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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
8555 Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la integració de cooperatives i d’altres 

entitats associatives de caràcter agroalimentari.

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

L’associacionisme agrari com a fenomen general, i les cooperatives en particular, són 
protagonistes del gran canvi experimentat en el sector agroalimentari espanyol, 
contribuïxen a la vertebració del territori al donar continuïtat a l’activitat agrària, fomenten 
l’ocupació rural i tenen una especial capacitat per a ser motor de desenrotllament 
econòmic i social, alhora que afavorixen, per tant, la viabilitat i sostenibilitat de les nostres 
zones rurals.

A títol il·lustratiu pot assenyalar-se que el sector cooperatiu està compost per prop de 
4.000 entitats i 1.200.000 socis, i és en el conjunt de la producció agroalimentària 
espanyola, amb una facturació de 17.405 milions d’euros en 2011, un segment capital del 
nostre teixit associatiu agrari, al qual ha de sumar-se un creixent nombre d’entitats 
associatives de naturalesa no cooperativa que, com les societats agràries de transformació 
(SAT), les organitzacions de productors i les entitats mercantils i civils que vertebren 
l’escaló primari de la producció agrària espanyola, a més de contribuir i millorar la cohesió 
territorial per mitjà de la generació d’ocupació estable i de qualitat, oferix nous servicis 
que demanen els ciutadans del medi rural.

Es tracta, no obstant això, d’un sector caracteritzat per la seua atomització, la qual 
cosa està provocant que ni tan sols les entitats millor estructurades vegen rendibilitzats 
els seus esforços i inversions, i per això cal posar en marxa mesures que fomenten la 
integració i la potenciació de grups comercialitzadors de base cooperativa i associativa 
amb implantació i àmbit d’actuació superior al d’una comunitat autònoma, que siguen 
capaços d’operar en tota la cadena agroalimentària, tant en els mercats nacionals com en 
els internacionals, i que contribuïsquen a millorar la renda dels agricultors i consolidar un 
teixit industrial agroalimentari en les nostres zones rurals.

II

Per a corregir els inconvenients que provoca l’al·ludida atomització, el Govern s’ha 
fixat com un eix prioritari d’actuació l’impuls i el foment de la integració cooperativa i 
associativa, amb la convicció que afavorirà la competitivitat, el redimensionament, la 
modernització i la internacionalització de les dites entitats en el marc de les reformes 
estructurals per a millorar l’economia i competitivitat del país.

Per a això és necessari véncer una sèrie d’obstacles que frenen la integració, derivats 
de l’anterior PAC, amb els diferents mecanismes de regulació destinats a desaparéixer, i 
de la creixent volatilitat dels mercats internacionals, junt amb la visió localista del sector 
associatiu, sense un desenrotllament suficient en matèria de comercialització. Tot això 
limita l’aprofitament eficient de les economies d’escala i abast que tot procés d’integració 
porta immers.
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III

El foment de la capacitat comercialitzadora i econòmica del sector productor, en 
particular per mitjà de la integració de les cooperatives i la resta de formes jurídiques de 
l’associacionisme agrari, permet aconseguir un model associatiu empresarial generador 
de valor, més rendible, competitiu i professionalitzat. L’enfortiment de les estructures 
associatives facilita la innovació i la incorporació de noves tecnologies en les estructures 
agràries, augmenta la seua productivitat i eficiència i, en definitiva, la seua capacitat de 
competir més eficaçment en els mercats internacionals.

En atenció a estes consideracions, és objecte de la present llei el foment de la fusió i 
integració de les cooperatives agràries i la resta de formes associatives en l’àmbit 
agroalimentari, en el marc de la futura PAC, incloent ací també els grups cooperatius que 
associen unes quantes empreses cooperatives amb l’entitat cap de grup que exercix 
facultats o emet instruccions de compliment obligatori per als seus integrants, de manera 
que es produïx una unitat de decisió en l’àmbit de les dites facultats. A este propòsit, és 
peça clau la creació de la figura de l’entitat associativa agroalimentària prioritària.

Les polítiques de foment que instaura la llei s’articulen entorn de mesures destinades 
a prioritzar les ajudes i subvencions que estiguen previstes en els programes de 
desenrotllament rural per a aquelles actuacions que radiquen en el seu àmbit territorial, 
d’acord amb les seues respectives normes reguladores i des del respecte a la normativa 
europea i de competència.

