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El Govern aprova el Projecte de llei de cooperatives de 
Catalunya, un marc jurídic flexible que les farà més 
competitives 

 

 Un dels objectius és dotar les cooperatives d’un règim jurídic 
flexible amb diferents alternatives i útil per adaptar-se als canvis 
de la situació social i econòmica 
 

 Alguns dels punts clau de la nova llei seran fomentar la creació de 
noves cooperatives, la consolidació de les ja existents i reforçar 
les seves vies de finançament  
 

 L’any 2013 es van crear 147 cooperatives, xifra que consolida 
l’increment registrat des del 2011 

 

El Govern ha aprovat el nou Projecte de llei de cooperatives de Catalunya que 
regula, protegeix i fomenta el moviment cooperatiu i és una competència 
exclusiva pròpia. Un dels objectius és crear un marc jurídic més flexible amb 
diferents alternatives perquè cada cooperativa, en l’exercici de la seva 
autogestió, pugui adaptar el seu funcionament per ser més competitiva.  
 
Així mateix, la nova llei busca que el sector cooperatiu pugui assolir un major 
dimensionament, fent més atractiu aquest model d’empresa tant als 
emprenedors com als assessors en la creació d’empreses, de manera que es  
creïn més organitzacions d’aquest tipus.  
 
Situació actual del cooperativisme a Catalunya 
 
Actualment, a Catalunya hi ha 4.164 cooperatives, amb un 15% de la població 
vinculada a aquestes empreses: 38.000 llocs de treball directes, 42.000 socis 
en cooperatives de serveis, 100.000 agricultors vinculats a cooperatives 
agràries i al voltant d’un milió de persones sòcies de cooperatives de consum.  
 

Durant els darrers anys s’ha produït un increment en la creació de 
cooperatives, passant de les 113 registrades el 2011 a les 147 el 2012. L’any 
2013 es va tancar també amb 147 empreses constituïdes, xifra que consolida 
aquesta tendència a l’alça. D’altra banda, cal destacar que les empreses 
d’economia cooperativa facturen uns 4.000 milions d’euros a l’any, que 
representa aproximadament el 2% del Producte Interior Brut català.  

 

Els objectius i les novetats de la nova llei es fixen en els cinc punts següents:  
 

1) Fomentar la creació de noves cooperatives i la consolidació de les 
ja existents 
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En aquest punt, la reforma de la llei proposa reduir de tres a dos el nombre 
mínim de socis per constituir una cooperativa, llevat del cas d’usuaris i 
consumidors, on el mínim es fixa en deu. Així mateix, la norma afavoreix la 
continuació empresarial en forma cooperativa, en tant que permet la 
possibilitat de reactivació o transformació de les cooperatives dissoltes i no 
liquidades.   
 
2) Simplificar i eliminar càrregues 
Per constituir una cooperativa s’impulsa un procediment exprés 
d’inscripció, més àgil i operatiu. Se suprimeixen diferents tràmits 
burocràtics, com per exemple l’obligació d’elevar a escriptura pública i 
inscriure en el registre els convenis intercooperatius o l’exigència actual 
per a les cooperatives de segon grau d’auditar sempre comptes anuals. 
També se simplifiquen conceptes tècnics del món cooperatiu per fer-lo 
més entenedor. 

 
3) Reforçar les vies de finançament de les cooperatives  
Per complir amb aquest objectiu s’incorpora la figura del soci temporal, que 
ajudarà a ajustar les necessitats, sobretot d’ocupació, de la cooperativa al 
mercat. També es permetrà que hi hagi socis col·laboradors que només 
aportin capital.  

 
4) Millorar la gestió empresarial de les cooperatives 
En aquest punt es rebaixa la relació d’actes que, per imperatiu legal, han 
d’anar a aprovació de l’Assemblea General; es permet que s’atribueixin, 
estatutàriament, a l’òrgan d’administració de competències que fins ara 
corresponien a l’Assemblea General, respectant el mínim legal; i es permet 
l’entrada de persones no sòcies a l’òrgan d’administració per millorar la 
seva professionalitat.  

