Quines cooperatives poden tenir secció de crèdit?
A Catalunya, només en poden tenir:
Cooperatives agràries de primer grau.
Cooperatives rurals de primer grau amb producció
agrària. No tots els socis i sòcies comuns d’una
cooperativa rural poden operar en les mateixes
condicions amb la seva secció de crèdit.
La secció de crèdit ha d’estar prevista en els estatuts de la
cooperativa i s'ha d'inscriure en una secció especial del
Registre general de cooperatives.
Amb qui pot fer operacions?
Com a norma general:
Socis i sòcies comuns (productors agraris).
Socis i sòcies col·laboradors.
La cooperativa mateixa (la resta de seccions).
Són assimilats a socis i sòcies comuns, si no tenen la
condició de soci o sòcia col·laborador:
Treballadors de la cooperativa.
Familiars de primer grau dels socis comuns o
productors que depenguin econòmicament de l'activitat
agrària del soci o sòcia comú.
Persones jubilades que havien estat sòcies comunes en
els tres darrers anys de vida professional activa.
Per a les cooperatives rurals, els socis i sòcies comuns que
no compleixin les condicions de soci o sòcia comú en una
cooperativa agrària s’assimilen com a socis i sòcies
col·laboradors.
Només opera amb tercers, diferents a la cooperativa mateixa
i als seus cooperativistes, en la gestió dels excessos de la
tresoreria conjunta, que ho fa a través de les entitats
financeres i altres operadors dels mercats financers.
Quina normativa la regula?
Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives.
Llei 7/2017, del 2 de juny, del règim de les seccions de
crèdit de les cooperatives.
Decret 280/2003, de 4 de novembre, de desplegament

de la regulació del funcionament de les seccions de
crèdit de les cooperatives.
Ordre ECF/413/2010, de 23 de juliol, per la qual es
dicten instruccions sobre informació econòmica i
financera de les seccions de crèdit de les cooperatives.
Règim legal de les seccions de crèdit
És un sistema de requisits mínims que han de complir
les cooperatives per disposar de secció de crèdit.
No garanteix la idoneïtat de la gestió general de la
cooperativa ni de la gestió de la seva secció de crèdit.
Les cooperatives amb secció de crèdit són empreses
privades que actuen de manera independent.
L’Administració exerceix una supervisió prudencial. No
hi ha tutela administrativa ni protectorat públic.
L’Administració vetlla per l’interès general amb la
protecció dels interessos dels cooperativistes
mitjançant la detecció d’incompliments del règim legal
de les seccions de crèdit i realitzant les actuacions
sancionadores previstes sobre la cooperativa i els
òrgans de gestió. Però, en cap cas, resol directament
les dificultats detectades ni garanteix els diners
gestionats per la secció de crèdit.
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Recordeu que una secció de crèdit:
És una part d’una cooperativa agrària.
No és una entitat financera.
Només pot operar amb els fons dels socis de
la cooperativa, no de terceres persones.
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Les cooperatives agràries poden organitzar-se internament en seccions, sense perjudici de la seva responsabilitat general i unitària per dur a terme activitats
econòmiques o socials específiques o per desenvolupar
el seu objecte social en un àmbit territorial determinat.
I dins d’una cooperativa agrària, la secció de crèdit:
És una secció més.
Desenvolupa les funcions de gestió de la tresoreria
de la resta de seccions i dels socis cooperativistes.
L’activitat principal cooperativa en cap cas pot ser la
desenvolupada per la secció de crèdit.
És una unitat econòmica i comptable interna.
No té personalitat jurídica pròpia, és la cooperativa
qui en té.
Els socis i sòcies cooperativistes en assemblea
general decideixen sobre tots els aspectes
productius de la cooperativa, incloent-hi la secció de
crèdit.
Què fa una secció de crèdit?
Gestionar conjuntament els diners dels socis i sòcies
cooperativistes amb la tresoreria de la mateixa
cooperativa.
Finançar l’activitat agroindustrial de la cooperativa i
l’activitat agrària cooperativa dels socis i sòcies
comuns.
Finançar les necessitats domèstiques o familiars dels
socis i sòcies comuns i dels socis i sòcies
col·laboradors.
La secció de crèdit ha de circumscriure les seves
actuacions als cooperativistes, siguin socis i sòcies
comuns, socis i sòcies col·laboradors o assimilats. Les
seves funcions són les pròpies d’un departament tresorer.
Les altres seccions de la cooperativa no poden destinar
els recursos obtinguts com a finançament de la secció de
crèdit a empreses que no siguin d’economia social o
agràries i anàlogues.

La secció de crèdit tampoc no pot destinar recursos a
finançar necessitats domèstiques o familiars quan
aquestes es generin en activitats econòmiques o
empresarials en la producció de béns i serveis ni en cap
tipus d’activitat realitzada per persones jurídiques, llevat
de les societats agràries de transformació o qualsevol
altra empresa d’economia social.

A més, no poden existir unitats o seccions amb finalitats
assimilables a les definides per a les seccions de crèdit.
No són entitats financeres i, per tant, no poden
desenvolupar la mateixa activitat que aquestes i els
diners que gestionen no estan coberts pel Fons de
garantia de dipòsits d'entitats de crèdit ni pel Fons de
garantia d'inversions, ni per cap altre instrument públic.