En este sentit, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i les comunitats 
autònomes procediran a la revisió de les polítiques de foment associatiu i a l’elaboració 
d’un pla estatal d’integració associativa per tal de coordinar les dites polítiques amb els 
fins previstos en la present llei, a fi d’eliminar els obstacles que causen debilitat al sector 
productor i instaurar mesures legals i econòmiques que afavorisquen la integració.

Així mateix, es promourà la constitució de grups cooperatius i altres agrupacions 
d’entitats associatives als efectes d’aconseguir la condició d’entitat associativa prioritària 
agroalimentària i disposar a este efecte d’una regulació societària i fiscal adequada.

La constitució i el reconeixement de les entitats associatives prioritàries, que es 
fomenta per mitjà de la present llei, podran suposar, en uns casos, la desaparició de les 
entitats originals que passen a integrar-se en una nova entitat o, en altres casos, la 
desaparició per absorció, el reconeixement d’una entitat ja existent o la creació com una 
entitat nova mantenint les entitats originals de base, les quals constituïxen una entitat de 
grau superior que assumix, almenys, les tasques relacionades amb la comercialització en 
comú de la producció de tots els socis de les dites entitats originals.

La llei s’estructura en cinc capítols amb sis articles, una disposició addicional, una 
disposició transitòria i cinc de finals.

El capítol I establix les disposicions generals: objecte i àmbit d’aplicació i fins.
El capítol II establix les condicions que han de complir les entitats associatives 

prioritàries per al seu reconeixement.
El capítol III es referix a les ajudes i beneficis previstos davant de les diferents 

situacions de preferència tant de les entitats associatives resultants com de les que les 
integren i els seus productors.

El capítol IV crea, adscrit a la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, el Registre Nacional d’Entitats Associatives 
Prioritàries.

En el capítol V es regula el règim de finançament de les ajudes, així com la 
col·laboració de les comunitats autònomes.

La disposició transitòria regula un període transitori a l’efecte de complir el que preveu 
l’apartat c) de l’article 3 de la llei per a les entitats associatives que no complisquen el que 
este preveu en el moment de la sol·licitud del seu reconeixement i inscripció en el Registre 
d’Entitats Associatives Prioritàries.

Les disposicions finals regulen el títol competencial, modifiquen la Llei 27/1999, de 16 
de juliol, de Cooperatives, i la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les 
cooperatives, i assenyalen el no-augment de gasto públic i el desplegament reglamentari.
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IV

Així, per a contribuir a facilitar de manera particular el desenrotllament del sector 
cooperatiu a Espanya, que en l’actualitat presenta un important potencial econòmic i amb 
més de cent mil ocupacions directes, es requerix una important ampliació dels seus fins i 
activitats, la qual cosa suposa una revisió de la seua regulació bàsica, tant d’índole 
substantiva com fiscal. Estes mesures faran possible un millor desenrotllament de les 
seues possibilitats de generació d’ocupació, per a la qual cosa la normativa legal ha 
d’oferir-los la possibilitat de fer-se càrrec d’actuacions i servicis que repercutisquen en 
benefici del territori rural i de la seua població, al mateix temps que els permeta ampliar el 
seu desenrotllament empresarial a l’efecte d’aconseguir una major dimensió. A este motiu 
responen les modificacions que s’introduïxen en la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de 
Cooperatives, i en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les 
cooperatives.

Per tant, les modificacions que es proposen en la vigent normativa legal sobre 
cooperatives estan dirigides a eliminar determinats límits o traves que, hui en dia, 
dificulten una major ampliació de les seues activitats. En definitiva, es pretén fer possible 
mantindre una de les màximes del cooperativisme agrari: la seua ubicació en el territori 
rural sense previsió que se’n deslocalitzen.

Estos plantejaments són els que han inspirat les modificacions en les esmentades 
lleis que es descriuen a continuació.