 
5) Assolir un major dimensionament del món cooperatiu 
Les cooperatives de segon grau -de les quals els socis són, principalment, 
cooperatives de primer grau i persones jurídiques- podran incorporar 
directament com a socis empresaris individuals. Així mateix, el Projecte de 
llei preveu que les persones integrants de diferents cooperatives que hagin 
signat convenis entre les seves organitzacions podran gaudir dels 
avantatges fiscals vinculats al cooperativisme en operacions de 
subministraments i lliuraments de productes.   
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El Govern reserva per aquest any 6,9 milions d’euros 
per a contractes públics amb entitats socials i centres 
especials de treball  
 

 El Consell Executiu aprova la reserva social d’aquest 2014: 
5.576.350 euros per a contractes a través de centres d’inserció 
sociolaboral o entitats sense ànim de lucre, i 1.350.000 euros per a 
contractes amb centres especials de treball 
 

 Es tracta de la mateixa quantitat que l’any 2013, malgrat les 
restriccions pressupostàries 
 

 Al marge del que es va destinar a reserva social, l’any passat la 
Generalitat va fer contractes amb centres especials de treball i 
encàrrecs de gestió amb finalitats d’inserció social per valor de 
19,5 milions d’euros 
 

El Govern ha aprovat avui l’Acord pel qual es fixen les quanties que han 
d’assolir els departaments de l’Administració de la Generalitat, organismes 
autònoms i empreses públics per al 2014 en la contractació reservada al 
foment dels objectius socials i en la realitzada als centres especials de treball. 
Aquesta reserva, que té per finalitat facilitar l’accés general d’aquestes entitats 
i centres a la contractació pública, tindrà un import global de 6,9 milions 
d’euros. 
 
La reserva de contractació pública de la Generalitat de Catalunya establerta 
per a centres d’inserció laboral i empreses d’inserció laboral regulades per la 
Llei 27/2002, de 20 de desembre, ha estat de 5.576.350 euros. Aquest import 
coincideix amb l’aprovat per a l’exercici 2013, i reflecteix un fort compromís del 
Govern amb les entitats del tercer sector malgrat la tendència a la baixa del 
volum econòmic de contractació pública, com a conseqüència de les 
polítiques de restricció pressupostària que s’estan aplicant. Així mateix, per a 
aquest any, i d’acord amb les possibilitats que preveu la llei 31/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives s’amplien amb 14 més els 
objectes contractuals que poden ser objecte de reserva, entre els quals hi 
figuren, per exemple, els serveis  de call center o  de bugaderia. 
 
La reserva de contractació amb centres especials de treball (CET) es fixa en 
1.350.000 euros, import també coincident amb el de l’any anterior. Aquesta 
reserva de contractació té per finalitat la inserció laboral de persones amb 
discapacitat, la integració de persones amb risc d’exclusió social o la 
satisfacció del dret al treball dels presos i els penats internats en establiments 
penitenciaris, i està motivada per la conveniència de facilitar la contractació 
pública amb entitats que tenen com principi el foment dels objectius socials.  
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Ambdues reserves de contractació posen de manifest el recolzament de la 
Generalitat de Catalunya a Tercer Sector Social de Catalunya i es troben 
explícitament previstes en el  Pla de mesures de suport aprovat en data 17 de 
setembre de 2012. En aquest sentit, cal dir que els departaments, organismes 
autònoms i empreses públiques han complert els objectius previstos de 
reserva social pel 2013. 
 
Cal destacar també que, al marge i addicionalment al que es va destinar a 
reserva social, l’any passat la Generalitat va fer contractes amb centres 
especials de treball i encàrrecs de gestió amb finalitats d’inserció social per 
valor de 19,5 milions d’euros. Concretament, l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i les entitats del seu sector públic varen realitzar l’any 2013 
contractes amb centres especials de treball per import de 8.616.271 euros  i 
encàrrecs de gestió amb mitjans propis amb finalitats d’inserció social per 
10.967.622 euros.  
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El Govern aprova el conveni que permetrà activar 
diverses depuradores a la conca catalana de l’Ebre 
 

