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MODIFICACIÓ DE LA LLEI I DEL DECRET QUE REGULEN EL FUNCIONAMENT DE LES SC I 

CREACIÓ DE LA LÍNIA D’AVALS PÚBLICS PER AL RETORN DELS FONS DIPOSITATS A LES SC 
 

DINERS DEL CAMP PER AL CAMP 

LIQUIDITAT 

SOLVÈNCIA TRANSPARÈNCIA 

DONAR VIABILITAT AL MODEL 

MODEL DE SC 



Complementàriament: 

Capitalització 

Aval del Consell Rector o altres garanties aprovades per l’Assemblea General  

Venda d’actius immobiliaris i financers 
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DONAR VIABILITAT AL MODEL 

2014 
AVALS DE LA GENERALITAT 

15M€ 

2015 2016 

25M€ 25M€ 

7,5M€ 1,9M€ 



 A 01/01/2012 hi havia 112 cooperatives amb SC inscrites al Registre de 
Cooperatives de Catalunya, de les quals 106 eren operatives. 

 En 2012 i 2013 es va regularitzar la inscripció registral d’aquelles no 
operatives i 6 més van acordar la seva baixa en aquest període. A 
01/01/2014, les cooperatives amb SC operatives eren 100. 

 En 2014, 12 cooperatives van externalitzar la seva SC i retornar els saldos 
creditors als seus socis titulars, de les quals només 4 van necessitar aval 
públic. Les externalitzacions que van requerir finançament el van 
aconseguir dels seus socis i/o del sector financer. 

 En 2015, han estat 5 cooperatives les quals han acordat la baixa de la seva 
SC, de les quals només 1 ha demanat aval públic. Aquesta externalització, 
tot i requerir finançament dels seus socis necessita també un finançament 
extern que el propi sector ha atorgat, davant la negativa del sector financer 
a la seva concessió. 

 Actualment són 83 les cooperatives amb una SC operativa. 

 

ADAPTACIÓ DEL SECTOR 
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EL PERQUÈ D’UN FONS DE CONTINGÈNCIES? 
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Qualsevol situació 
crítica en una 

cooperativa amb 
SC pot trencar la 
confiança i induir 

al pànic amb 
l’efecte contagi pel 
conjunt del sector 

L’èxit de la SC es basa en la 
confiança dels seus usuaris. 
La SC administra els estalvis 
de tota la vida de les unitats 
familiars de les zones rurals 
on estan arrelades a més de 
tenir domiciliats els ingressos 

familiars  

Importància alta de les SC en 
l’entorn rural on tenen 

implantació: 93 municipis, 
principalment de Tarragona i 

del sud de Lleida 

Estructura econòmica i 
financera de les SC afeblida 
per la reducció dels marges 

financers atesa la crisi 
econòmica i financera 

El sector financer no mostra 
interès per finançar 

reestructuracions de SC com 
ha fet en el passat, tot i els 
avals públics que es puguin 

atorgar 

El Fons permet al sector anticipar-se i adaptar-se a les situacions crítiques 
puntuals que es puguin presentar. 

Evita que les SC passin a ser un factor de risc que repercuteixi en les àrees 
vulnerables de l’entorn rural on estan implantades 
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FONS COOPERATIU DE SUPORT 

Finalitat 
Contribuir al retorn a llurs titulars dels saldos creditors a la SC 
d’aquelles cooperatives amb SC en reestructuració i que els socis 
hagin acordat la baixa d’aquesta secció 

 Per tenir SC la cooperativa està obligada a participar en el Fons 
 Es reconeixen com a aportacions al Fons actuacions anteriors de 

suport cooperatiu 
 No té personalitat jurídica 
 És un patrimoni separat dins del patrimoni de l’ASC, SCCL, que ha 

de ser sotmès a auditoria de comptes  
 L’ASC, SCCL el gestiona i administra (comissió màxima anual de 

gestió de l’1% dels actius del fons) 
 L’ASC, SCCL actuarà sempre en col·laboració amb l’Administració. 

Prèviament a la presa dels acords sobre actuacions de suport, es 
requereix un informe preceptiu no vinculant de l’Administració 

Trets bàsics 

Objectiu: 
Dotar d’estabilitat i 

sostenibilitat al sector 
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DE QUINS RECURSOS DISPOSA? 

• El 3 % sobre els saldos creditors 
mitjans mensuals de cada 
secció de crèdit 

• Mecanisme per assegurar 
liquiditat (mínim 20% fons) 

Aportacions 
obligatòries 

• De les cooperatives participants 
• D’entitats financeres 

Finançament 
extern 

(opcional) 

• Ingressos menys despeses 
procedents de la gestió del fons 

Ingressos nets 
derivats de la 

gestió 
patrimonial 

Fons 
cooperatiu 
de suport 
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QUÈ POT FER? 

Fons 
cooperatiu 
de suport 

Concessió d’operacions de 
finançament 

Atorgament de garanties 

Adquisició d’actius o 
passius 

Inversions financeres 
amb perfil de risc baix 
i alta liquiditat  
(mínim 20% fons) 

Cooperatives 
en 

reestructuració 
amb activitat 
productiva 

agrària viable i 
amb liquidació 

de la SC 

Ac
tu

ac
io

ns
 d

e 
su

po
rt

 fi
na

nc
er

 



 
És una inversió financera a llarg termini,  

assimilable a les disponibles per a la venda 

 Valor liquidatiu:  

Les diferències valoratives han d’anar contra Net Patrimonial 

 Regularització anual de les aportacions a 31 de març: 

Però les diferències valoratives es passen per Resultats en 
aquest moment, atès que s’han de realitzar els moviments 
dineraris anuals per regularitzar la participació en el fons 

TRACTAMENT APORTACIONS 
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MECANISME DE PARTICIPACIÓ 

Participació Fons  Desemborsament 
Aportació 

Continuïtat com a 
SC 

Presentació pla 
de baixa Baixa voluntària 

SI SI 

SI 

N
O 
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EN EL CAS DE NO PARTICIPAR EN EL FONS 

Requeriment 
Participació Fons  

Previsió 
04/07/2016 

Desemborsament 
Aportació 

Màxim 
04/09/2016 

Continuïtat com a 
SC 

Presentació pla 
de baixa 
Màxim 

04/09/2016 

Baixa voluntària 
Màxim 

04/01/2017 

SI SI 

SI 

Fons operatiu 
desemborsat 
01/06/2016  

N
O 

N
O 
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EN CAS DE NO PRODUIR-SE LA BAIXA VOLUNTÀRIA 

Presentació pla 
de baixa 
Màxim 

04/09/2016 

Baixa voluntària 
Màxim 

04/01/2017 

 
 
 
 

Suspensió i 
remissió de les 

mesures 
sancionadores 

Baixa obligatòria per expedient sancionador  
amb nomenament de liquidadors 

SI 

N
O 

N
O 



Torn de preguntes 
i 
gràcies per l’assistència 
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