Es procedix a reformar l’article 6 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, amb l’objectiu de 
millorar la definició de les classes de cooperatives agràries en la seua denominació actual 
per a adaptar-les a la seua realitat econòmica i social, que d’ara en avant passaran a 
denominar-se «agroalimentàries», així com respecte de les de segon grau. La nova 
denominació de cooperativa agroalimentària que s’atribuïx a les cooperatives agràries ja 
era reclamada per la totalitat del sector i és pertinent per la seua major aproximació a la 
realitat socioeconòmica. Esta modificació es fa extensiva a tots els casos en què aparega 
el nom de cooperativa agrària en l’articulat de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, i permetrà a 
les cooperatives l’adequació de les seues normes constitutives a les activitats que 
efectivament desenrotllen en l’actualitat. La flexibilització que s’hi introduïx proporcionarà 
una major facilitat a les cooperatives per a desenrotllar les seues possibilitats de generació 
d’ocupació.

A fi de contribuir a la consolidació de les associacions de les cooperatives, es planteja 
la incorporació en l’article 56 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, relatiu al Fons d’Educació 
i Promoció (FEP), d’un nou paràgraf en el punt 2, per mitjà del qual es possibilita 
expressament que les cooperatives aporten les seues dotacions del FEP a les seues 
unions o federacions per al compliment de les funcions que la legislació els tinga 
encomanades en la mesura que siguen coincidents amb les pròpies dels dits fons. Per 
mitjà d’este canvi s’habilita una opció per a les cooperatives quant a la destinació i gestió 
de l’esmentat Fons d’Educació i Promoció, seguint la línia ja establida en les lleis de 
cooperatives de les comunitats autònomes d’Andalusia i València.

Les modificacions que es proposen, en relació amb l’article 93 de la Llei 27/1999, de 
16 de juliol, incorporen de manera expressa en l’àmbit subjectiu de la cooperativa 
agroalimentària, les persones titulars de les explotacions que seguixen el règim de 
titularitat compartida, regulat en la recent Llei 35/2011, de 4 d’octubre, sobre titularitat 
compartida de les explotacions agràries.

També s’incidix en l’àmbit d’actuació de la cooperativa agroalimentària, de manera 
que, a més d’incidir en l’activitat específicament agrària, també actue en raó a la seua 
implantació en el medi rural, alhora que es puntualitza que les activitats de la cooperativa 
afecten tant els productes d’esta com dels seus socis.

A més, es ressalta l’actuació de les cooperatives agroalimentàries en l’entorn territorial 
i social propi de la seua ubicació i es diversifica la seua activitat en benefici dels seus 
habitants, tant socis com tercers no socis.

Pel que fa a l’article 9 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les 
cooperatives, les modificacions que s’establixen respecte al seu àmbit subjectiu eliminen 
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la referència a les persones físiques, per obsolescència en el context actual. Esta limitació 
genera alguns problemes per a la transmissió generacional de les explotacions en gestió 
cooperativa i suposa un important obstacle per a la generació de grups cooperatius 
agraris competitius, sense que aporte gens de valor afegit en termes de finalitats públiques 
a incentivar principis cooperatius o mutualisme.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Esta llei té per objecte fomentar la fusió o la integració de les cooperatives 
agroalimentàries i d’altres entitats de naturalesa associativa per mitjà de la constitució o 
l’ampliació d’entitats associatives agroalimentàries de suficient dimensió econòmica, la 
implantació i àmbit d’actuació econòmic de les quals siguen de caràcter supraautonòmic, i 
instrumenten, si és el cas, les mesures necessàries per a obtindre una grandària 
adequada que els permeta aconseguir els fins descrits en l’article 2.

2. La present llei és aplicable a les entitats associatives agroalimentàries qualificades 
de prioritàries d’acord amb el que disposa el capítol II, i a les entitats associatives que les 
integren, si és el cas, així com als productors individuals, ja siguen persones físiques o 
jurídiques, que en formen part.

3. Als efectes d’esta llei, són entitats associatives les societats cooperatives, les 
cooperatives de segon grau, els grups cooperatius, les societats agràries de transformació, 
les organitzacions de productors amb personalitat jurídica pròpia, reconegudes d’acord 
amb la normativa comunitària en l’àmbit de la política agrària comuna, i les entitats civils o 
mercantils, sempre que més del 50 per cent del seu capital social pertanga a societats 
cooperatives, a organitzacions de productors o a societats agràries de transformació. En 
cas que estes entitats econòmiques tinguen la forma de societat anònima, les seues 
accions hauran de ser nominatives.

Article 2. Fins.

