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Avui s’ha publicat al DOGC el Decret-Llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures 

complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia 

generada per la COVID-19, pel qual el Govern de la Generalitat dota a les societats 

cooperatives de mecanismes i d’instruments que els permeti superar les restriccions 

derivades de les mesures d'emergència sanitària i puguin continuar la seva activitat 

societària un cop s'hagi aixecat l'estat d'alarma, i durant tot l’exercici 2020. 

 
És a dir, mentre duri l’estat d’alarma, continuen vigents les mesures contingudes al 

Decret Llei 10/2020 que us vàrem explicar a la TERCERA CIRCULAR INFORMATIVA. 

Entre d’altres, aquestes mesures permeten que les sessions dels òrgans socials – 

assemblees, consells rectors i comissions delegades- tinguin lloc per videoconferència; 

convocar assemblees extraordinàries sense l’antelació mínima prevista legalment; se 

suspenen els terminis per a aprovar els comptes anuals; els òrgans de govern i 

comissions poden adoptar acords sense sessió. 

 
Però un cop finalitzi l’estat d’alarma, aquestes opcions decauran i seran vigents de nou 

les previsions de la Llei 12/2015, tot i que les mesures sanitàries que sens dubte caldrà 

aplicar en el dia a dia, que de ben segur afectaran a la mobilitat de les persones o al 

dret de reunió, poden dificultar aplicar aquesta Llei, en particular pel que fa al 

desenvolupament de les assemblees. 

 
Per aquest motiu, des del sector hem treballat una proposta que doni solució a 

aquestes problemàtiques, proposta que ha estat avaluada per la Direcció General 

d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, i que ha finalitzat amb la 

publicació del Decret Llei 19/2020 citat, que ara us exposem, que entra en vigor avui 

mateix, dia de la seva publicació. 

 
 

1. Respecte les assemblees generals 

 
a) Mitjans de celebració 

 
Es manté durant el que resta de l’exercici 2020, és a dir, fins al 31 de desembre de 

2020, la possibilitat que el Consell Rector convoqui telemàticament les assemblees 

generals, sempre que la cooperativa i els socis i sòcies disposin dels mitjans necessaris 

per fer-ho amb totes les garanties, així com la possibilitat de celebrar l’assemblea  

 

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LES ÚLTIMES MESURES DECRETADES PER A FER 

FRONT A LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19 

http://cooperativesdeconsum.coop/wp-content/uploads/2020/05/Decret-Llei-19-2020-de-19-de-maig.pdf
http://cooperativesdeconsum.coop/wp-content/uploads/2020/03/DOGC-Decret-Llei-10-2020-de-27-de-mar%C3%A7.pdf
http://cooperativesdeconsum.coop/wp-content/uploads/2020/05/Decret-Llei-19-2020-de-19-de-maig.pdf
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Advertiments: 

 
- En la convocatòria el Consell Rector ha de fer constar les raons excepcionals 

per les quals s’ha de fer d’aquesta manera i especificar de forma detallada 

com es durà a terme, en primera i en segona convocatòria, essent 

responsabilitat del Consell Rector adoptar les mesures pertinents, per tal que 

les persones sòcies rebin la convocatòria i puguin participar a l’assemblea. 

- En l’acta de l’assemblea s’ha de fer constar expressament que la secretaria del 

Consell Rector ha reconegut la identitat de totes les persones assistents i 

l’acta s’ha de remetre immediatament a les persones assistents, per correu 

electrònic, com a màxim en els tres dies següents a la reunió. 

- En la convocatòria s’ha de fer possible l’accés, d’ençà del moment en què es 

faci, als documents relatius als acords que se sotmetin a l’assemblea 

 

general i adoptar acords mitjançant videoconferència o altres mitjans de 

comunicació que permetin la participació a distància de les persones sòcies, sempre 

que s’acompleixin els altres requisits de l'article 46.3 de la Llei 12/2015, encara que els 

estatuts no ho prevegin. Les reunions celebrades d’aquesta manera s’entenen fetes al 

domicili social de la cooperativa. 

 

 
 

b) Adaptació de les normes contingudes al Decret Llei 10/2020 

 
Assembles convocades abans de l’estat d’alarma i que havien de tenir lloc després 

d’aquesta declaració: podien ser objecte d'ajornament o de modificació quant al lloc, 

mitjà, dia i hora de celebració per a qui les convocà, d’acord amb el Decret Llei 

10/2020, de 27 de març. A partir d’avui es poden dur a terme d’acord amb el que s’ha 

exposat a l’apartat anterior. 

 
Assembles extraordinàries amb caràcter urgent: També excepcionalment,  mentre 

duri l’estat d'alarma i fins al 31 de desembre del 2020, el Consell Rector pot convocar 

assemblees extraordinàries amb l’antelació mínima i màxima que consideri pertinent, 

tenint en compte la urgència de l’acord que cal adoptar, essent responsabilitat del 

Consell Rector adoptar les mesures pertinents perquè les persones sòcies puguin rebre 

la convocatòria i concórrer a la sessió i fent igualment constar a la convocatòria de la 

reunió les raons que han motivat fer la convocatòria amb una antelació inferior o 

superior a la que preveu la Llei 12/2015. 

