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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. 
 
http://www.ara.cat/premium/economia/nova-llei-cooperatives-divideix-sector_0_1177082375.html 
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Cooperatives per al futur 
Al Parlament, el projecte de llei que flexibilitza aquest model empresarial 
 
Permet crear-ne de només dos socis 
 
Algunes entitats en demanen la retirada 
 
18/07/14 02:00  - BARCELONA - EVA GARCIA PAGÁN 
  
Mai com d'aquí a poc serà tan fàcil constituir-se en cooperativa. No és que les regalin, però el 
projecte de llei que prepara el govern català –actualment en tràmit parlamentari– permetrà que 
se'n puguin crear a partir d'un mínim de dos socis –ara en són tres– i, en alguns tipus de 
cooperatives, es podrà fer a través d'un procediment exprés en només 48 hores. “Volem que el 
cooperativisme sigui un moviment que tingui el màxim impacte en la nostra societat”, explicava 
ahir Xavier López, director general d'Economia Social del govern català. “Volem donar opcions a 
les cooperatives perquè es puguin adaptar a les necessitats actuals”, argumentava. De fet, 
segons López, la revisió de la norma –la darrera modificació es va fer fa dotze anys– respon a 
una petició del sector i algunes federacions de cooperatives hi donen suport parcial, però també 
d'altres han estat molt crítiques i en demanen la retirada. 
“Algunes crítiques han estat a textos previs al projecte de llei; hi ha coses que s'han parlat 
posteriorment a l'entrada del projecte de llei al Parlament”, matisava López, que reconeixia que 
probablement es faran canvis sobre el projecte de llei original. 
Amb tot, la voluntat del govern és regular el sector de cara a la seva actualització i dotar-lo de 
les eines i la flexibilitat necessàries per a les noves organitzacions. La nova llei inclou un conjunt 
de mesures que afecten àmbits com ara la creació de les cooperatives, la gestió o el 
finançament. Així, entre altres mesures, preveu la figura de l'administrador únic en aquelles 
cooperatives de fins a deu socis que en designin un d'ells amb aquesta funció, o bé de dos 
administradors solidaris o mancomunats. 
També permet l'entrada de persones no sòcies a l'òrgan d'administració, sempre que siguin 
escollits en assemblea general, per fer un paper similar al dels consellers independents dins les 
empreses. I obre la possibilitat a reactivar i fusionar cooperatives dissoltes. 
Dotacions mínimes 
A més, en un dels punts més controvertits, el projecte de llei rebaixa a la meitat les dotacions 
mínimes que l'empresa està obligada a realitzar a diferents fons, de manera que l'aportació 
mínima al Fons de Reserva Obligatori (FRO) passa d'un 30% a un 15% amb la proposta, i 
l'aportació mínima al Fons d'Educació i Promoció Cooperatives (FEPC) passa del 10% al 5%. De 
la mateixa forma permet, via estatuts, que es puguin repartir fins al 50% del FRO en cas de 
transformació o liquidació de la cooperativa. 
En aquest sentit, la majoria de les entitats lamenten que s'equipari les cooperatives amb les 
societats mercantils o de capital. Així ho expressen des de Coop 57 Catalunya, 



 
 
cooperativa de serveis financers que demana “la retirada del projecte per començar de nou a 
elaborar una llei, que valori el capital humà de les cooperatives, enfront d'un model 
mercantilista que, 
en definitiva, ens ha portat a la situació de crisi actual”, segons un comunicat recent. 
Sobre la creació de l'administrador únic, el director general d'Economia Social, Xavier López, va 
remarcar ahir que el govern estaria disposat a debatre-ho si genera oposició en el sector, però 
va insistir que l'objectiu és ampliar la democràcia interna i l'autogestió de les cooperatives. 
També la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha manifestat “preocupació i 
decepció” pel projecte de llei, “perquè no s'incorporen aspectes consensuats amb el sector 
durant un procés de negociació de dos anys”. La FCAC considera imprescindible que s'ampliï la 
consideració de soci comú d'una cooperativa agrària a tots aquells socis productors que han 
deixat l'activitat i també vol que es revisi la definició de qui pot ser considerat soci comú d'una 
secció de crèdit d'una cooperativa agrària, entre d'altres. 
Aquest diari va intentar ahir sense èxit contactar amb el president de la Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya, Perfecto Alonso, per saber-ne l'opinió. 
Actualment, Catalunya té un cens d'unes 4.000 cooperatives vives, de les quals unes 500 són 
d'àmbit estatal (sobretot les del sector del transport) i es regeixen per la norma espanyola. Es 
tracta d'un model important per a l'economia catalana, que genera una facturació d'uns 4.000 
milions d'euros anuals i que ocupa de forma directa unes 38.000 persones. En els últims anys, 
el nombre de cooperatives ha augmentat –se n'han creat prop de 150 en els darrers dos 
exercicis– però per al director general d'Economia Social, Xavier López, aquest nombre és 
encara insuficient respecte de la seva potencialitat. A més, és un model atractiu per a sectors 
ben diversos com ara el transport, serveis, indústria, habitatge, agrícola i de consum. La norma, 
que ja ha entrat en el tràmit parlamentari, s'aprovarà en el termini de vuit mesos. 
Darrera actualització ( Divendres, 18 de juliol del 2014 02:00 ) 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/761867-
cooperatives-per-al-futur.html?cca=1 
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NOVA LLEI 
Les cooperatives catalanes amb menys de deu socis podran tenir un administrador únic 
BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) - 
 
   La nova llei de cooperatives que prepara el Govern i que es troba en tràmit parlamentari incorporarà la 
possibilitat que les de menys de deu socis incorporin la figura de l'administrador únic, i preveu també l'opció 
que entrin en el consell d'administració persones que no siguin sòcies com a consellers independents. 
   El director general d'Economia Social i Cooperativa de la Generalitat, Xavier López, ha explicat aquest 
dijous en una trobada amb mitjans que la majoria de les novetats que incorpora la llei són voluntàries i 
busquen "flexibilitzar" la norma per afavorir la creació de noves cooperatives, ja que ha afirmat que a 
Catalunya tenen poc pes en comparació d'altres comunitats com el País Basc. 
   Ha explicat que actualment hi ha a Catalunya unes 4.000 cooperatives --de les quals 500 són d'àmbit 
estatal i, per tant, no es regeixen per la norma catalana--, i que durant l'últim any s'han constituït unes 
150. 
   Una altra de les novetats de la nova llei és que les cooperatives es podran crear amb només dos socis 
inicials --fins ara en calien tres-- i que es reduirà a la meitat el mínim de dotacions que estan obligades a 
fer. 
   Ara mateix, les empreses d'aquest tipus estan obligades a destinar un mínim del 30% dels seus beneficis 
al Fons de Reserva Obligatori (FRO) i un 10% al Fons d'Educació i Promoció Cooperativa (FEPC), uns 
percentatges que amb la nova llei passen al 15% i al 5%, respectivament. 
   El maig, el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar el projecte de llei de cooperatives, i els càlculs 
del Govern són que es pugui aprovar definitivament en uns vuit mesos, després que es debati en el pròxim 
ple del Parlament. 
http://www.europapress.cat/economia/noticia-les-cooperatives-catalanes-amb-menys-deu-socis-podran-
tenir-administrador-unic-20140717155118.html 


