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Barcelona, 31 de març de 2020 

RESUM 

  

- Mitjançant el Decret llei de la Generalitat de Catalunya 10/2020 de 27 de març de 2020 per a 

lluitar contra el COVID-19, s'adopten mesures diverses per a les entitats d'àmbit privat, incloses 

les cooperatives catalanes i per al funcionament de les entitats esportives a Catalunya. 

 

- Comunicat de l'AEPD, de 26 de març de 2020, referent a l'ús de webs i App’s per a 

l'autodiagnòstic del COVID-19. 

 

 

 

DECRET LLEI GENERALITAT DE CATALUNYA 10/2020, DE 27 DE MARÇ 

Por raó del referit Decret-Llei 10/2020, de 27 de març, el Govern de la Generalitat de Catalunya, 

a més de determinades mesures referides a despeses del personal estatutari de l'Institut Català 

de Salut i a matèria de policia sanitària mortuòria i de les ja avançades al final de la nostra Nota 

Informativa XIII, va adoptar les següents mesures: 

 

1.- MESURES RELATIVES A LES PERSONES JURÍDIQUES DE DRET PRIVAT, 

INCLOSES LES COOPERATIVES CATALANES 

Les mesures que s'indiquen a continuació s'entenen vigents des de l'entrada en vigor de l'estat 

d'alarma. 

 Reunions i acords dels òrgans col·legiats 

Durant la vigència de l'estat d'alarma actual, els terminis previstos legalment per a la 

reunió dels òrgans col·legiats de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les 

disposicions del dret català, incloses les societats cooperatives, queden suspesos a 

partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la 

data de finalització de l'estat d'alarma o de les seves pròrrogues. 
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Les reunions convocades abans de la declaració d'aquest estat que hagin de tenir lloc 

amb posterioritat a aquesta declaració poden ser objecte d'ajornament o de modificació 

quant al lloc, mitjà, dia i hora de celebració per qui les ha convocat. Si s'ha decidit 

l'ajornament o la normativa reguladora de l'estat d'alarma impossibilita la celebració de 

la reunió, aquesta s'ha de tornar a convocar dins del mes següent a la data en què 

tingui lloc l'aixecament de l'estat d'alarma. 

 

No obstant a l'anterior, durant la vigència de l'estat d'alarma, els citats òrgans col·legiats 

(i en el seu cas les seves comissions delegades), encara que no el prevegin els estatuts 

de les seves persones jurídiques, podran: 

o Reunir-se i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de 

comunicació, d'acord amb el que es disposa en l'article 312-5.2 del Codi civil de 

Catalunya. 

o Adoptar acords sense reunió, d'acord amb el que es disposa en l'article 312-7 

del Codi civil de Catalunya, sempre que ho decideixi la persona que els presideix 

o ho sol·licitin almenys dos membres. 

 

 Elaboració (formulació), aprovació i presentació de comptes anuals i altres 

documents que, legal o estatutàriament, fossin exigibles. 

Els terminis previstos legalment per a elaborar, aprovar i presentar comptes anuals y 

altres documents exigibles s'entenen suspesos a partir de la data de declaració de l'estat 

d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o 

de les seves pròrrogues. 

 

 Mesures concretes addicionals a les anteriors aplicables a les Cooperatives 

Catalanes 

De forma excepcional i durant el període d'estat d'alarma, el consell rector pot convocar 

assemblees extraordinàries amb l'antelació mínima que consideri pertinent, sempre 

tenint en compte la urgència de l'acord a adoptar. En tot cas, serà responsabilitat del 

consell rector adoptar les mesures pertinents, en atenció a les circumstàncies concretes 

de cada societat cooperativa, perquè els socis puguin rebre la convocatòria i concórrer 

a la sessió de l'assemblea que podrà fer-se per videoconferència o altres mitjans de 

comunicació, amb les garanties pertinents. A aquest efecte, la convocatòria de la reunió 

de l'assemblea haurà de fer constar la concurrència de les raons que han motivat fer la 
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convocatòria amb una antelació inferior a 15 dies, previst en l'article 44 de la Llei del 

Parlament de Catalunya 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives.  

 

De forma excepcional i durant el període d'estat d'alarma, el Consell Rector, segons les 

circumstàncies concretes de cada cooperativa, podrà disposar altres mecanismes 

diferents als establerts en l'article 48.2 de la Llei de cooperatives en relació amb 

l'obligació de posar a la disposició dels socis el nombre de vots socials que correspon a 

cada soci. 

