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Sol·licitud per la presentació dels comptes anuals AUDITATS 

Versió Adobe: 22.00320258

El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de l'enviament de documentació

•  Fitxer enviat:  Solicitud - CCAA CIPO SCCL 21 - firm.pdf  
•  Resum*:  668c27b1ac5ccbd065026c4649ffc0429f3f1322476d3cfd6d5927e660aba73c 

D'acord amb l'art. 1.2.5 del DL 3/2008, de 25 de juny, la vostra sol·licitud s'entendrà per desistida si transcorregut el termini indicat 
no s'hagués efectuat el pagament de la taxa corresponent.

Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum 
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

*

Dades generals

Data de registre

18/10/2022 10:15:15

Número de registre

9015-2119640/2022

Codi de tràmit (ID)

D8DKCD77S

Informació de la signatura del document de sol·licitud
Tipus de credencial

Certificat digital

Persona signatària

JUAN ANTONIO SENTIS VALLS; NIF: 33878362Y; Persona física

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell 
de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i 
seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

Avís: resten pendents d’enviar els documents següents:

Certificació de l'acord d'aprovació dels comptes anuals

Balanç (normal o abreujat)

Compte de pèrdues i guanys (normal o abreujat)

Estat canvis en el patrimoni net (normal o abreujat)

Estat fluxos efectiu

Memòria (normal o abreujada segons correspongui)

Informe de l'auditor/a o auditors/ores

Informe complementari

Informe de gestió
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La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Dades d'identificació de la persona presentadora
Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació

Nom

JUAN ANTONIO

Primer cognom

SENTÍS

Segon cognom

VALLS

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

33878362Y

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:

Telèfon fix

937277099

Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

LAURA@SJCONSULTORS.NET

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.

Vull rebre avisos a l’adreça electrònica que he indicat sobre els canvis que es produeixin en aquest tràmit
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Dades de la cooperativa
Raó social

CIPO, SCCL

Tipus de document d'identificació

NIF

Número d'identificació

F08237562

Adreça
Tipus de via

Carrer

Nom de la via

DE L'HIMÀLAIA

Número

41

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08207

Província

Barcelona

Comarca

Vallès Occidental

Municipi

Sabadell

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Dades del/de la representant
Nom

JUAN ANTONIO

Primer cognom

SENTÍS

Segon cognom

VALLS

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

33878362Y

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:

Telèfon fix

937277099

Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

LAURA@SJCONSULTORS.NET

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.

Vull rebre avisos a l’adreça electrònica que he indicat sobre els canvis que es produeixin en aquest tràmit



Pàgina 5 de 8

Sol·licitud per la presentació dels comptes anuals AUDITATS 

Versió Adobe: 22.00320258

Altres dades de la societat
Tipus de societat

Cooperativa

Tipus de cooperativa

1r grau

Classe de cooperativa

Resta de classes

Té secció de crèdit Sí No

Model de comptes anuals auditats
Indiqueu el tipus de model que presenteu

Model abreujat

Exercici comptes anuals
Data tancament exercici

31/12/2021

Marqueu Exercici sencer Exercici partit

Si l'exerci s'inicia i finalitza en anys diferents, heu d'indicar l'any de finalització.

Any exercici

2021

Any exercici final

Indiqueu si sou una cooperativa de treball associat

Sou una cooperativa de Treball Associat? Sí No

Cooperatives de treball associat
Nombre de persones sòcies treballadores (1)

Homes

65

Dones

29

Nombre de persones treballadores no sòcies (1)

Homes

22

Dones

61

La cooperativa realitza l'activitat principal en la forma establerta per art. 132.5 Llei 12/2015 (2)

Sí No

Règim de la seguretat social de les persones sòcies treballadores

Règim general

Altres classes de cooperatives
Nombre total de persones sòcies

Homes Dones

Nombre de persones sòcies de treball (1)
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Homes Dones

Nombre de persones treballadores no sòcies (1)

Homes Dones

(1) El nombre que cal indicar és el que resulta de la mitjana de persones (segons el cas, sòcies treballadores, sòcies de 
treball, o persones treballadores no sòcies) amb aquesta condició durant l¿exercici 
(2) Només heu de contestar aquest apartat en el cas que la Cooperativa tingui més de 25 persones sòcies treballadores. 
 
