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DECRET LLEI 10/2020, DE 27 DE MARÇ (GENERALITAT) 

 

 
 

 
 

Avui dia 28 de març del 2020 es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

(DOGC) el DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures 

extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, que 

Aquesta norma té per objecte, entre d’altres, les societats cooperativas. 

 
Per altra banda, també al BOE d’avui es publica el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de 

marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para 

paliar los efectos derivados del COVID-19 que també regula al seu article 4 quin serà 

durant l’estat d’alarma l’òrgan competent per a acordar la suspensió total o parcial de 

l’activitat dels socis treballadors i dels socis de treball de les Cooperatives. 

 
 

1. Mesures relatives a la prestació de serveis funeraris i facultats en matèria de 

política sanitària mortuòria en situacions. 

 
L’article 2 afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis 

funeraris per tal de reglar les condicions de d’emergència sanitària greu, establint el 

següent: 

 
• La prestació dels serveis funeraris en situacions de pandèmia, catàstrofes i 

situacions similars ha de garantir la continuïtat i la universalitat del servei, així 

com els drets de les persones usuàries, en el marc de les disposicions que, en 

matèria de salut pública, s’adoptin per garantir a la salut de les persones i 

reduir els riscos de malaltia o de contagi. 

 
• Mentre es mantingui la situació de greu emergència sanitària, els serveis 

funeraris poden ser declarats per l’autoritat competent en matèria de salut 

serveis de prestació forçosa, que implica: 

o La possibilitat d’assignar a cada hospital, centre residencial o altres 

locals i espais medicalitzats una empresa funerària per a la prestació del 

servei o la possibilitat de derivació directa a una empresa en concret, a 

proposta motivada de l’ens local territorial corresponent 
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o La determinació d'un preu màxim, en funció de la modalitat de servei, i 

que abasti la prestació bàsica imposada legalment. 

o La prestació del servei s’haurà d’adequar a les condicions establertes 

per les autoritats sanitàries en matèria de policia sanitària mortuòria i 

qualsevol altra que resulti aplicable. 

 
• Les facultats administratives en matèria de policia sanitària mortuòria 

s’exerceixen pela titular de la Secretaria de Salut Pública, que les pot delegar 

 
• S'habilita la Secretaria de Salut Pública per exercir la coordinació de les 

competències sobre serveis funeraris i per imposar obligacions addicionals de 

caràcter excepcional i transitori a les entitats relacionades amb la prestació 

d’aquests serveis, sense perjudici de les requises o expropiacions urgents que 

convingui 

 
• Es poden condicionar els drets de les persones usuàries dels serveis funeraris 

resten condicionats per raó de les necessitats pe motius de salut pública 

Mesures relatives al funcionament de les entitats esportives a Catalunya 

 
2. Mesures relatives a les persones jurídiques de dret privat, subjectes a les 

disposicions del dret civil català, incloses les societats cooperatives, i a les juntes de 

propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal durant la 

vigència de l'estat d'alarma 

 
2.1.- Suspensió de terminis per a les reunions dels òrgans de cooperatives, 

mutualitats de previsió social, associacions i fundacions 

 
• Mentre duri l’estat d’alarma actual, les seves pròrrogues, se suspenen els 

terminis previstos a la legislació aplicable, per a la reunió dels òrgans col·legiats 

(assemblees generals, conselles rectors, juntes directives, patronats, les 

comissions delegades, etc.) de les persones jurídiques de dret privat subjectes a 

les disposicions del dret català (cooperatives, mutualitats de previsió social, 

associacions i fundacions). 

 
• Les reunions convocades abans de la declaració de l’estat d’alarma previstes 

per a celebrar-se amb posterioritat a aquesta declaració, poden ser ajornats o 

modificats quant al lloc, mitjà, dia i hora de celebració per qui les ha convocat. 
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Si malgrat això, és impossible celebrar la reunió, aquesta s’ha de tornar a 

convocar dins del mes següent a la data d'aixecament d'aquest estat. 

 
2.1.- Reunions per mitjans telemàtics 

 
• Sens perjudici d’aquestes possibilitats, durant la vigència de l’estat d’alarma les 

assemblees generals, els conselles rectors, les juntes directives, patronats, les 

comissions delegades, etc., de les cooperatives, les mutualitats de previsió 

social, les associacions i les fundacions es poden reunir i adoptar acords per 

mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, encara que els 

estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o 

ho sol·licitin almenys dos membres. 

 

2.3.- Terminis per a elaborar, aprovar i presentar comptes anuals 

 
• Se suspenen els terminis previstos legalment per a elaborar, aprovar i presentar 

comptes anuals i altres documents exigibles, a partir de la data de declaració de 

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

d’aquest o de les seves pròrrogues. 