1. Esta llei pretén la consecució dels fins següents:

a) Fomentar l’agrupació dels primers nivells que conformen la cadena alimentària, 
per mitjà de la fusió o la integració de les entitats associatives, amb l’objecte d’afavorir el 
seu redimensionament, millorar la seua competitivitat i contribuir a la valoració de les 
seues produccions.

b) Millorar la formació dels responsables en la governança i gestió de les dites 
entitats, en especial en les noves ferramentes i instruments de gestió.

c) Contribuir a la millora de la renda dels productors agraris integrats en les entitats 
associatives.

d) Afavorir la integració dels productors en entitats associatives prioritàries, així com 
en qualsevol de les entitats associatives que s’indiquen en l’article 1.3, a fi de millorar la 
seua posició en el mercat i la seua participació en el procés de valoració i comercialització 
dels seus productes.

2. Les mesures que s’arbitren per a aconseguir els fins assenyalats en este article 
s’exerciran de conformitat amb el dret comunitari que siga aplicable, en particular a la 
normativa d’ajudes públiques, i amb les normes i principis arreplegats en la Llei 15/2007, 
de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.
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CAPÍTOL II

Entitats associatives prioritàries

Article 3. Condicions per al reconeixement de les entitats associatives prioritàries.

1. Perquè una entitat associativa puga tindre la consideració de prioritària, haurà de 
reunir els requisits següents:

a) Ser entitat associativa agroalimentària de les disposades en l’article 1.3 d’esta 
llei.

b) Tindre implantació i un àmbit d’actuació econòmic que siguen de caràcter 
supraautonòmic.

c) Dur a terme la comercialització conjunta de la totalitat de la producció de les 
entitats associatives i dels productors que les componen.

d) Que la facturació de l’entitat associativa sol·licitant, o la suma de les facturacions 
de les entitats que es fusionen o s’integren, abaste, almenys, la quantitat que es determine 
reglamentàriament.

El dit import econòmic es determinarà segons els sectors productius, d’acord amb la 
Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques, i serà revisat periòdicament en funció de 
l’evolució del procés d’integració sectorial i del valor de les produccions comercialitzades.

e) Constar expressament en els estatuts o disposicions reguladors corresponents a 
les distintes entitats que componen l’entitat associativa prioritària, així com en els d’esta 
entitat, l’obligació dels productors d’entregar la totalitat de la seua producció per a la seua 
comercialització en comú.

f) Els estatuts o disposicions reguladors de l’entitat associativa prioritària i de les 
entitats que la integren hauran de preveure les necessàries previsions per a garantir als 
seus productors associats el control democràtic del seu funcionament i de les seues 
decisions, així com per a evitar la posició de domini d’un o més dels seus membres.

2. A sol·licitud de l’entitat interessada, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient procedirà al reconeixement de l’entitat associativa prioritària, conforme al 
procediment que s’establisca reglamentàriament.

3. Les entitats associatives agroalimentàries reconegudes com a prioritàries, les 
entitats que les integren i els productors que en formen part i que no complisquen els 
requisits exigits per a mantindre la seua condició, no podran beneficiar-se de les ajudes i 
beneficis previstos en les normes reguladores de la seua concessió. Es determinarà 
reglamentàriament la forma i les condicions en què s’haja d’acreditar el manteniment dels 
requisits i les conseqüències de la seua pèrdua.

CAPÍTOL III

Ajudes i beneficis previstos

Article 4. Situacions de preferència.

1. Les entitats associatives reconegudes com a prioritàries podran tindre preferència, 
d’acord amb la normativa especifica continguda en les bases reguladores de cada 
convocatòria, en la concessió de subvencions i ajudes en matèria d’inversions materials o 
immaterials destinades a millorar els procediments de gestió i comercialització; en l’accés 
a activitats formatives i de cooperació; en matèria d’internacionalització, de promoció i 
d’I+D+i; en l’accés a les línies ICO de finançament preferent que s’establisquen 
específicament, o altres de què puguen ser beneficiàries, així com en les actuacions 
previstes en els programes de desenrotllament rural, a favor de la competitivitat, la 
transformació i la comercialització, i en qualssevol altres que, per a estos mateixos fins, 
es determinen reglamentàriament.
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2. Les entitats associatives integrades en entitats associatives reconegudes com a 
prioritàries podran tindre preferència, d’acord amb la normativa especifica continguda en 
les bases reguladores de cada convocatòria, en la concessió de subvencions i ajudes en 
matèria d’inversions materials o immaterials destinades a millorar els procediments de 
gestió i transformació; en l’accés a activitats formatives i d’assistència tècnica; en les 
contractacions de pòlisses que puguen establir-se per a estes entitats en el marc del 
Sistema d’Assegurances Agràries Combinades; en l’accés a programes o actuacions en 
I+D+i i en noves tecnologies, enfocades específicament a la millora de la competitivitat, la 
transformació i la comercialització, o en qualssevol altres que per a estos fins es 
determinen reglamentàriament.

