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Informació pre-contractual 
Aportacions voluntàries al capital social de Catalana de Serveis Financers 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

APORTACIONS AL CAPITAL SOCIAL.  Aportacions voluntàries. 

 

CONDICIONS GENERALS DE LES APORTACIONS VOLUNTÀRIES AL CAPITAL SOCIAL DE LA 
COOPERATIVA CATALANA DE SERVEIS FINANCERS - EMISSIÓ ZERO.1. 
 
Primer tram de l’emissió ZÉRO.1:  1-04-2021, amb l’acord de l’Assemblea i l’aprovació del Consell 
Rector. 
 
 
• 1. INTRODUCCIÓ 
• 2.  INFORMACIÓ SOBRE L'ENTITAT 
• 3.  OBJECTE 
• 4.  VALOR DE LES APORTACIONS 
• 5.  ACREDITACIÓ DE LA TITULARITAT DE LES APORTACIONS 
• 6.  PERÍODE DE SUBSCRIPCIÓ i DESEMBORSAMENT 
• 7.  REMUNERACIÓ 
• 8.  ACTUALITZACIÓ DE LES APORTACIONS 
• 9.  TRANSMISSIBILITAT 
• 10. RETORN DE LES APORTACIONS VOLUNTÀRIES 
• 11. RESPONSABILITAT 
• 12. DRET DE DESISTIMENT 
• 13. DRETS DELS SOCIS 
• 14. OBLIGACIONS DELS SOCIS 
• 15. FACTORS DE RISC DE LES APORTACIONS 
• 16. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
• 17. CLÀUSULES DIVERSES 
 

 

1.  INTRODUCCIÓ 

Aquest document té per objecte informar detalladament sobre la naturalesa i característiques de les 

aportacions voluntàries al capital social la cooperativa Catalana de Serveis Finanacers, SCoopC, (en 

endavant, "la cooperativa"), així com dels possibles factors de risc que s'han de tenir en compte en relació 

amb la seva possible subscripció o adquisició. 
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2.  INFORMACIÓ SOBRE L'ENTITAT 

La cooperativa es regeix per allò que disposen els seus Estatuts de conformitat amb les disposicions de la 

Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, aprovada pel Parlament de Catalunya. 

a) La cooperativa està inscrita en el Registre de Cooperatives de Barcelona, que gestiona la 

Generalitat de Catalunya, amb el número 14.850. 

b) Els Estatuts de la cooperativa estan publicats, i permanentment actualitzats, a la seva pàgina 

web www.catalanasf.cat a l'apartat de Coneix-nos.  

c) L'objecte social de la cooperativa és la prestació de serveis financers, destinats a la millora 

econòmica i tècnica de les activitats de les persones que en són sòcies, mitjançant les 

activitats pròpies de les cooperatives de serveis. 

d) El domicili social de la cooperativa està situat a Barcelona, carrer Tuset, 19, entresòl. 

e) Podeu dirigir les vostres consultes, en relació l’emissió de les aportacions voluntàries al 

capital social de la cooperativa, a l’adreça hola@catalanasf.cat.  

 

 
3. OBJECTE. 
 
3.1. D’acord amb el que preveuen els Estatuts de la cooperativa i les decisions adoptades pels seus òrgans 
cooperatius, el capital social està constituït per les aportacions obligatòries de les persones sòcies, i també 
per aportacions voluntàries. 
 
3.2. Totes les aportacions voluntàries es destinaran al desenvolupament de la cooperativa. 
 
3.3. En cap cas podran accedir a subscriure aquestes aportacions voluntàries aquelles persones que no 
hagin estat acceptades prèviament com persones sòcies. 
 
3.4. L’Assemblea General de 20 de març 2021 va autoritzar un primer tram de aportacions voluntàries: 

emissió anomenada ZERO.1 de cinquanta mil euros (50.000,00 €). 

3.5. La persona sòcia que vulgui participar en aquesta emissió ha de subscriure com a mínim un títol, que 

es desemborsarà de manera íntegra al moment de formalització de la subscripció. 

 
 
4. VALOR DE LES APORTACIONS. 
 
4.1 El valor mínim de cada aportació serà un títol.  
 
4.2. El valor nominal de cada títol serà de cent euros (100,00 €). 
 
4.3. En la primera ronda s’estableix un màxim per soci de mil euros (1.000,00 €); si, acabada la primera 
ronda, aquesta no quedés totalment coberta, s’obrirà una segona ronda de subscripció de nou entre totes 
les persones que són sòcies, on s’estableix un límit màxim per soci del 30% de l’emissió (15.000,00 €). 
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5. ACREDITACIÓ DE LA TITULARITAT DE LES APORTACIONS 
 
5.1. Les aportacions s’acrediten mitjançant títols nominatius, llibretes, fitxes o relació nominal de socis 
amb el seu import corresponent i no tenen en cap cas la consideració de títols valors. 
 
