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Sol·licitud per la presentació dels comptes anuals i/o nomenament d'auditors

NIF

Dades del/de la representant legal o persona sol·licitant

Nom 

En qualitat de/d' Número d'identificació

Primer cognom

Tipus d'identificació

Segon cognom

Altres (especifiqueu-lo)

Dades relatives a les notificacions

D'acord amb l'article 41.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les 
notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud han de ser electròniques. 
Indiqueu l'adreça electrònica en què voleu rebre els avisos de la posada a disposició de les vostres notificacions i un telèfon mòbil en 
què, addicionalment, rebreu un avís SMS.

Adreça de correu electrònic Telèfon mòbil

Recordeu: Des que la notificació electrònica hagi estat posada a la vostra disposició teniu 10 dies per acceptar-la o rebutjar-la. Si un 
cop transcorregut aquest termini no hi heu accedit, la notificació s'entendrà rebutjada. 
Des del moment en què accediu al contingut de la notificació, la notificació es considerarà practicada. 
Rebreu un avís de posada a disposició de la notificació electrònica en l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que indiqueu i, si escau, la 
contrasenya per accedir al contingut de la notificació. 
En cas que rebeu la notificació en paper i que accediu a la notificació dipositada en la Seu electrònica, la data de notificació que es 
tindrà en compte serà la que s'hagi produït en primer lloc.

Les notificacions dels actes administratius es posaran a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a 
l'espai La meva Carpeta>Notificacions electròniques, o al Canal Empresa, a l'espai Tràmits i Formularis>Notificacions electròniques. 
Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d'identificació i signatura establerts a la Seu Electrònica. Consulteu la llista de certificats 
admesos.

Rural / IndustrialUrbanaApt. de correus

Dades de correu postal per a la tramesa de documentació no electrònica (en el cas que escaigui)

Adreça 

Nom o raó social a efectes de notificació

Parcel·la NauPolígonNom de la viaTipus de via

PortaPisEscalaBlocKmNúmero

Província

MunicipiCodi postal

Apt. de correusComarca

Llogaret

Dades de la cooperativa
Nom 

Classe de cooperativaCorreu electrònicNIF
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Tipus de sol·licitud

Comptes anuals auditats amb model abreujat

Comptes anuals no auditats (model abreujat)

Nomenament auditor comptes anuals

Comptes anuals auditats amb model normal

Cessament auditor comptes anuals

Documentació que cal aportar

Formulari per a la presentació dels comptes anuals

Balanç, compte de pèrdues i guanys normals, estat de fluxos d’efectiu i estat de canvis en el patrimoni net

Balanç, compte de pèrdues i guanys abreujats, estat abreujat de canvis en el patrimoni net

Memòria normal

Memòria abreujada

Informe de l’auditor/a o auditors/ores

Informe complementari, exclusivament per cooperatives amb secció de crèdit

Informe de l'interventor/a de comptes. Resten exemptes les cooperatives amb únicament 3 socis

Certificació de l’acord d’aprovació dels comptes anuals

Certificació de l’acord d’aprovació de nomenament d’auditor de comptes anuals

Certificació de l’acord de cessament d’auditor de comptes anuals

5

4

3

2

1

1

Exercici

Any exercici comptes anuals

Any/s exercici/s nomenament o cessament auditor/s comptes

2020

Exercici

Exercici final

Exercici 6

1.   S'ha d'incorporar la informació complementària que es recull a l'Ordre EHA/3360/2010, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre els 
aspectes comptables de les societats cooperatives. 

  
2.   En el cas de comptes anuals auditats de primer graui de segon grau. Les cooperatives amb secció de crèdit i les federacions sempre han d'aportar 

informe d'auditoria. 
  
3.  Informe complementari especialment referit a l'activitat financera de la secció de crèdit, segons la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del 

funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.  
  
4.   En el cas de comptes anuals abreujats de cooperatives de primer grau que hagin previst el càrrec d'interventor de comptes als estatuts. 
  
5.   En el cas que es presentin a dipòsit les auditories de comptes s'ha d'haver inscrit prèviament el nomenament d'auditor en el Registre Central de 

Cooperatives de Catalunya.   
        
6.    Si l’exercici s’inicia i finalitza en anys diferents, heu d’indicar l’any de finalització.   
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Dades econòmiques

Total actiu

Actiu corrent

Passiu corrent 

Fons propis 

Resultat d’explotació 

Import net de la xifra de negocis 

Nombre de socis de treball (distingiu homes i dones) 

Excedent de la cooperativa 

Nombre de treballadors no socis/sòcies (distingiu homes i dones) 

Cooperatives de treball associat:

Nombre de socis/sòcies treballadors (distingiu homes i dones) 

Nombre total de socis (distingiu homes i dones)

Altres classes de cooperatives:

Nombre de treballadors no socis (distingiu homes i dones) 

€

€

€

€

€

€

€

Homes

Homes

Dones

Dones

Lloc i data

Signatura 

SABADELL

La persona sotasignada declara, en el seu nom, que totes les dades consignades són certes.

, 1 de/d' setembre de 2021dimecres

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer ”Registre general de cooperatives de Catalunya”. La finalitat del 
fitxer és crear i mantenir el Registre general de cooperatives de Catalunya. 
Així mateix, us comuniquem que les vostres dades se cediran a l'Agència Tributària, d'acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària. 
La unitat responsable del fitxer és la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa i les 
dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. 
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes 
per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, 
les Cooperatives i l'Autoempresa per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a 
dgestsca.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).

La presentació d'aquesta sol·licitud comporta el pagament d'una taxa associada, que s'haurà de fer efectiva per a la gestió 
del tràmit. El termini màxim per resoldre el procediment iniciat amb aquesta sol·licitud és de 3 mesos a comptar des de la 
data de pagament d'aquesta taxa. Si no hi ha cap resolució expressa en el termini esmentat la sol·licitud s'entén estimada 
per silenci administratiu.
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   Aquest full s'ha d'entregar amb la resta de documents.
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