3. Els productors agraris que formen part d’entitats associatives prioritàries o de les 
entitats associatives que la componen podran tindre preferència, d’acord amb la normativa 
especifica continguda en les bases reguladores de cada convocatòria, en la concessió de 
subvencions i ajudes per a millorar la seua competitivitat i orientar la seua producció al 
mercat en el marc de l’entitat associativa prioritària de què formen part, respecte als 
productes per als quals ha sigut reconeguda, i en qualssevol altres que, per a estos 
mateixos fins, reglamentàriament es determine.

4. L’esmentada preferència que s’establirà en la normativa específica continguda en 
les bases reguladores de cada convocatòria no podrà tindre un caràcter absolut. Així 
mateix, haurà de quedar garantit en les dites bases que no existirà discriminació en 
l’accés a les ajudes i subvencions destinades a les entitats i productors, amb 
independència de quina siga l’organització, entitat o associació a través de la qual siguen 
tramitades o gestionades.

CAPÍTOL IV

Registre Nacional d’Entitats Associatives Prioritàries

Article 5. Creació i funcionament.

1. Es crea en el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, adscrit a la 
Direcció General de la Indústria Alimentària, el Registre Nacional d’Entitats Associatives 
Prioritàries, en el qual s’inscriuran les entitats d’esta naturalesa reconegudes d’acord amb 
el que establixen la present llei i el seu reglament de desplegament.

2. La inscripció en el Registre suposarà la incorporació a este tant de les dades 
corresponents a l’entitat associativa prioritària com de les relatives a les entitats 
associatives que la integren i la relació de productors que en formen part, amb subjecció 
al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal.

3. Les anteriors inscripcions en el Registre es realitzaran a petició de l’entitat 
associativa prioritària i una vegada comprovat pel Ministeri el compliment dels requisits 
establits.

4. Els responsables de les entitats associatives prioritàries estaran obligats a 
comunicar al Ministeri els canvis que puguen afectar la seua condició de prioritàries quan 
es produïsquen. Addicionalment, actualitzaran amb caràcter anual la relació de productors 
que en formen part.

5. Es regularan reglamentàriament el procediment i les condicions per a la inscripció 
i baixa de les entitats en el Registre, així com el procés que cal seguir per a controlar-lo, 
mantindre’l i actualitzar-lo.
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CAPÍTOL V

Finançament de les ajudes i col·laboració de les comunitats autònomes

Article 6. Finançament de les ajudes.

1. Les ajudes a què es referix esta llei podran ser finançades per l’Administració 
General de l’Estat i per les administracions de les comunitats autònomes.

2. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient presentarà en la conferència 
sectorial que corresponga per raó de la matèria el Pla Estatal d’Integració Associativa, on 
s’inclouran les actuacions i dotacions previstes pel departament per a impulsar l’aplicació 
de la present llei, així com les actuacions previstes, en este mateix sentit, per les 
comunitats autònomes. El pla inclourà, així mateix, un balanç dels èxits que s’hagen anat 
aconseguint.

Disposició addicional única. Pla Estatal d’Integració Cooperativa.

El Govern presentarà el primer Pla Estatal d’Integració Associativa en el termini de sis 
mesos a comptar des de l’entrada en vigor de la present llei.

Disposició transitòria única. Règim transitori de l’article 3.1 c).

Reglamentàriament s’establirà un període transitori als efectes de complir el que 
preveu l’apartat c) de l’article 3.1 d’esta llei, per a les entitats associatives que no 
complisquen el que este preveu, en el moment de la sol·licitud del seu reconeixement i la 
inscripció en el Registre Nacional d’Entitats Associatives Prioritàries.