5.2. En el Llibre Registre d'Aportacions al Capital Social es reflecteixen els titulars i detalls d'aquestes 

aportacions. 

 
6. PERÍODE DE SUBSCRIPCIÓ i DESEMBORSAMENT 
 
6.1. El període de subscripció, en primera ronda, s´inicia l’1 d’abril de 2021 fins dos mesos després; en 
segona ronda, a partir de l’1 de juny de 2021, atenent a l’article 46.2 dels estatuts. Total del període de 
subscripció: 3 mesos, fins el 31 de juliol de 2021. 
 
6.2. El desemborsament s’haurà de fer efectiu, en el moment que la cooperativa autoritzi la reserva de la 
subscripció. 
 

 
7. REMUNERACIÓ 
 
7.1 Al principi la remuneració serà 0%. L’interès pot ser modificat anualment per acord de l’Assemblea 
General. Les aportacions voluntàries al capital social poden generar els interessos que determini de forma 
anual l’Assemblea. 
 
7.2 En el cas que s’aprovin la remuneració d’interessos, la data partir de la qual començaran a favor de la 
persona que és sòcia serà en la data aprovada en l’Assemblea. El pagament de interessos serà anual. 
 
7.3. Fiscalitat. La remuneració de les aportacions té la consideració de rendiment de capital mobiliari; al 
rendiment s'aplicarà el tipus de retenció corresponent d'acord amb la normativa vigent. 
 

 
8.  ACTUALITZACIÓ DE LES APORTACIONS 

L'actualització de les aportacions incorporades al capital social només podrà realitzar-se a l'empara de les 

normes sobre regularització de balanços, observant els límits i requisits que addicionalment estableixin 

els Estatuts i la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, aprovada pel Parlament de Catalunya. 

 

 

9. TRANSMISSIBILITAT 

La persona que és sòcia pot traspassar les aportacions voluntàries per actes inter vius i mortis causa, en 

la manera fixada en els Estatuts en l’article 47 i en l’article 75 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de 

cooperatives, aprovada pel Parlament de Catalunya. 

 
• Per actes “inter vivos”, entre persones les persones que són sòcies, amb els mitjans temàtics de l’àrea 
de socis, amb una antelació mínima de quinze dies i donant avís al Consell Rector, en el termini màxim de 
vint dies des de la data de la transmissió. 
 
• Per successió per causa de mort, segons el que preveu la Llei. 
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10.  RETORN DE LES APORTACIONS VOLUNTÀRIES 
 
10.1. El venciment de les participacions és infinit i seran amortitzades en el moment que la persona que 
és sòcia causi baixa a la cooperativa, sens perjudici del que s’estableix a la Llei i els Estatuts socials. 
 
10.2. L’Assemblea General pot realitzar amortitzacions anticipades si ho considera convenient, a partir del 
tercer any de la data de l’emissió. 
 
10.3. El Consell Rector estarà obligat a acordar el reemborsament de les aportacions voluntàries fins al 
límit del 10% del capital social existent, a la data d’inici de l’exercici econòmic, en cas que se sol·licitin. En 
els casos que les sol·licituds excedeixin aquest límit, els nous reemborsaments estan condicionats a l’acord 
favorable del Consell Rector i de l’Assemblea General. 
 
10.4. En cas de baixa d’un soci, aquest té el dret de sol·licitar el reemborsament de les seves aportacions 
voluntàries, sens perjudici del que la llei i els Estatuts socials estableixen. En aquest cas els criteris que 
s’aplicaran de conformitat amb els Estatuts socials seran els següents: 
 

• El Consell Rector, en el termini màxim d’un (1) mes de l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici en 

què causi baixa el soci, ha de procedir a fixar l’import definitiu del reemborsament de les seves 

aportacions al capital social. L’import haurà de ser comunicat a la persona que és sòcia.  El soci 

disconforme amb el resultat d'aquest acord podrà impugnar-ho pel procediment previst en els Estatuts. 

• De l’import definitiu del reemborsament resultant, s’han de fer les deduccions següents, quan 
convingui: 
       -      Totes les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa, per qualsevol concepte. 

- Les procedents per baixa no justificada o expulsió. 
- Les responsabilitats que li poden ser imputades i quantificades, sense perjudici de la 

responsabilitat patrimonial en virtut del que estableixi la Llei de cooperatives de Catalunya. 
 

