
CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LES MESURES EXTRAORDINÀRIES DECRETADES PER 
A LES COOPERATIVES PER A FER FRONT DURANT L’EXERCICI 2021 A LA CRISI 

SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19  

El passat 25 de novembre de 2020 es va publicar al DOGC el DECRET LLEI 47/2020, de 
24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les 
instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del 
Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social 
per fer front a les conseqüències  de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de 
novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social, que va 
entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació. 

Aquest Decret llei té per objecte, entre d’altres aspectes, regular al seu Capítol II 
diverses mesures en relació a les societats cooperatives catalanes. 

El motiu el trobem en el fet que el passat 25 d’octubre de 2020 el Govern de l’Estat va 
declarar un nou estat d’alarma en tot el territori estatal per a contenir la propagació 
de les infeccions causades per el SARSCoV-2, mitjançant el Reial Decret 926/2020, 
prorrogant la seva durada per l’article 2 del Reial Decret 956/2020, de 3 de novembre, 
des de les 00:00 hores del dia 9 de novembre de 2020 i fins a les 00:00 hores del 9 de 
maig de 2021. 

L’estat d’alarma comporta limitacions al dret de lliure circulació (mobilitat), així com al 
dret de reunió, de manera que, tret de les excepcions que, si s’escau, es declarin per al 
període nadalenc, les reunions no poden superar les sis persones, tant per motius 
socials, com familiars, en espais oberts o tancats. 

Igualment la RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen 
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya manté al seu aparat 7 el límit al dret 
de reunió per a reunions i/o trobades familiars i de caràcter social a un màxim de sis 
persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” i al seu apartat 17 
continua declarant la suspensió de congressos, convencions, fires comercials i festes 
majors, pel risc de generar aglomeracions de persones. 

En conseqüència, les cooperatives que no incorporin als seus Estatuts la possibilitat de 
dur a terme les reunions dels seu òrgans socials virtualment, de nou es trobarien 



davant la impossibilitat de poder mantenir realitzar reunions amb posterioritat a 31 de 
desembre de 2020, tota vegada que aquesta era la vigència del Decret Llei 19/2020. 
Per això, el Decret llei 47/2020, de 24 de novembre, decreta les següents mesures, 
aplicables a les societats cooperatives catalanes per a tot l’exercici 2021: 

 Mesures relatives a la convocatòria i celebració de les assemblees generals
(article 9)

Excepcionalment, i fins al 31 de desembre de 2021, encara que els estatuts de les 
cooperatives no ho prevegin, el Consell Rector pot convocar, amb l’antelació mínima i 
màxima que consideri pertinent, les assemblees generals, tant ordinàries com 
extraordinàries, sempre tenint en compte la urgència de l’acord que cal adoptar. 

Una novetat respecte al Decret Llei 19/2020 és que s’amplia la possibilitat 
excepcional de convocar assemblees amb una antelació diferent a la legal, 
també a les assemblees ordinàries, no només a les extraordinàries. 

Es manté la possibilitat de convocatòria telemàtica, fins al 31 de desembre de 2021. 
Com en el cas del Decret Llei 10/2020 primer, i el Decret llei 19/2020, després, és 
responsabilitat del Consell Rector adoptar les mesures pertinents, en atenció a les 
circumstàncies concretes de cada cooperativa, per tal que les persones sòcies puguin 
rebre la convocatòria i concórrer a la sessió de l'assemblea amb les garanties 
pertinents. 

També excepcionalment, i fins al 31 de desembre de 2021, encara que els estatuts de 
les cooperatives no ho prevegin, es poden dur a terme assemblees generals, tant 
ordinàries com extraordinàries, i es poden adoptar acords mitjançant videoconferència 
o altres mitjans de comunicació que permetin la participació a distància de les
persones sòcies. Aquestes reunions s’entenen que han tingut lloc al domicili social de 
la cooperativa. 

Una altra novetat respecte al Decret Llei 19/2020 és que es fa referència 
expressa a la possibilitat, fins al 31 de desembre de 2021, que les persones 
sòcies puguin participar a les assemblees emprant mitjans virtuals, encara 
que aquests no estiguin previstos als estatuts, validant, així, la possible 
celebració de reunions “mixtes”, virtuals en part i presencials en part. 

Com en els Decrets llei anteriors, en la convocatòria de les reunions, segons els 
apartats precedents, el Consell Rector ha de fer constar les raons d’excepcionalitat per 



les quals s’ha de fer d’aquesta manera i especificar detalladament com es durà a 
terme, en primera i en segona convocatòria, essent responsabilitat del Consell Rector 
adoptar les mesures pertinents, segons les circumstàncies concretes de cada 
cooperativa, perquè les sòcies rebin la convocatòria i puguin participar en l’assemblea. 

