
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Barcelona, 25 de maig de 2020 

 

 

 

 

El passat dijous 21 de maig es va publicar en el DOGC el Decret llei 19/2020 de 

Mesures complementàries en matèria social i sanitària per a pal·liar els efectes de 

la pandèmia generada per la COVID-19, en el qual es regulen diverses mesures 

relatives a les prestacions socials, mesures en l'àmbit sanitari, i mesures 

aplicables a les societats cooperatives catalanes. 

En la present circular es detallaran les mesures excepcionals adoptades en relació 

amb les societats cooperatives catalanes.  

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

El Decret Llei disposa diverses mesures que podran ser adoptades de manera excepcional i 

fins al 31 de desembre de 2020, encara que els estatuts de la cooperativa no ho prevegin, que 

es concreten en les següents.  

 

En primer lloc, s'habilita al Consell Rector a convocar telemàticament  les assemblees 

generals, sempre que la cooperativa i els socis disposin de mitjans necessaris per a realitzar-

la amb plenes garanties. En la convocatòria telemàtica es faran constar les raons 

d'excepcionalitat que la motivin i especificar com es realitzaran tant en primera com en segona 

convocatòria. Així mateix, s'haurà de facilitar l'accés als documents relatius als assumptes a 

tractar en l'Assemblea segons disposa l'article 39.2 de la Llei de cooperatives. 

El Consell Rector serà el responsable de l'efectiva comunicació als socis de les mesures 

adoptades a fi de participar en l'assemblea.  

En els mateixos termes, es podrà celebrar l'assemblea general i adoptar els acords pertinents 

mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que permetin la participació a 

distància dels socis, segons disposa l'article 46.3 de la llei 12/2015, de 9 de juliol, de 

cooperatives de Catalunya. 

Amb caràcter general les referides reunions s'entendran celebrades en el domicili social de la 

cooperativa. 

En l'acta de la sessió, s'indicaran les circumstàncies indicades en l’article 51 de la Llei de 

cooperatives i es deixarà constància expressa de l'haver reconegut la identitat de totes les 

persones assistents. L'Acta es remetrà a l'adreça de correu electrònic de cada assistent de 

manera immediata o, com a màxim, dins dels tres dies següents a la reunió. 

Les assemblees generals convocades abans de la declaració de l'estat d'alarma, que havien 

de celebrar-se després de la declaració, i que puguin ser objecte de modificació de conformitat 

amb el Decret llei 10/2020, de 27 de març, es podran celebrar dins de termini, mitjançant la 

referida celebració per mitjans telemàtics. 

 

El Consell Rector podrà convocar assemblees extraordinàries amb l'antelació mínima i 

màxima que consideri oportuna, segons la urgència de l'acord a adoptar, havent de designar 

en la decisió adoptada la concurrència de les raons que la motivin. El Consell Rector serà 

responsable de la recepció de la convocatòria per part dels socis i de les garanties per a la 

celebració. 



 
 
 
 

 

 

De manera excepcional, les cooperatives el tancament econòmic de les quals fos posterior al 

dia 14 de setembre de 2019 i anterior a l'endemà de la fi de l'estat d'alarma, podran celebrar 

l'assemblea ordinària establerta en l'article 43.5 de la Llei de cooperatives, fins al dia 31 de 

desembre de 2020. Així mateix, podran legalitzar els llibres fins al dia 31 de desembre de 

2020. 

En el termini de sis mesos des de la finalització de l'estat d'alarma hauran de convocar-se les 

assemblees generals convocades per a resoldre recursos sobre expedients sancionadors  

que no s'hagin pogut realitzar a causa de l'estat d'alarma.  

 

En les assemblees generals convocades, cada soci podrà disposar de fins a cinc vots 

delegats que hauran de complir amb els requisits establerts per la Llei de cooperatives. Així 

mateix, el Consell Rector podrà habilitar mecanismes alternatius als disposats en l'article 48.2 

de la Llei de cooperatives, en relació a l'obligació de posar a la disposició dels socis els vots 

socials que corresponguin a cada persona.  

Fins al dia 31 de desembre de 2020, les cooperatives que constitueixin la seva assemblea 

mitjançant assemblees de delegats, no estan obligades a celebrar abans les assemblees 

preparatòries o de secció, encara que així ho prevegin els seus estatuts. 

Els nomenaments de delegats produïts amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma, i 

aquells que esgotin el seu mandat a partir de la declaració de l’estat d'alarma, i fins al dia 31 

de desembre de 2020, s'entendran prorrogats fins al 31 de desembre de 2020. Si haguessin 

estat designats per a una assemblea concreta i aquesta s'hagués ajornat a causa de l'estat 

d'alarma, la designació s'entendrà prorrogada fins a la celebració d'aquesta.  

De manera excepcional i fins al 31 de desembre de 2020, encara que els estatuts de la 

cooperativa no ho prevegin, el Consell Rector i les comissions delegades es podran reunir i 

adoptar acords mitjançant videoconferència o altres mitjans de comunicació que permetin la 

comunicació a distància dels socis. Aquestes reunions s'entendran celebrades en el domicili 

social de la cooperativa. 

De la mateixa manera, el Consell Rector podrà adoptar acords sense reunió , sempre que ho 

decideixi la persona que ho presideixi o ho sol·licitin almenys dos membres.  

 

 

 



 
 
 
 

 

 

No es tindrà en consideració l'exercici tancat l'any en què s'hagi declarat l'estat d'alarma, 

a l'efecte de determinar la concurrència de causa de dissolució de la cooperativa, contemplada 

per al cas de reducció de la xifra del capital social per sota del mínim establert legal o 

estatuàriament que es mantingui durant més d'un any.  

Amb caràcter excepcional, el nomenament dels càrrecs de les societats cooperatives i dels 

diferents òrgans socials, el mandat dels quals caduqui durant l'any 2020, s'entendran vigents 

fins a la primera assemblea que es convoqui després de la declaració de l'estat d'alarma  

que, en tot cas, haurà de celebrar-se abans del 31 de desembre de 2020. 

Les mesures adoptades pel Decret llei 19/2020 de Mesures complementàries en matèria social 

i sanitària per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 van entrar en 

vigor el dia 21 de maig de 2020.  

Pot consultar el text complet de la disposició en el següent enllaç: 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795098.pdf 

 

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.  

 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES  

 

 

 

 

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. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795098.pdf

