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El tractament el capital social d’acord amb la normativa comptable vigent 

Adaptació de la Llei de cooperatives de Catalunya als canvis en la normativa comptable  

Com a conseqüència d’una de les normes internacionals de comptabilitat (NIC 32), les 

aportacions al Capital Social, tal i com estaven regulades a la Llei de cooperatives del 2002, 

havien de ser considerades recurs aliè. Aquesta consideració perjudica a les cooperatives, ja 

que disminueix el seu patrimoni net. 

Era necessari un canvi de la Llei de cooperatives de Catalunya per permetre, a les cooperatives 

que ho vulguin, modificar els seus estatuts en el sentit que les aportacions dels socis no siguin 

automàticament exigibles quan aquests causin baixa de la cooperativa.  

 Finalment el govern de la Generalitat ha aprovat la modificació de la Llei mitjançant el Decret 

llei 1/2011 que, si bé ha de ser ratificat pel Parlament de Catalunya en un termini màxim de 30 

dies, és vigent des de la data de la seva publicació (17 de febrer de 2011). 

 Aquest Decret llei modifica diferents articles de la Llei de cooperatives, però sobre tot afegeix 

un nou article en el capítol de règim econòmic definint dos tipus d’aportacions tant pel que fa 

a les que són voluntàries com a les obligatòries: 

• Aportacions amb dret de reemborsament en cas de baixa 

• Aportacions el reemborsament de les quals, en cas de baixa, pugui ser refusat 

incondicionalment pel consell rector 

Els estatuts poden establir que hi hagi un percentatge determinat per cadascun d’aquest tipus 

d’aportacions.  

 Estableix també cauteles i garanties perquè els socis que han causat baixa i no se’ls han 

retornat les seves aportacions, les puguin cobrar o es pugui garantir el seu dret de cobrament. 

En aquest sentit s’estableix que aquest tipus d’aportacions puguin ser adquirides pels nous 

socis que entrin. També tenen preferència en el cobrament d’interessos per davant dels socis 

en actiu i en l’adjudicació de l’haver social en el cas de dissolució i liquidació de la cooperativa.  

 Es preveu en el Decret la necessitat d’una majoria qualificada, la mateixa que per la 

modificació dels estatuts, perquè l’assemblea aprovi que en el capital de les cooperatives hi 

hagin aportacions que puguin ser refusades incondicionalment pel consell rector.  

 S’ha de destacar també que en el cas de la baixa forçosa establerta a l’article 118, si els socis o 

sòcies que causen baixa són titulars d’aportacions que puguin ser refusades i no s’acordi el seu 
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reemborsament, els socis que continuen en actiu han d’adquirir aquestes aportacions en el 

termini màxim de sis mesos des de la data de la baixa. 

 El Decret llei aprovat pel Govern, per tant, obre la porta que cada cooperativa, en funció de la 

seva situació específica, decideixi quin és el camí més adequat en aquesta qüestió.  

A la pàgina web de COCETA també hi ha informació detallada sobre l'adaptació de les 

cooperatives a la nova normativa comptable: adaptación de las Normas Contables en las 

cooperativas de trabajo 

Documents adjunts: 

• Comparació de la Llei de Cooperatives un cop aplicat el Decret llei 

• DECRET LLEI 1/2011, de 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2002, de 5 

de juliol, de cooperatives de Catalunya 

• Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas 

sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas 

 

http://www.coceta.coop/normativa-contable-cooperativas-presentacion.asp