En cas que transcorregut el dit període continue havent-hi entitats associatives que no 
entreguen la totalitat de la seua producció comercialitzable a l’entitat associativa prioritària 
en la qual estan integrades, les dites entitats i els socis que les componen perdran els 
beneficis que puguen correspondre’ls en aplicació del que establix el capítol III d’esta llei.

Així mateix, l’entitat associativa prioritària haurà de sotmetre’s a un nou procediment 
de reconeixement per a determinar que, comptant exclusivament amb les entitats que sí 
que entreguen la totalitat de la seua producció, complix el conjunt de condicions establides 
en l’article 3 d’esta llei. En cas que estes condicions no es complisquen, la dita entitat 
perdrà la condició de prioritària.

Disposició final primera. Títol competencial.

La present llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la Constitució, 
que atribuïx a l’Estat competència exclusiva sobre bases i la coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica, excepte la disposició final tercera, que es dicta a l’empara 
de la regla 14.a, que atribuïx a l’Estat la competència exclusiva sobre hisenda general i 
deute de l’Estat.

Disposició final segona. Modificació de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives.

Es modifica la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives, en la forma que s’indica 
a continuació.

U. Es fa una nova redacció de l’article 6 i s’hi inclou un nou apartat 2:

«Article 6. Classes de cooperatives.

1. Les societats cooperatives de primer grau podran classificar-se de la 
manera següent:

– Cooperatives de treball associat.
– Cooperatives de consumidors i usuaris.
– Cooperatives de vivendes.
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– Cooperatives agroalimentàries.
– Cooperatives d’explotació comunitària de la terra.
– Cooperatives de servicis.
– Cooperatives de la mar.
– Cooperatives de transportistes.
– Cooperatives d’assegurances.
– Cooperatives sanitàries.
– Cooperatives d’ensenyança.
– Cooperatives de crèdit.

2. Els estatuts de les cooperatives de segon grau podran qualificar-les d’acord 
amb la classificació de l’apartat anterior, sempre que totes les cooperatives sòcies 
pertanguen a la mateixa classe, i en este cas s’afegirà l’expressió “de segon grau”.»

Dos. Es fa una redacció nova de l’apartat 2 de l’article 56, que queda redactat de la 
manera següent:

«2. Per al compliment dels fins d’este fons es podrà col·laborar amb altres 
societats i entitats, i es podrà aportar, totalment o parcialment, la seua dotació. Així 
mateix, esta aportació podrà dur-se a terme a favor de la unió o la federació de 
cooperatives en què estiga associada per al compliment de les funcions que siguen 
coincidents amb les pròpies del referit fons.»

Tres. Es fa una nova redacció de l’article 93:

«Article 93. Objecte i àmbit.

1. Són cooperatives agroalimentàries les que associen titulars d’explotacions 
agrícoles, ramaderes o forestals, incloent-hi les persones titulars d’estes 
explotacions en règim de titularitat compartida, que tinguen com a objecte la 
realització de qualsevol tipus d’activitats i operacions encaminades al millor 
aprofitament de les explotacions dels seus socis, dels seus elements o components 
de la cooperativa, i la millora de la població agrària i del desenrotllament del món 
rural, així com atendre qualsevol altre fi o servici que siga propi de l’activitat agrària, 
ramadera, forestal o estiguen directament relacionats amb estes i amb la seua 
implantació o actuació en el medi rural.

També podran formar part com a socis de ple dret d’estes cooperatives les 
societats agràries de transformació, les comunitats de regants, les comunitats 
d’aigües, les comunitats de béns i les societats civils o mercantils que tinguen el 
mateix objecte social o activitat complementària i es trobe comprés en el primer 
paràgraf d’este article. En estos casos, els estatuts podran regular un límit de vots 
que tenen els socis mencionats en relació al conjunt de vots socials de la 
cooperativa.