10.5. La cooperativa ha d’efectuar el pagament de les aportacions socials en el termini pactat per mutu 
acord amb la persona sòcia i, en defecte, en el termini que assenyali el Consell Rector i que no pot ser 
superior als cinc anys comptats des de la baixa de la persona sòcia o bé des de la data en que el Consell 
Rector hagi acordat el reemborsament segons l’article 35.4 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de 
cooperatives de Catalunya. Durant aquest temps, la persona que era sòcia i que causa la baixa té dret a 
percebre l’interès legal del diner per la quantia pendent de reemborsament. 

 
 
11. RESPONSABILITAT 
 
11.1. La responsabilitat de la persona sòcia per les obligacions socials és limitada a les aportacions al 
capital subscrites, tant si són desemborsades, com si no, sens perjudici del que disposen els Estatuts 
socials i la Llei de cooperatives. 
 
11.2. La persona sòcia que es doni de baixa continua sent responsable durant cinc anys davant la 
cooperativa, amb la limitació esmentada al paràgraf anterior, per les obligacions assumides per aquesta 
amb anterioritat a la data de la baixa. 
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12. DRET DE DESISTIMENT 
 
12.1. Totes les persones sòcies que formalitzin aquest contracte disposaran de 14 dies naturals des de la 
data del contracte per desistir dels serveis. En cas que es vulgui desistir, serà necessària la notificació a 
través del correu electrònic o postal, determinat a les Condicions Generals previstes al mateix web de 
contractació o bé directament a secretaria@catalanasf.cat.  
 
12.2. En cas d’exercir el dret de desistiment l’Entitat s’obliga a retornar, dins del termini de 14 dies naturals 
des de la notificació formal del soci, l’aportació voluntària seguint el mateix mètode de pagament que la 
persona sòcia hagi utilitzat, excepte una altra indicació. 

 
 
13.  DRETS DEL SOCIS 

Els socis tenen els drets que figuren en els Estatuts de l'Entitat i en la normativa vigent, destacant, entre 

d'altres, els següents drets vinculats a les aportacions: 

a) Rebre l'import corresponent a la seva aportació en els casos de baixa o dissolució de l'entitat, d'acord 

amb el que disposen els Estatuts. 

b) Participar, si escau, en els interessos corresponents a les seves aportacions al capital social. 

c) En l'Assemblea General, la persona que és sòcia tindrà el dret de vot que li correspon a la seva condició 

de soci. 

d) El soci donat de baixa i els seus drethavents poden exigir el reemborsament de les seves aportacions, 

de conformitat a la regulació del reemborsament d'aportacions, que més endavant s'exposa. 

e) Sol·licitar al Consell Rector, a l’adreça secretaria@catalanasf.cat, de rebre la informació sobre la marxa 

de la cooperativa i, en particular, sobre la qual afecti als seus drets econòmics o socials. El Consell Rector 

ha de facilitar aquesta informació per escrit en un termini no superior a trenta (30) dies des de la recepció 

de la sol·licitud, o bé comunicar, en el mateix termini, que, per entendre que es tracta d'un assumpte 

d'interès general, li donarà resposta en l'Assemblea General més propera a celebrar, incloent-la en l'ordre 

del dia. 

f) Examinar en el domicili social de l'Entitat, o per accés electrònic, en el termini comprès entre la 

convocatòria de l'Assemblea i la seva celebració, els documents que hagin de ser sotmesos a la mateixa i, 

en particular, els comptes anuals, l'informe de gestió, la proposta de distribució de resultats i l'informe 

d'auditoria. 

 

14.  OBLIGACIONS DELS SOCIS 

Els socis tenen les obligacions previstes en els Estatuts de l'Entitat i la normativa vigent i, en relació amb 

les aportacions voluntàries, l'obligació de desemborsar les aportacions que hagués subscrit, constituint 

falta molt greu el no desemborsament de les aportacions en els terminis previstos. 
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15.  FACTORS DE RISC DE LES APORTACIONS 

15.1. Venciment indefinit: 

Les aportacions, en la seva condició de part conformant del capital social de l'Entitat, no tenen un 

venciment definit i, per tant, no hi ha una data concreta en què el soci rebi una devolució nominal de les 

aportacions. No obstant això, els les persones que són sòcies estan facultats a sol·licitar, en qualsevol 

moment, el reemborsament de les seves aportacions, sempre dins dels límits que preveu la normativa 

vigent i els Estatuts de l'Entitat (tal com s'indica en l'apartat 10). 

Cal assenyalar que, de conformitat amb la normativa vigent i els Estatuts de l’Entitat, el reemborsament 

de les aportacions podria ser refusat incondicionalment pel Consell Rector, entre d'altres supòsits, en el 

cas que es produís una cobertura insuficiente del capital social mínim, reserves i coeficient de solvència. 

