Interventors de Comptes funcionen de forma col·legiada i llurs actuacions i informes 
es decideixen per unanimitat o majoria, sens perjudici que delegui l'execució concreta de cada 
actuació en un o dos dels seus components. En cas de disconformitat poden emetre informe per 
separat. Els Interventors de Comptes es poden reunir cada vegada que un d'ells, per les causes 
que sigui, ho suggereixi.  
 
 
CAPÍTOL V.- DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA FEDERACIÓ 
 
 
Art. 36. La Federació només es pot dissoldre per concórrer una de les causes legalment 
previstes o per acord de l'Assemblea General, convocada amb caràcter d'Extraordinària, a aquest 
únic efecte. En aquest cas, l'acord de dissolució requereix el vot favorable dels dos terços dels 
socis federats, en primera convocatòria. En segona convocatòria serà suficient el vot favorable 
dels dos terços dels vots socials assistents. 
 
 
Art. 37. L'Assemblea General que adopti l’acord de dissolució de la Federació ha de nomenar els 
liquidadors, en nombre senar, preferentment entre els socis. En el cas que l’assemblea no 
nomeni liquidadors, els membres del Consell Rector adquireixen automàticament aquesta 
condició. 
 
 
Art. 38. Els liquidadors han de realitzar les operacions pendents i les que siguin necessàries per 
a l'acompliment de llur missió. Ostenten la representació de la Federació a aquests sols efectes i 
poden alienar els béns socials, fer efectius els crèdits i satisfer les obligacions d'aquesta. Els 
liquidadors han de donar compte de la marxa de la liquidació i del balanç corresponent per a la 
seva aprovació en l'Assemblea Extraordinària convocada a tal efecte. 
 
 
Art. 39. Si un cop efectuat el balanç de la Federació resten béns, aquests han de passar a l'entitat 
que determini l'Assemblea la qual els ha de destinar a la promoció i divulgació del 
Cooperativisme. 
 
 
 
CAPÍTOL VI.-   DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
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Art. 40. La modificació d'aquests Estatuts només pot tenir lloc en virtut d'un acord adoptat per 
l'Assemblea General, ordinària o extraordinària, adoptat amb el vot favorable de dos terços dels 
vots socials assistents. 
 
 
Art. 41. Qualsevol modificació, sigui a iniciativa del Consell Rector o d'una quarta part de les 
cooperatives associades, cal que figuri en l'ordre del dia de l'Assemblea General. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquests estatuts van ser aprovats per l’Assemblea General de 11 de juliol de 2005 i 10 de juliol 2006, i 
definitivament inscrits al Registre de Cooperatives mitjançant resolució de 8 de febrer de 2007. Consten 
incorporats en les escriptures públiques de 28 de setembre de 2005, 13 de desembre de 2006 i 8 de gener de 
2007. 
 