 
Norma específica sobre vot ponderat: Es perllonga excepcionalment i fins al 31 de 

desembre de 2020 la possibilitat que el Consell Rector utilitzi mecanismes diferents als 
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establerts a l’article 48.2 de la Llei 12/2015 en relació amb l’obligació de posar a 

disposició de les persones sòcies el nombre de vots socials que correspon a cadascuna. 

 
c) Termini de celebració de l’assemblea ordinària 

 
El termini per fer l’assemblea general ordinària es perllonga excepcionalment fins al 

31 de desembre de 2020, en relació amb totes aquelles cooperatives el tancament 

econòmic de les quals tingui lloc en el termini i que va des del 14 de setembre de 2019 

i fins el dia següent a la finalització de l’estat d’alarma. 

 
d) Assembles generals per a resoldre recursos contra expedients sancionadors 

 
Es preveu que aquestes assemblees generals que no haguessin pogut tenir lloc per 

l’estat d’alarma, s’han de convocar en el termini màxim de sis mesos des de la 

finalització d'aquest estat d’alarma. 

 
e) Delegació de vot 

 
Excepcionalment, fins al 31 de desembre de 2020, cada persona sòcia pot disposar 

com a màxim de cinc vots delegats. 

 
f) Assemblees mitjançant delegats i delegades 

 
Excepcionalment, fins al 31 de desembre de 2020, les cooperatives que constitueixin la 

seva assemblea general mitjançant assemblees de delegats, no estan obligades a 

celebrar abans les assembles preparatòries o de secció, encara que llurs estatuts ho 

prevegin, sempre que el Consell Rector motivi en la convocatòria les raons per les 

quals no es poden fer les assemblees preparatòries. 

 
Els nomenaments dels delegats que esgotin el seu mandat a partir de la data de 

declaració de l’estat d’alarma i dins de l'exercici 2020 s’entendran prorrogats fins al 31 

de desembre del 2020. Aquest supòsit abasta tant els delegats amb període de temps 

cert i determinat (p.ex., amb mandat d’un any, de dos, etc.), com els designats per a un 

període de temps determinat però incert (per exemple, durant el període que 

transcorre entre l’assemblea ordinària per a la qual han estat designats i la següent 

assemblea ordinària). 

 
Igualment, queden prorrogats fins al 31 de desembre de 2020, i podran actuar en les 

assemblees generals que tinguin lloc fins a aquesta data els nomenaments de delegats 

que s’hagin produït abans de la declaració de l’estat d’alarma. Amb aquest incís s’ha 
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buscat donar cobertura als delegats nomenats per a una assemblea concreta, per tal 

que els delegats nomenats per a assistir a les assemblees generals ordinàries de 2019 

quedin també prorrogats fins al 31 de desembre de 2020. En el cas que s’hagués 

designat per una assemblea concreta un delegat o delegada, i aquesta assemblea 

s’hagi ajornat en la forma legalment prevista amb motiu de l’estat d’alarma, es 

considerarà vigent la designació fins al moment en què es faci l’assemblea concreta 

per la qual va ésser designada. 

 
2. Respecte al Consell Rector 

 
Es perllonga la previsió del decret Llei 10/2020 pel que fa a les reunions del Consell 

Retor excepcionalment fins al 31 de desembre de 2020, per tal que, encara que els 

estatuts de les cooperatives no ho prevegin, el Consell Rector i les comissions 

delegades es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o altres 

mitjans de comunicació que permetin la participació a distància dels seus membres, 

així com la possibilitat d’adoptar acords sense sessió. Aquestes reunions s’entenen 

que han tingut lloc al domicili social de la cooperativa. 

 
Com a mesura excepcional, es perllonga la vigència dels nomenaments dels càrrecs 

dels òrgans de les cooperatives, el mandat dels quals caduqui durant l’any 2020, fins 

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

que, en tot cas, s’ha de celebrar abans de 31 de desembre del 2020. S’ha de fer constar 

aquesta circumstància a la certificació de l’acord del nomenament dels nous càrrecs 

que es presenti al Registre. 

 
3. Causa de dissolució 

 
Les pèrdues produïdes durant l’exercici tancat en l’any en què s’hagi declarat l’estat 

d’alarma no es prendran en consideració per al còmput del termini de l’any previst a 

l’article 102.1.e de la Llei de cooperatives, que regula com a causa de dissolució la 

reducció de la xifra del capital social per sota del mínim establert legalment o 

estatutàriament. 

 
4. Legalització de llibres 

 
Les cooperatives que tanquin el seu exercici econòmic posteriorment al 14 de 

setembre de 2019 i abans del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma, poden 

legalitzar els seus llibres fins al 31 de desembre del 2020. 