15.2.  Absència de cotització, liquiditat limitada: 

Les aportacions, que no són valors negociables a l’efecte del RDL 4/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova 

el text refós de la Llei del Mercat de Valors. Per tant, tampoc estan sotmeses a les exigències de la Directiva 

sobre Mercats dels instruments Financers (MiFID II), no cotitzen, ni són negociables en cap mercat 

organitzat, amb la qual que tenen una liquiditat limitada. 

15.3.  Absència de cobertura pel Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit 

Les aportacions no tenen la consideració de dipòsit bancari i, per això, no gaudeixen de la cobertura del 

Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. 

15.4.  Risc de no percepció dels interessos: 

El pagament dels interessos estarà condicionat a: 

a) L'aprovació de l'òrgan intern de govern de l'Entitat que correspongui; 

b) L'obtenció de resultats nets o tenir reserves suficients per satisfer-les; en cas d'utilització de reserves 

per al pagament dels interessos. 

15.5.  Risc d'absorció de pèrdues: 

En el cas que l'Entitat tingués pèrdues, hi ha la possibilitat que aquestes hagin de ser cobertes pels socis 

mitjançant una reducció percentual i igual en totes les aportacions. 

 
16. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
16.1. S’informa als socis que la cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCoopC és la responsable de 
les dades personals facilitades en l’emissió de les aportacions voluntàries al cpital social. L’Entitat les ha 
d’emprar, únicament, per atendre les sol·licituds, realitzar les comunicacions informatives i enviar les 
comunicacions sobre els serveis de la mateixa cooperativa. En particular,  sobre la relació del soci amb la 
cooperativa. La legitimació d’aquest tractament deriva de l’execució de les condicions de l’emissió de les 
aportacions voluntàries al capital social, així com del consentiment que la persona contractant va 
expressar en fer-se sòcia de la cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCoopC Les dades es 
conservaran mentre es mantingui la relació societària, i en el seu cas, durant els anys necessaris per 
complir amb les obligacions legals. 
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16.2. En el marc de l’execució d’aquestes condicions està prevista la cessió de dades, procedents de la 
mateixa persona interessada, a terceres empreses quan sigui necessari per a la prestació dels serveis 
contractats, com per exemple: assessories fiscals i comptables, administració tributària o altres 
administracions públiques, etc. 
 
16.3. La persona contractant té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats 
en la informació addicional que figura a la política de privacitat de la cooperativa Catalana de Serveis 
Financers, SCoopC, disponible a la web https://catalanasf.cat, i pot exercir els drets o trobar la informació 
addicional dirigint-se al responsable de tractament de les seves dades de la cooperativa Catalana de 
Serveis Financers, SCoopC, a l’adreça:  
 
• Per correu postal dirigit a l’adreça social, al carrer Tuset, 19, entresol, de Barcelona (08006). 
 
• Per correu electrònic dirigit a tic@catalanasf.cat. 

 
 
17. CLÀUSULES PER A LA FORMALITZACÓ DEL CONTRACTE 
 
17.1. Amb l’acceptació d’aquestes condicions, la persona contractant declara conèixer i acceptar que la 
finalitat d’aquestes condicions no és, en cap cas, oferir per part de la cooperativa a favor del soci un 
producte financer, ni garantir-li rendibilitat financera, sinó permetre desenvolupar l’objecte social definit 
en els estatuts socials de cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCoopC. 
 
17.2. La notificació al soci de les operacions i comunicacions de caràcter general derivades de l’operativa 
d’aquestes aportacions voluntàries, es realitzaran prioritàriament per correu electrònic a l’adreça 
indicada en aquestes condicions. És responsabilitat del soci el manteniment correcte, en estat operatiu, 
del correu referit. 
 
17.3. En cas d’incompatibilitat, les disposicions establertes als Estatuts socials vigents i als acords de 
l’Assemblea General prevaldran sobre les presents condicions. La declaració de qualsevol d’aquestes 
condicions com a invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de la resta, que continuarà essent 
vinculant per al soci i la cooperativa, les quals es comprometen en aquest cas a substituir la clàusula 
afectada per una altra de vàlida d’efecte equivalent, segons els principis de bona fe i equilibri de 
contraprestacions. 
 
17.4. Aquest contracte es regirà i interpretarà en tots els seus extrems per les lleis catalanes que resultin 
aplicables. 
 
17.5. Totes les controvèrsies que puguin sorgir en relació amb aquest contracte se sotmetran a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, excepte en aquells supòsits que es disposi. 
 
Condicions actualitzades a Barcelona,  1 d’abril de 2021.         
 

 

 

 

 

Jaume Miquel March Amengual     Jaume Angerri i Auberni 

President.                                                                Secretari.                                                                                                                                                            

 

NOTA: Utilitzeu el formulari per a la reserva pre-contractual.  
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