Nova Llei de Cooperatives

Juliol
2015

DGESCTA – Subdirecció General d’Economia Social i Cooperatives. Servei de Foment.

• Llei 12/2015, del 9 de
juliol, de cooperatives
• Va ser aprovada el 18
de juny de 2015 amb
el suport del 76% dels
parlamentaris
• És una de les mesures
legislatives establertes
en el Pla de Govern
2013-2016

• Possibilita diferents
alternatives
empresarials
• Permet augmentar la
competitivitat de les
empreses
cooperatives
• Fomenta i enforteix la
fórmula cooperativa
• Afavoreix la
intercooperació

règim jurídic flexible

• Llei 18/2002, del 5 de
juliol, de cooperatives

Aprovació de la llei

Marc normatiu derogat

CONTEXT

NOVETATS PRINCIPALS
• Constitució a partir de 2 persones sòcies (excepte cooperatives de consumidors i
usuaris que es requereix un mínim de 10 socis)
• Es preveuen noves categories de persones sòcies: el soci temporal i el col·laborador
que només aporta capital.

SOCIS

INTERCOOPERACIÓ

• La dotació del FRO (Fons de Reserva Obligatori) passa a ser del 20% i s’obre la
possibilitat de repartir els fons generats a partir de l’aprovació de la llei fins al 50%.
• S’amplien les destinacions del FEPC (Fons d’Educació i Promoció Cooperatives).
• Supressió informe previ experts independents per fixar vàlua aportacions no dineràries

FINANCES

• Possibilitat que empreses individuals puguin accedir com a sòcies a una
cooperativa de 2n grau
• Supressió de l’obligació general per a totes les cooperatives 2n grau d’auditar
els comptes anuals

COOPERATIVA 2n
GRAU

ALTRES

• Supressió de l’obligació d’elevar a EP i inscriure al Registre els Convenis o Acords
intercooperatius

• L’interventor de comptes és un òrgan facultatiu i pot ser exercit per una persona no
sòcia.
• Nou tipus de cooperativa: la cooperativa Integral (que té per objecte activitats
econòmiques o socials pròpies de més d’una classe de cooperativa)
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