 L’acord, subscrit entre la Generalitat i l’executiu espanyol, 
permetrà posar en servei les depuradores d’Ulldemolins (Priorat), 
Térmens-Menàrguens (Noguera), Sant Jaume d’Enveja (Montsià), 
Horta de Sant Joan (Terra Alta) i Alcoletge (Segrià), així com també 
els col·lectors d’Alguaire (Segrià) i del Pi (Bellver de Cerdanya) 
 

 Es dóna així compliment a diverses resolucions aprovades pel 
Parlament de Catalunya  

 
El Govern ha aprovat la subscripció del conveni entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Estat espanyol, destinat a posar en marxa diverses depuradores 
a la conca catalana de l’Ebre, que han estat construïdes per la societat estatal 
Acuamed. Concretament, aquest acord farà possible activar les plantes de 
sanejament d’Ulldemolins (Priorat), Térmens-Menàrguens (Noguera), Sant 
Jaume d’Enveja (Montsià), Horta de Sant Joan (Terra Alta) i Alcoletge 
(Segrià), així com també els col·lectors en alta d’Alguaire (Segrià) i del Pi 
(Bellver de Cerdanya). 
 
L’aprovació d’aquesta proposta de conveni dóna compliment a les diverses 
resolucions aprovades en els darrers mesos pel Parlament de Catalunya en 
relació amb l’activació dels projectes de sanejament esmentats. 
 
L’acord serà efectiu des de la data de la seva signatura i mantindrà la seva 
vigència durant un període mínim de 10 anys, renovable per un període de 10 
anys més o fins al traspàs de la titularitat de les obres a la Generalitat de 
Catalunya. A tal finalitat, ambdues parts es comprometen a promoure el 
corresponent traspàs a través de la Comissió Mixta de Transferències de 
l'Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya. 
 
Sanejament a Catalunya 
 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les 
actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la 
posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat 
ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines. 
 
A data d’avui, les depuradores existents a Catalunya garanteixen el 
sanejament de més del 95,5% de la població catalana.  
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El Govern promou la formació de jutges i magistrats 
en dret civil català 
 

 El Govern aprova un conveni de col·laboració amb el Consell 
General del Poder Judicial i la Universitat Oberta de Catalunya, 
destinat a la formació en dret civil català de jutges i magistrats i al 
reconeixement oficial de la certificació corresponent 

 

 El conveni, que se signarà properament, permetrà que quaranta-
quatre jutges i magistrats facin un curs de dret civil català 

 
El Govern ha donat llum verd a la signatura d’un acord de col·laboració entre 
el Consell General del Poder Judicial (CGPJ); el Departament de Justícia, a 
través del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), i la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), sobre el programa formatiu de dret 
civil català adreçat a jutges i magistrats i el reconeixement oficial del títol que 
se n’obtingui.  
  
El conveni, que se signarà properament, té per objecte establir, en el marc de 
l’activitat de formació per a jutges i magistrats, el programa de dret civil català i 
el reconeixement com a títol oficial de la certificació expedida per la Universitat 
Oberta de Catalunya. S’hi preveu la participació d’un màxim de 44 jutges i 
magistrats. 
  
El curs compta amb un pressupost de 37.180 euros, que serà la quantitat que 
el CGPJ abonarà a la Universitat Oberta de Catalunya. La Generalitat, 
mitjançant el Departament de Justícia i a través del Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada, col·laborarà en l’organització per al 
desenvolupament del programa de dret civil català. 
  
Per tal de garantir-ne una adequada coordinació, es constitueix una comissió 
de seguiment formada per un representat del CGPJ, un del CEJFE i dos de la 
UOC, que resoldran els dubtes i faran el seguiment i avaluació del conveni, 
entre altres actuacions. 
  
El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Justícia, col·labora 
des de fa anys amb el CGPJ en matèria de formació. Concretament, el 22 de 
gener de 1992 ambdues institucions van subscriure un conveni de cooperació 
en matèria de formació continuada de magistrats i jutges amb destinació als 
òrgans judicials de Catalunya. 