 
• Se suspenen els terminis legals o estatutaris per a la convocatòria i celebració 

de les reunions de les juntes de propietaris a partir de la data de la declaració 

de l'estat d’alarma, Se suspenen els terminis previstos legalment per a elaborar, 

aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles, a partir de la 

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

data de la finalització d’aquest o de les seves pròrrogues. 

 
• Les reunions ja convocades per a celebrar-se durant la vigència de l’estat 

d’alarma resten suspeses i s’han de tornar a convocar dins del mes següent al 

seu aixecament. 

 
• Durant la vigència de l’estat d’alarma, es poden adoptar acords sense reunió 

 
Totes aquestes mesures s’apliquen vigents retroactivament des de l'entrada en vigor 

de l'estat d'alarma. 
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3. Mesures específiques aplicables a les cooperatives catalanes 

 
3.1.- Modificació excepcional de l’antelació de la convocatòria de l’assemblea 

general 

• Excepcionalment, mentre dur l’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 que cal adoptar. En tot  cas, 

serà responsabilitat del consell rector adoptar les mesures pertinents, en 

atenció a les circumstàncies concretes de cada societat cooperativa, per tal que 

les persones sòcies puguin rebre la convocatòria i concórrer a la sessió 

• L’assemblea es pot celebrar se per videoconferència o altres mitjans de 

comunicació, amb les garanties pertinents. 

• A la convocatòria de la reunió de l’assemblea haurà de fer constar la 

concurrència de les raons que han motivat fer la convocatòria amb una 

antelació inferior als 15 dies que preveu l'article 44 de la Llei 12/2015, de 9 de 

juliol, de cooperatives. 

 

3.2.- Mesures excepcionals per a les cooperatives mentre duri l’estat d’alarma 

 
• Es poden arbitrar mecanismes diferents als previstos a la Llei per a posar en 

coneixement de les persones sòcies sobre el nombre de vots socials que 

correspon a cadascuna en cas de ponderació de vot. 

 
• L’acord de suspensió total o parcial de l’activitat cooperativitzada de les 

persones sòcies treballadores, sòcies de treball, o persones treballadores o 

d'una part d’aquestes, correspon al Consell Rector, quan es donin els requisits 

següents: 

a) Que la cooperativa tingui més de 100 persones sòcies treballadores, 

sòcies de treball o treballadores. 

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

telemàtica, a causa de les mesures sanitàries que cal seguir per dur a 

terme reunions i a la manca de mitjans telemàtics. 

A l’acord adoptat s’ha de fer constar motivi la concurrència dels requisits 

indicats. 

 
• El reemborsament de les aportacions de les persones sòcies de la cooperativa 

que causin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma queda prorrogat fins que 

transcorrin sis mesos comptadors des que aquets finalitzi. 
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REIAL DECRET 9/2020, DE 27 DE MARÇ (ESTATAL) 

 

Totes aquestes mesures s’apliquen vigents retroactivament des de l'entrada en vigor 

de l'estat d'alarma. 

 

Sobre aquests apartats, recordar que legalment, la suspensió o extinció es contractes 

de treball de les persones contractades laboralment és competència del Consell Rector, 

de manera que la norma només s’aplica a les cooperatives que estatutàriament hagin 

previst atribuir aquestes competències a l’assemblea. Altrament volem recordar que 

durant l’estat d’alarma no es pot acordar l’extinció d’un contracte de prestació de 

treball personal, fonamentat en la crisi sanitària, atès que els objectius de les normes 

que despleguen l’estat d’alarma, de conservar l’ocupació. 

 
 
 

 

En la mateixa línia exposada a l’apartat 3.2 anterior, el Gobierno ha decretat mesures 

sobre la competència del Consell Rector de les cooperatives per a adoptar els acords 

de suspensió total o parcial de l’activitat cooperativitzada de les persones sòcies 

treballadores i sòcies de treball en el seu article 4: 

 
Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las 

sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través 

de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la 

suspensión total o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y 

emitirá la correspondiente certificación para su tramitación, en los términos 

previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 

de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19. 

 
Per altra banda, l’article 2 estableix «La fuerza mayor y las causas económicas, 

técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de 

suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de 

la extinción del contrato de trabajo ni del despido.» 

 

Quedarien fora d’aquesta limitació els acomiadaments o les expulsions de persones 

sòcies treballadores o de treballa per motius disciplinaris o la tramitació dels ERE i 

ERTE per causes de força major, econòmiques, tècniques orientatives i de producció, 

diferents a les derivades de l’estat d’alarma. 


