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A la nostra anterior circular us explicàvem que amb l’entrada de l’any 2021 havien 

quedat sense efecte la major part de les normes contingudes al Decret Llei 19/2020, de 

19 de maig, amb l’excepció dels articles 3.4, 3.7, 3.8 i 6, que en mantenien el vigor, i que, 

per a enguany, resultava d’aplicació el Decret Llei 47/2020, de 24 de novembre, que 

regulava, entre d’altres aspectes, la possibilitat de continuar desenvolupant assemblees 

generals i les reunions d’altres òrgans socials virtualment, encara que no estigués previst 

als estatuts socials, durant l’exercici 2021. 

 
A la circular esmentada exposàvem, per exemple, que aquesta situació normativa 

significava que el termini per fer enguany les assemblees ordinàries era el previst a la 

Llei, és a dir, sis mesos des del tancament de l’exercici econòmic, i un altre extrem a tenir 

en compte és que ja no hi havia cobertura legal per tal que els acords de suspensió de la 

prestació de treball de les persones sòcies treballadores o sòcies de treball (ERTO-ERO) 

fossin acordats pel Consell Rector. 

 
La permanència actualment d’algunes de les circumstàncies pansies que van motivar les 

normes que van deixar d’estar en vigor ha propiciat el nou DECRET LLEI 7/2021, de 9 de 

febrer, 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, que entrà en vigor el dia 11 de febrer de 2021, el mateix dia de la 

seva publicació al DOCG, el contingut del qual tot seguit us resumim. 

 
 
 

 

 Totes les mesures per a les cooperatives catalanes contingudes al Decret Llei 

47/2020 es mantenen en vigor de manera excepcional fins al 31 de desembre 
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del 2022, sempre 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. 

 
Aquestes mesures són les relatives a les reunions virtuals de les assembles i altres òrgans 

socials o la participació virtual en les dites reunions, encara que no estigui previst en els 

seus estatuts, la legalització de llibres, no computar les pèrdues dels exercicis 2020 i 

2021 com a causa de dissolució de la cooperativa i perllongar la vigència dels càrrecs 

socials. Les dues darreres mesures, es modifiquen quant a la seva extensió temporal, al 

Decret llei 7/2021, com tot seguit expliquem. 

 
 
 

 

 Mesures relatives a l’assemblea ordinària 

 
El termini per fer l’assemblea ordinària, en relació als comptes anuals relatius a 

l'exercici 2020, es perllonga excepcionalment fins al 31 de desembre de 2021. 

 
 Dipòsit de comptes anuals al Registre de Cooperatives 

 
No es procedirà al tancament registral per no dipositar en termini els comptes anuals 

corresponents als exercicis 2019, 2020 i 2021 sempre que es mantinguin les 

limitacions de reunions que estableixen les mesures sanitàries adoptades durant la 

pandèmia COVID-19, i quan es compleixi i s'acrediti que es donen les condicions 

següents: 

 

- Que per raó del nombre de persones sòcies i el perfil d’aquestes amb 

especials dificultats no s’ha pogut celebrar l’assemblea ni presencialment ni 

telemàticament; 

 
- 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, s’ha elaborat 

l’informe d'auditoria corresponent. 
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Si no s’ha pogut celebrar l’assemblea per nomenar l’auditor, el Consell Rector 

podrà nomenar-lo excepcionalment, si bé caldrà la ratificació del nomenament 

per part de l’assemblea ordinària corresponent. Aquest nomenament s’ha de 

presentar al Registre General de Cooperatives mitjançant un certificat de l’acord 

del Consell Rector, signat per la presidència i la secretaria, amb signatures 

legitimades notarialment, fent constar, sota la seva responsabilitat, les 

circumstàncies esmentades anteriorment, dins del termini vigent establert per 

presentar els comptes de l’exercici corresponent. En el cas d’aquestes 

cooperatives, que no han pogut dur a terme durant l’any 2020 l’assemblea 

general ordinària per a aprovar els comptes anuals de l’exercici 2019, poden 

presentar el certificat de l’acord de formulació dels comptes per part del Consell 

Rector com a màxim el 31 de març del 2021. 

 

En tot cas, s'hauran de celebrar les assemblees ordinàries com a màxim el 31 

de desembre del 2022. 

 

 Causes de dissolució 

 
Als efectes exclusius de determinar la concurrència de la causa de dissolució 

prevista a 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 cap dels 

anys en què hagi estat vigent l’estat d’alarma derivat de la COVID-19. 

 

 Perllongament de la vigència dels càrrecs dels òrgans de les cooperatives 

 
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, 

sempre que es mantinguin les limitacions de reunions que estableixen les 

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

i s'acrediti que per raó del nombre de persones sòcies i el perfil d’aquestes amb 

especials dificultats no s’ha pogut celebrar l’assemblea ni presencialment ni 

telemàticament. 
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 Mesures relatives a l'acord de suspensió total o parcial de l'activitat 

cooperativitzada de les persones sòcies treballadores o sòcies de treball 

 
Excepcionalment, en relació a l’article 134 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de 

cooperatives, fins al 31 de desembre de 2022, sempre que continuïn en vigor 

mesures d’emergència sanitària que limitin la mobilitat de les persones o 

exigeixin el manteniment d'una distància física interpersonal que dificulti o limiti 

la concentració de persones al mateix lloc, el Consell Rector pot acordar 

suspendre total o parcialment l’activitat cooperativitzada de totes les persones 

sòcies treballadores o sòcies de treball, sempre que s’acompleixi un dels requisits 

següents: 

 
- Que no sigui possible fer l’assemblea de manera presencial ni telemàtica, 

a causa de les mesures sanitàries que cal seguir per dur a terme reunions 

i de la manca de mitjans telemàtics. 

 
- Que la urgència de la situació no permeti esperar fins que tingui lloc 

l'assemblea general. 

 
El Consell Rector, sota la seva responsabilitat, ha d’examinar que es produeix 

algun d’aquests requisits i n’ha de motivar l’acord. 

 
Tot i que el Decret Llei es refereix també a les o persones treballadores, cal 

recordar que aquesta competència no forma part de les contingudes a l’article 

134 de la Llei, que només afecta a la prestació sociolaboral de les persones 

sòcies, no a les treballadores per compte aliena, que és una competència del 

Consell Rector que inclusiu pot ser delegada, en no formar part de les 

competències indelegables contingudes a l’article 58.3 de la Llei, essent, per altra 

banda, regulada per la legislació laboral. 

 

 

 

 Finalment tan sols informar-vos que s’ha modificat el Decret llei 16/2020 per tal 

d’adaptar la regulació de les subvencions de la LÍNIA 2 per a projectes singulars 

a les circumstàncies sanitàries actuals. 

MODIFICACIÓ DE DETERMINATS PRECEPTES DEL DECRET LLEI 16/2020, 

DE 5 DE MAIG, PER A LES ENTITAT D’ECONOMIA SOCIAL 