L¿article 132.5 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, estableix el següent:¿ En el cas de cooperatives de treball 
associat amb més de vint-i-cinc socis treballadors que tinguin per activitat principal la realització, mitjançant subcontractació 
mercantil d'obres, subministraments o serveis de tota o part de la pròpia activitat o de l'activitat principal d'una altra empresa o 
empreses o grups empresarials contractistes, o bé que duguin a terme una activitat econòmica de mercat per a un client amb una 
dependència d'un 75% o més de la facturació anual de la cooperativa, els estatuts o el reglament de règim intern han de garantir i 
recollir obligatòriament, com a mínim, les condicions següents: 
a) Les condicions de treball, especialment pel que fa a la jornada laboral i les retribucions. 
b) La protecció social dels socis treballadors.¿

Nota relativa a la documentació a annexar
IMPORTANT 
Un cop presentada la sol·licitud, us apareixerà un requeriment automàtic on haureu d'aportar la documentació obligatòria 
necessària per a la tramitació de l'expedient. També podreu presentar la documentació requerida a través del portal 
CanalEmpresa accedint a la vostra Àrea privada o directament a l'expedient amb l'opció Tràmits i Formularis/Estat de les 
meves gestions, indicant el codi ID del tràmit que trobareu a l'acusament de rebuda.

Pagament
Concepte

Taxa per al dipòsit de comptes anuals

Import     

24,55 €

Comunicacions, notificacions i posada a disposició
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

LAURA@SJCONSULTORS.NET

Telèfon mòbil

647791526

Les notificacions dels actes administratius es posaran a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a 
l'espai Àrea privada > 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. 

Recordeu: 

Des que la notificació electrònica hagi estat posada a la vostra disposició teniu 10 dies naturals 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.

Declaracions responsables i altres informacions

http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html
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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.

Declaro, sota la meva responsabilitat que: 
 
Que tinc poder suficient en dret per actuar en nom i representació de la Cooperativa per la presentació i tramitació d'aquesta 
sol·licitud i assumeixo totes les responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta sol·licitud. 
 
Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.

Comunicació del Departament a la persona interessada:

D'acord amb l'article 35 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, s'entén per declaració responsable el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva 
responsabilitat, que compleix els requisits establerts en la normativa  vigent per a accedir al reconeixement d'un dret o facultat o per 
a l'exercici, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la 
vigència d'aquest reconeixement o exercici. La presentació de la declaració responsable faculta el Departament a verificar la 
conformitat de les dades que s'hi contenen sempre que sigui possible, o bé a efectuar el requeriment de documentació quan resulti 
necessari.
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Protecció de dades
Tractament: serveis i tràmits gencat  
Responsable: Direcció General d'Atenció Ciutadana  
Finalitat: garantir la traçabilitat de les gestions que la ciutadania realitza amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma 
corporativa Gencat Serveis i Tràmits  
Legitimació: interès públic o exercici de poders públics  
Destinataris: departaments de la Generalitat i entitats que en depenen per a la gestió dels serveis públics, i encarregats de 
tractament que proveeixen els serveis TIC  
Drets: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquest drets, més 
informació a enllaç  
Més informació: enllaç  
  
Tractament: expedients administratius tramitats per l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE)  
Responsable: OGE  
Finalitat: gestionar els expedients tramitats relacionats amb l'activitat econòmica en el marc de la Finestreta Única Empresarial  
Legitimació: exercici de poders públics/obligació legal  
Destinataris: les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei. Son encarregats de tractament: 
provisió de serveis TIC i gestió dels tràmits inclosos a la carta de serveis  
Drets: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l'oposició al tractament. Cal utilitzar el formulari 
disponible a enllaç  
Més informació: enllaç 
  
Tractament: Registre general de cooperatives de Catalunya. 
Responsable: Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 
Finalitat: La finalitat és gestionar i mantenir el Registre general de cooperatives de Catalunya. I comunicacions en l'àmbit 
competencial. 
Legitimació: El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. I 
consentiment de l'interessat. Podeu retirar-lo en qualsevol moment. 
Destinataris: Les dades es cediran a ciutadans en interès en el Registre. 
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i 
sol·licitar-ne la limitació, quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Direcció General d'Economia 
Social, el Tercer Sector i les Cooperatives 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).  
Més informació: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades 
Declaro que abans de signar la sol·licitud he llegit la informació bàsica sobre protecció de dades que consta en l'apartat de 
'Comunicació del Departament a la persona sol·licitant'.

He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades

          

http://economia.gencat.cat/drets
http://economia.gencat.cat/serveis-tramits
http://empresa.gencat.cat/proteccio_dades/drets
http://empresa.gencat.cat/proteccio_dades/oge
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-de-dades/
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