 

De forma excepcional en relació amb el que s'estableix en l'article 134 de la Llei del 

Parlament de Catalunya 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, durant tot el període 

d'estat d'alarma, el consell rector podrà acordar la suspensió total o parcial de 

l'activitat cooperativitzada de tots els socis treballadors, socis de treball, o 

treballadors o d'una part d'aquestes, quan es donin els següents requisits: 

a) Que la cooperativa tingui més de 100 socis treballadors, socis de treball o 

treballadors. 

b) Que no sigui possible fer l’assemblea ni de forma presencial, ni telemàtica, degut 

a les mesures sanitàries a seguir per a dur a terme reunions i a la falta de mitjans 

telemàtics. 

A aquests efectes, serà necessari que a l’acord es motivi la concurrència dels requisits 

indicats. 

El reemborsament de les aportacions dels socis de la cooperativa que causin baixa 

durant la vigència de l'estat d'alarma queda prorrogat fins que transcorrin sis 

mesos des que finalitzi l'estat d'alarma. 

 

 Mesures relatives a las juntes de propietaris en règim de propietat horitzontal 

Els terminis legals o estatutaris per la convocatòria i celebració de les reunions de 

les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal 

queden suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es 

reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o de les seves pròrrogues. 

 

Les reunions ja convocades que hagin de celebrar-se durant la vigència de l'estat 

d'alarma, tret que sigui possible dur-les a terme pels mitjans establerts en l'article 312-

5.2 del Codi civil de Catalunya, queden suspeses i s'han de tornar a convocar dins 

del mes següent a la data en què tingui lloc l'aixecament de l'estat d'alarma. 
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Durant la vigència de l'estat d'alarma, queda admesa també la possibilitat d'adoptar 

acords sense reunió, a instàncies de la persona que presideix la junta, si es compleixen 

els requisits establerts en l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya. 

 

2.- MESURES RELATIVES AL FUNCIONAMIENT DE LES ENTITATS ESPORTIVES 

A CATALUNYA 

Mentre es mantingui l’estat d’alarma: 

 Se suspèn la realització d'assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, 

de les entitats esportives de Catalunya, deixant sense efecte qualsevol convocatòria que 

ja hagi estat acordada i comunicada i que es tingui previst realitzar a partir del dia 28 

de març de 2020. 

Les assemblees ja convocades i suspeses s'hauran de tornar a convocar i comunicar, 

respectant els períodes establerts legalment. 

 

 Se suspèn la facultat per a convocar per part dels òrgans competents 

procediments electorals per a triar la Junta Directiva o la Comissió Directiva de les 

entitats esportives a Catalunya. 

Los procediments electorals en curs queden suspesos fins a l'aixecament de l'estat 

d'alarma, quedant subjecta la seva represa als disposat en aquest Decret llei. 

 

 El mandat dels òrgans directius de les entitats esportives a Catalunya que expiri durant 

l'estat d'alarma es prolonga automàticament fins que es pugui convocar i realitzar el 

corresponent procediment electoral. 

 

 Són nul·les de ple dret les actuacions que vulnerin el que es disposa en els 

apartats anteriors. 
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COMUNICAT DE L’AEPD SOBRE l’ÚS DE WEBS Y APPS 

D’AUTOAVALUACIÓ DEL CORONAVIRUS 

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en la seva última nota de premsa del 26 

de març de 2020, ha publicat una sèrie d'indicacions relatives a l'ús d'aplicacions mòbils (App’s) 

destinades a la recollida i tractament de dades de salut dels ciutadans en llaures a la detecció de 

casos de Covid-19 com en el seu control. 

En la nota es destaca que és essencial diferenciar aquelles App’s desenvolupades per una 

administració pública, ja sigui amb col·laboració públic-privada o totalment pública, i la base 

legal de la qual està sustentada per l'interès públic i la garantia dels interessos vitals de les 

persones, de la resta d'App’s d'origen privat, respecte les quals l'anàlisi prèvia de la seva 

adequació a la normativa de protecció de dades ha de ser més exhaustiva. 

Una vegada més l'AEPD ens recorda que la situació excepcional de l'estat d'alarma decretat 

pel Govern no afecta de cap manera al dret a la protecció de dades dels ciutadans, si bé pot 

justificar, en l'àmbit de l'administració sanitària estatal i autonòmica, una base legal per a legitimar 

certs tractaments i cessions de dades dels ciutadans sobre la base dels interessos esmentats en 

el paràgraf anterior, com el control de la pandèmia.   

 

La nota de premsa pot consultar-se en el següent enllaç: https://www.aepd.es/es/prensa-y-

comunicacion/notas-de-prensa/aepd-apps-webs-autoevaluacion-coronavirus-privacidad. 

 

En endavant continuarem informant de qualsevol nova mesura i/o canvi normatiu que 

pugui produir-se com a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19.  

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir 

assessorament professional de cap mena ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. © 

2020 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Tots els drets reservats. 
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