Igualment, cal fer constar a l’acta de la sessió, a més de les circumstàncies habituals, 
legalment exigides, que la persona que ocupa la secretaria del Consell Rector ha 
reconegut la identitat de totes les persones assistents, acta que, com ja preveien els 
Decrets llei anteriors, s’ha de remetre a cadascuna de les adreces de correu electrònic 
persones assistents.  

Com a novetat respecte les normes anteriors, l’aprovació o la tramesa a les 
adreces de correu electrònic dels assistents ha de tenir lloc en el termini 
màxim de quinze (15) dies des que va tenir lloc la reunió. 

També com a les normes anteriors, d’ençà de la convocatòria s’ha de fer constar els 
mecanismes d’accés de les persones sòcies als documents als quals es refereix l'article 
39.2.d) de la Llei de cooperatives. També es podrà disposar de mecanismes diferents 
als que estableix l’article 48.2 de la Llei en relació amb l’obligació de posar a disposició 
dels persones sòcies el nombre de vots socials que correspon a cada persona, 
mantenint en tot cas les garanties exigides legalment. 

Per últim, també excepcionalment, i fins al 31 de desembre de 2021, cada persona 
sòcia podrà disposar com a màxim de cinc (5) vots delegats i si la cooperativa actua 
mitjançant una assemblea de segon grau no estarà obligada a convocar assemblees 
preparatòries, sempre que el Consell Rector motivi en la convocatòria de l’assemblea 
general les raons per les quals no es poden fer les assemblees preparatòries o de 
secció. I de nou els nomenaments dels delegats o delegades que esgotin el seu mandat 
abans del 31 de desembre de 2020, senten que queden prorrogats fins a aquesta data, 
per tal de poder assistir a les assemblees que tinguin lloc durant l’any 2021. 

 Mesures relatives al Consell Rector (articles 10 i 12)

També, com als Decrets llei anteriors, excepcionalment, fins al 31 de desembre de 
2021, encara que els estatuts de la cooperativa 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 de les persones 
socis, d'acord amb el que disposa l'article 57.1.e) de la Llei de cooperatives. Les 



reunions així mantingudes, s’entén que han tingut lloc al domicili social de la 
cooperativa. 

Com a novetat respecte al Decret Llei 19/2020 és que es fa referència expressa 
a la possibilitat, fins al 31 de desembre de 2021, els membres d'aquests 
òrgans poden participar emprant mitjans virtuals, encara que aquests no 
estiguin previstos als estatuts socials, novament al·ludint a les reunions 
mixtes (presencials en part i en part virtuals). 

Igualment, fins a 3 de desembre de 2021, el Consell Rector pot adoptar acords sense 
reunió, segons el que disposa l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que els 
Estatuts de la cooperativa no ho prevegin, sempre que ho decideixi  la persona que 
presideix l’òrgan o ho sol·licitin almenys dos dels seus membres. 

També com a novetat respecte el Decret llei 10/2020 i el Decret llei 19/2020, 
l’article 12 estableix una mesura de perllongament de la vigència dels 
nomenaments dels càrrecs dels òrgans de les cooperatives: excepcionalment, els 
nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives i dels diferents òrgans 
socials, el mandat dels quals caduqui durant l'any 2020 i amb anterioritat al 9 de 
maig de 2021, s’entenen vigents fins a la primera assemblea que es convoqui que, 
en tot cas, s’ha de fer com a molt tard el 31 de desembre de 2021. A aquests 
efectes, en la certificació de l'acord del nomenament dels nous càrrecs que es 
presenti al Registre s’hi ha de fer constar aquesta circumstància. 

 Mesura excepcional respecte a les causes de dissolució (article 11)

Les pèrdues que es puguin produir durant els exercicis tancats en els anys en què 
s’hagi declarat estat d’alarma no es prendran en consideració als efectes exclusius de 
determinar la concurrència de la causa de dissolució que preveu l'article 102.1.e) de la 
Llei de cooperatives. 

Finalment, el Decret Llei 47/2020 deroga el Decret llei 19/2020, amb excepció dels 
articles 3.4, 3.7 i 3.8 i 6, que regulen respectivament les assemblees convocades abans 
de l’estat d’alarma i que havien de tenir lloc després d’aquest; que les mesures del 
decret llei s’apliquen a totes les cooperatives el tancament econòmic de les quals fos 
anterior a 14 de setembre de 2019 i anterior al dia següent a la finalització de l’estat 
d’alarma; a les assembles generals convocades per a resoldre sobre expedients 
sancionadors; i el darrer, sobre legalització dels libres, tots els quals continuen vigents. 




