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La nova llei de cooperatives divideix el sector 
La rebaixa de les dotacions obligatòries i la figura de l’administrador generen controvèrsia 
ELENA FREIXA Barcelona | Actualitzada el 18/07/2014 00:00 
El grup cooperatiu Clade, en què hi ha l’Abacus i La Fageda, defensa la proposta del Govern.  
L’avantprojecte de llei de cooperatives de Catalunya que ha presentat el Govern per incentivar aquest model 
d’empreses inclou algunes mesures que han dividit el sector entre els defensors dels canvis i els que veuen 
en el text una pèrdua de l’esperit cooperativista. Aspectes com la rebaixa del percentatge de beneficis que 
s’han de destinar a reserves, que passaria del 30% al 15%, han resultat polèmics. També el fet que les 
dotacions a formació passin del 10% al 5% dels guanys que tingui la cooperativa. Un tercer punt nou obre 
la porta a poder repartir fins al 50% dels fons de reserves entre els socis, una possibilitat que fins ara no 
existia, ja que aquests fons no eren repartibles. 
 
El Govern insisteix que aquestes són modificacions “voluntàries” i que la llei marcarà uns mínims que no 
impediran a cap cooperativa seguir fent el mateix que fa ara. “Qualsevol modificació l’haurà d’aprovar 
l’assemblea de socis, que és qui decideix sobre els estatuts d’una cooperativa”, va afirmar ahir el director 
d’Economia Social i Cooperativa de la Generalitat, Xavier López. 
 
Hi ha sectors dels cooperativistes, però, que temen que aquestes noves regles que establirà la llei facin 
sorgir noves cooperatives que “adulterin” l’esperit d’aquest model, amb una llarga tradició a Catalunya. La 
cooperativa de serveis financers Coop57 és una de les que abanderen el rebuig a la futura llei que enfila ara 
el tràmit parlamentari. El seu coordinador, Raimon Gassiot, va lamentar ahir que els canvis amb què el 
Govern vol atreure inversors als projectes cooperatius es basin només a voler que les cooperatives 
s’assemblin més a les societats mercantils capitalistes en lloc de pensar que l’inversor o soci col·laborador 
ha de ser, per sobre de tot, “algú que comparteixi el model, que hi cregui”. Per Gassiot, el que planteja la 
llei hauria de ser l’excepció i no la norma per a tothom. 
 
La posició d’altres cooperatives, com les que conformen el grup Clade, és més favorable a la futura llei. 
“Crec que millorarà l’actual marc i que afavorirà l’evolució del sector obrint portes i camins sense obligar 
ningú a seguir-los si no vol”, va resumir ahir a l’ARA el director de Clade, Ramon Roig. Segons va dir, 
mesures com les de poder repartir part dels fons entre els socis poden ser un atractiu clau perquè el món 
cooperatiu català atregui inversors que permetin fer grans els projectes en marxa. Segons Roig, la falta 
d’accés a finançament i la poca flexibilitat per encaixar nous inversors en les cooperatives han estat un 
important fre en alguns casos com el d’Ecotècnia, un projecte d’energia eòlica que va acabar venut a la 
multinacional Alstom per afrontar una fase important de creixement que requeria una forta inversió. 



 
 
 
Neix l’administrador únic 
 
Un altre dels punts importants del text és la creació de la figura de l’administrador únic en el cas de les 
microcooperatives de fins a 10 socis. L’administrador únic serà una opció voluntària i només podrà exercir 
com a tal un dels socis triat per la resta de companys, va dir ahir el director general d’Economia Social i 
Cooperativa del Govern. 
 
La creació de cooperatives va repuntar el 2013, en què se’n van constituir 250, una xifra que López troba 
encara “insuficient”. És per això que la nova llei proposa que calguin només dos socis i no tres, com fins ara, 
per crear una nova cooperativa a Catalunya. 
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