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NOTA INFORMATIVA – NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES DEL GOVERN DE 
LA GENERALITAT PER FER FRONT A L’IMPACTE SANITARI, ECONÒMIC I 

SOCIAL DEL COVID-19 
 
El 28 de març s’ha publicat al DOGC el Decret Llei10/2020, amb noves mesures 
extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-
19. Entre d’altres, el Decret conté mesures aplicables a les Fundacions, que 
consisteixen en: 
 
- Els terminis previstos legalment per a la reunió del patronat, queden suspesos 
a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma (14 de març de 2020) i durant 
tota la seva vigència. El seu còmput es reprendrà a partir de la data de 
finalització de l’estat d’alarma o de les seves pròrrogues. Les reunions que 
haguessin estat convocades abans del 14 de març de 2020 i que hagin de tenir 
lloc amb posterioritat a aquesta declaració, poden ser objecte d’ajornament o 
de modificació quant al lloc, mitjà, dia i hora de celebració, per qui les hagi 
convocat. Si s’ha decidit l’ajornament o la normativa reguladora de l’estat 
d’alarma impossibilita la celebració, la reunió s’haurà de tornar a convocar dins 
del mes següent a la d’ata d’aixecament d’aquest estat. 
 
- No obstant l’anterior, durant la vigència de l’estat d’alarma, i encara que els 
estatuts de la fundació no ho prevegin, el patronat i les comissions delegades 
es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans 
de comunicació, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la 
continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i 
l'emissió del vot. 
 
Aquests òrgans també poden adoptar acords sense reunió, si ho decideix el 
president/a o ho sol·liciten almenys dos membres del patronat, sempre que 
quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la 
recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat. 
 
- Els terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes 
anuals i altres documents exigibles s’entenen suspesos a partir del 14 de març 
de 2020, i el seu còmput es reprendrà a partir de la data de finalització de l’estat 
d’alarma o les seves pròrrogues. 
 
Mesures concretes aplicables a les cooperatives catalanes 
 
- De forma excepcional i durant el període de l’estat d’alarma, el consell rector 
pot convocar assemblees extraordinàries amb l’antelació mínima que consideri 
pertinent (inferior als 15 dies previstos a la Llei), fent constar en la convocatòria 
la concurrència de les raons que han motivat la convocatòria urgent. 
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- De forma excepcional i durant el període de l’estat d’alarma, el consell rector 
pot acordar la suspensió total o parcial de l’activitat cooperativitzada de totes 
les persones sòcies treballadores, sòcies de treball, o persones treballadores o 
d’una part d’aquestes, quan es donin els requisits següents: 
 
a) Que la cooperativa tingui més de 100 persones sòcies treballadores, sòcies 
de treball o treballadores. 
 
b) Que no sigui possible fer l’assemblea ni de forma presencial, ni telemàtica, a 
causa de les mesures sanitàries que cal seguir per dur a terme reunions i a la 
manca de mitjans telemàtics. 
 
- El reemborsament de les aportacions a les persones sòcies de la cooperativa 
que causin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma queda prorrogat fins que 
transcorrin sis mesos comptadors des que finalitzi l’estat d’alarma. Totes les 
mesures aplicables a les persones jurídiques s’entenen vigents des de l’entrada 
en vigor de l’estat d’alarma. 
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