2. Per al compliment del seu objecte, les cooperatives agroalimentàries 
podran desenrotllar, entre altres, les activitats següents:

a) Adquirir, elaborar, produir i fabricar per qualsevol procediment, per a la 
cooperativa o per a les explotacions dels seus socis, animals, pinsos, adobs, 
plantes, llavors, insecticides, materials, instruments, maquinària, instal·lacions i 
qualssevol altres elements necessaris o convenients per a la producció i foment 
agrari, alimentari i rural.

b) Conservar, tipificar, manipular, transformar, transportar, distribuir i 
comercialitzar, inclús directament al consumidor, els productes procedents de les 
explotacions de la cooperativa, dels seus socis, així com els adquirits a tercers, en 
el seu estat natural o prèviament transformats.
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c) Adquirir, parcel·lar, sanejar i millorar terrenys destinats a l’agricultura, la 
ramaderia o els boscos, així com la construcció i explotació de les obres i 
instal·lacions necessàries a estos fins.

d) Qualssevol altres activitats que siguen necessàries o convenients, o que 
faciliten el millorament econòmic, tècnic, laboral o mediambiental de la cooperativa 
o de les explotacions dels socis, entre altres, la prestació de servicis per la 
cooperativa i amb el seu propi personal que consistisca en la realització de labors 
agràries o altres d’anàlogues en les mencionades explotacions i a favor dels socis 
d’esta.

e) Realitzar activitats de consum i servicis per als seus socis i la resta de 
membres del seu entorn social i territorial, fomentant aquelles activitats 
encaminades a la promoció i millora de la població agrària i el medi rural, en 
particular, servicis i aprofitaments forestals, servicis turístics i artesanals relacionats 
amb l’activitat de la cooperativa, assessorament tècnic de les explotacions de la 
producció, comerç i transformació agroalimentària, i la conservació, recuperació i 
aprofitament del patrimoni i dels recursos naturals i energètics del medi rural.

En tot cas, el volum d’operacions de la cooperativa per les activitats recollides 
en el paràgraf anterior no podrà excedir el 25 per cent del volum total de les seues 
operacions.

3. Les explotacions agràries dels socis, per a la millora de les quals la 
cooperativa agrària presta els seus servicis i subministraments, hauran d’estar dins 
de l’àmbit territorial de la cooperativa, establit estatutàriament.

4. Les cooperatives agroalimentàries podran realitzar un volum d’operacions 
amb tercers no socis, que no sobrepasse el 50 per cent del total de les de la 
cooperativa.»

Disposició final tercera. Modificació de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, de Règim 
Fiscal de les Cooperatives.

Es fa una redacció nova de l’apartat 1 i a les lletres a) i b) de l’apartat 2 de l’article 9, 
en la forma que s’indica a continuació:

«Article 9. Cooperatives agroalimentàries.

Es consideraran especialment protegides les cooperatives agroalimentàries 
que complisquen els requisits següents:

1. Que associen titulars d’explotacions agrícoles, forestals, ramaderes o 
mixtes, situades dins de l’àmbit geogràfic a què s’estenga estatutàriament l’activitat 
de la cooperativa.

2. Que en la realització de les seues activitats agràries respecten els límits 
següents:

a) Que les matèries, productes o servicis adquirits, arrendats, elaborats, 
produïts, realitzats o fabricats per qualsevol procediment per la cooperativa siguen 
destinats exclusivament a les seues pròpies instal·lacions o a les explotacions dels 
seus socis.

No obstant això, podran ser cedits a tercers no socis sempre que la seua 
quantia, durant cada exercici econòmic, no supere el 50 per cent del total de les 
operacions de venda realitzades per la cooperativa.

Les cooperatives agroalimentàries podran distribuir al detall productes 
petrolífers a tercers no socis amb el límit establit en l’apartat 10 de l’article 13 d’esta 
llei.

b) Que no es conserven, tipifiquen, manipulen, transformen, transporten, 
distribuïsquen o comercialitzen productes procedents d’altres explotacions 
semblants als de les explotacions de la cooperativa o dels seus socis en quantia 
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superior, durant cada exercici econòmic, al 50 per cent de l’import obtingut pels 
productes propis.»

Disposició final quarta. Increment de gasto.

De l’aplicació de la present llei no podrà derivar-se cap increment de gasto. Les noves 
necessitats de recursos humans que, si és el cas, puguen sorgir com a conseqüència de 
les obligacions normatives previstes en la present llei hauran de ser ateses per mitjà de la 
reordenació o la redistribució d’efectius.

Disposició final quinta. Facultat de desplegament.

S’habilita el Govern a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al 
desplegament i aplicació d’esta llei.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei i que la 

facen complir.

Madrid, 2 d’agost de 2013

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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