
 
 

 
 

  

 

  

    

 

 

  

 

 

 

Barcelona, 18 de febrer de 2021 

 

 

El passat dijous 11 de febrer es va publicar en el DOGC el Decret llei 7/2021 de Mesures 

extraordinàries en matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'economia social, com 

a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 

16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de 

transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-

19. 

En aquesta nota detallem les mesures introduïdes pel citat Decret Llei relatives a les 

cooperatives catalanes dividits en els següents àmbits: causa de dissolució, vigència dels 

càrrecs, assemblees ordinàries i les mesures relatives a l'acord de suspensió total o 

parcial de l'activitat cooperativitzada. També expliquem les línies d’ajut i suport a 

empreses i entitats d’economia social. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

El Decret Llei manté, de forma excepcional i fins el 31 de desembre de 2022, les mesures relatives 

a la convocatòria d’Assemblees Generales i del Consell Rector establertes al Títol II del Decret llei 

47/2020, de 24 de novembre, les quals varen ser analitzades al seu dia per la NOTA INFORMATIVA 

XXVIII - Decret-llei 19 2020 Mesures Cooperatives catalanes. 

Aquesta ampliació queda subjecta al fet que continuïn en vigor les mesures d'emergència sanitària 

que limitin la mobilitat de les persones o exigeixin mantenir una distància física interpersonal que 

dificulti o impedeixi concentrar un nombre elevat de persones en el mateix lloc 

Tot i l’anterior, aquest Decret Llei proposa, a més, dues modificacions sobre el citat Decret Llei 

47/2020, que cal destacar: 

 

o 

A l'efecte exclusiu de determinar la concurrència de la causa de dissolució que recull l'article 

102.1.e) de la Llei de cooperatives, no es prendran en consideració per al còmput del termini 

previst els exercicis tancats en els anys en què hagi estat vigent l'estat d'alarma derivat de la 

COVID-19. 

 

o 

Amb caràcter excepcional, els nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives i dels 

diferents òrgans socials que hagin caducat durant el 2019, el 2020 i, si escau, el 2021 es 

consideren vigents fins a la primera assemblea que es convoqui, que, en tot cas, s'ha de fer 

com a màxim el 31 de desembre de 2022. 

Aquesta mesura només aplicarà pel cas que es mantinguin les limitacions de reunions que 

estableix les mesures sanitàries adoptades durant la pandèmia COVID-19, i quan es compleixi 

i s'acrediti que es donen les condicions següents:  

i. Que per raó del nombre de persones sòcies i el perfil d'aquestes amb especials 

dificultats no s'ha pogut celebrar l'assemblea presencialment ni telemàticament;  

ii. Que el Consell Rector ha aprovat dins el termini i en la forma escaient l'acord de 

formulació dels comptes corresponents, i que, si escau,  

iii. S'ha elaborat l'informe d'auditoria corresponen. 

De forma complementaria, com a noves mesures proposades pel Decret Llei, destacar que: 

 

http://www.audiconsultores.com/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-INFORMATIVA-XXVIII-Decret-llei-19-2020-Mesures-Cooperatives-catalanes.pdf
http://www.audiconsultores.com/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-INFORMATIVA-XXVIII-Decret-llei-19-2020-Mesures-Cooperatives-catalanes.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

o 

S’amplia el termini per celebrar l’Assemblea Ordinària en relació als comptes anuals relatius a 

l'exercici 2020 i que disposa l'article 43.5 de la llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de 

Catalunya, fins al 31 de desembre de 2021. 

Sempre i quan es mantinguin les condicions descrites en els punts i) a iii) de l’apartat anterior 

relatiu a la vigència dels càrrecs, no es procedirà al tancament registral pel cas que no es 

dipositin els comptes anuals corresponents als exercicis 2019, 2020 i 2021. 

Pel cas que no es pugui celebrar l’assemblea per nomenar l’auditor, tal com preveu el citat 

punt iii) anterior, excepcionalment el Consell Rector podrà nomenar-lo, tot i que aquest 

nomenament estarà subjecte a la posterior ratificació per part de l’Assemblea Ordinària. 

En tot cas, el nomenament s’haurà d’acreditar davant del Registre General de Cooperatives 

mitjançant un certificat, respectant les formalitats definides a l’art. 2.2, paràgrafs tercer i quart, 

del Decret Llei. 

 

o 

També, de forma excepcional, i sempre que continuïn en vigor les mesures descrites al principi 

d’aquesta Nota, el Consell Rector pot acordar suspendre totalment o parcialment l'activitat 

cooperativitzada de totes les persones sòcies treballadores, sòcies de treball o persones 

treballadores o d'una part d'aquestes, sempre i quan no sigui possible fer l’Assemblea, ni 

presencial ni telemàtica, o bé la urgència de la situació no permeti esperar a la seva celebració. 

 

 

En segon lloc, el Reial Decret també estableix noves mesures que modifiquen l'articulat del capítol 

V del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de 

transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la covid-19. 

En aquest sentit, destaquen les modificacions proposades sobre les línies d’ajut i suport al sector 

de l’economia social materialitzades, per una banda amb el manteniment de les línies de subvenció 

existents fins ara, i per l’altra amb la incorporació d'una nova línia de suport a projectes de 

plataforma tecnològica i distribució logística, definida a l’apartat d) de l’article 29.2 del citat Decret 

Llei 16/2020.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Aquests projectes es defineixen com aquells que promoguin el consum cooperatiu en forma de 

plataforma tecnològica i/o que tinguin incidència en el posicionament de l'economia social com a 

model logístic de consum i distribució que abasti tot el territori català. 

Alhora, també s’inclouen com a prioritaris, els projectes de transició energètica.  

En relació a aquesta nova línia caldrà atendre’s al règim de despeses subvencionables de l’article 

30 i següents del citat Reial Decret 16/2020, lleugerament adaptades al nou apartat.  

 

Les mesures adoptades pel Decret llei 7/2021 de Mesures extraordinàries en matèria de 

cooperatives, empreses i entitats de l'economia social, com a conseqüència de la crisi derivada 

de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents 

complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per 

fer front a la COVID-19 van entrar en vigor el dia 11 de febrer de 2021.  

 

 

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  

Àrea Legal 

 

 

 

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. 

Pot consultar el text complet de la disposició en el següent ENLLAÇ 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8339/1835417.pdf

