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1. ACTIVITAT DE LA COOPERATIVA 

 

SUPERMERCAT COOPERATIU PARTICIPATIU BCN és una cooperativa de primer grau integral de 

consumidores i usuàries i de serveis, sense ànim de lucre i d’iniciativa social, que es va constituir l’any 

2019 per temps indefinit, i consta inscrita al Registre de Cooperatives de BARCELONA amb el 

núm.15405, i amb NIF      F67521211.  La societat està subjecta als principis i disposicions de la Llei 

12/2015, de 9 de juliol, i al Real Decret 602/2016, de 2 de desembre. 

 

L’activitat de la cooperativa és la comerç al menor de productes alimentaris 

 

I el foment d’activitats encaminades a la promoció i al millorament de la condició dels socis de les 

cooperatives. 

 

El domicili social és a CL PERU, 52, BX, 08018, BARCELONA, BARCELONA 

 

El nombre de socis a 31 de desembre de 2021, és de 369 socis de consum, 49 sòcies col·laboradores 

i 1 sòcia de serveis. 

 

 

 
2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

2.1.- Imatge fidel 

 

Els comptes anuals de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2021 s’han preparat a partir dels 

registres comptables de l’entitat i es presenten d’acord amb el Pla General de Comptabilitat aprovat 

pel Real Decret 602/2016, de 2 de desembre, de forma que mostren la imatge fidel del patrimoni i 

de la situació financera, dels resultat de les seves operacions, dels canvis al patrimoni net i dels fluxos 

d’efectiu, aquest últim si s’escau, que s’han produït a l’entitat durant l’exercici i adaptades a les 

modificacions aprovades en el Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre. 

 

Conforme s’indica a la disposició transitòria quinta del Real Decret 602/2016, de 2 de desembre, les 

adaptacions sectorials i altres disposicions de desenvolupament en matèria comptable en vigor a la 

data de publicació d’aquest Real Decret seguiran aplicant-se en tot allò que no s’oposi al disposat 

al Codi de comerç, text refós de la Llei de societats anònimes aprovat pel Real Decret Legislatiu 

1564/1989, de 22 de desembre, Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada, 

disposicions específiques i al present Pla General de Comptabilitat. La present memòria està 

adaptada als canvis introduïts pel Real Decret 1/2021, de 12 de gener, que modifica el PGC aprovat 

pel RD 1514/2007 i pel RD 1515/2007. 
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La cooperativa aplica les Normes del Pla General de Comptabilitat adaptat a les societats 

cooperatives aprovat per l’ordre EHA/3360/2010, de 21 de desembre, el qual no s’oposa a la 

legislació vigent. 

 

Els comptes anuals es presenten en euros, essent l’euro la moneda funcional de la societat.  

 

 

2.2.- Principis comptables obligatoris. 

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris, ni s’ha deixat d’aplicar cap principi comptable 

que sigui obligatori. 

 

2.3.- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 

No hi ha aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 

 

2.4.- Comparació de la informació. 

 

A fi i efecte de poder establir comparació amb l’exercici anterior es reflecteixen amb criteris 

uniformes les xifres de l’exercici precedent. 

 

En compliment de la normativa comptable, el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, 

l’estat de canvis del patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu de l’exercici, a més a més, de les xifres 

del exercici 2021 les corresponents a l’exercici anterior, que formaven part dels comptes anuals de 

l’exercici anterior aprovats per l’Assemblea General Ordinària de Socis amb data 30 de juny de 2021. 

Les partides d’ambdós són comparables i homogènies. 

Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2021, formulades pel Consell Rector, es sotmetran a 

l’aprovació de l’Assemblea General Ordinària, estimant - se que seran aprovades sense 

modificacions. 

 

2.5.- Elements recollits en diferents partides. 

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del balanç de situació. 

 

2.6.- Canvis en els criteris comptables. 

No s’han efectuat altres canvis en criteris comptables dels marcats pel Pla general comptable.  

 

2.7.- Correcció d’errors. 



 

SUPERMERCAT COOPERATIU PARTICIPATIU BCN 

 EXERCICI 2021 
 

 

President/a 

 CANES RUIZ, JORDI  

 
4 

No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguin a re formular els comptes. 

Els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien aconsellar ajustos a les estimacions a 

tancament de l’exercici, han estat esmentats en els apartats corresponents.  

 

 

3. NORMES DE VALORACIÓ  

1. Immobilitzat intangible. 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d’adquisició. Aquests actius s’amortitzen en funció de 

la seva vida útil.  

La societat reconeix qualsevol pèrdua que s’hagi pogut produir en el valor registrat d’aquests actius 

amb origen en el seu deteriorament. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per 

deteriorament d’aquests actius i, si s’escau, de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament 

registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats pels actius materials.  

a. Aplicacions informàtiques 

Els costos d’adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els sistemes informàtics 

bàsics en la gestió de la societat es registren amb càrrec a l’epígraf «Aplicacions 

informàtiques» del balanç de situació.  

Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren amb càrrec al compte de 

resultats de l’exercici en què s’incorren. 

L’amortització de les aplicacions informàtiques es duu a terme linealment en un període de  

tres anys.  

  L’entitat no té immobilitzat intangible amb vida útil indefinida. 

2. Immobilitzat material. 

i. Cost 

Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren a preu d’adquisició o al cost de producció. 

Formen part de l’immobilitzat material els costos financers corresponents al finançament dels 

projectes d’instal·lacions tècniques el període de construcció de les quals supera l’any, fins a la 

preparació de l’actiu per al seu ús.  

Exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la 

vida útil, els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l’actiu amb el valor més alt 

del bé.  

Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen als resultats, seguint 

el principi de meritació, com a cost de l’exercici en què s’incorren. 

ii. Amortització  

L’amortització d’aquests actius comença quan estan llestos per a l’ús per al qual van ser projectats. 
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L’amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d’adquisició dels actius menys el 

seu valor residual; s’entén que els terrenys sobre els quals s’assenten els edificis i altres construccions 

tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d’amortització.  

Les dotacions anuals en concepte d’amortització dels actius materials es duen a terme amb 

contrapartida en el compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges d’amortització 

determinats en funció dels anys de vida útil estimada, com a mitjana, dels diferents elements: 

 

Edificis comercials i oficines 2,00%

Instal·lacions tècniques 10,00%

Maquinària 12,00%

Mobiliari i utillatge 10,00%

Elements de transport 16,00%

Equips procés informàtic 25,00%

 

Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si s’escau, a la data de cada balanç. 

Deteriorament de valor dels actius materials i intangibles 

En la data de cada balanç de situació, la societat revisa els imports en llibres dels seus actius materials 

i intangibles per determinar si hi ha indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua per 

deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l’import recuperable de l’actiu es calcula amb 

l’objectiu de determinar l’abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si n’hi ha). En cas que l’actiu 

no generi fluxos d’efectiu que siguin independents d’altres actius, la societat calcula l’import 

recuperable de la unitat generadora d’efectiu a la qual pertany l’actiu. 

L’import recuperable és el valor més alt entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor d’ús. 

En avaluar el valor d’ús, els futurs fluxos d’efectiu estimats s’han descomptat al seu valor actual 

utilitzant un tipus de descompte abans d’impostos que reflecteix les valoracions actuals del mercat 

respecte del valor temporal del diner i els riscos específics de l’actiu per al qual no s’han ajustat els 

futurs fluxos d’efectius estimats. 

Si s’estima que l’import recuperable d’un actiu (o una unitat generadora d’efectiu) és inferior al seu 

import en llibres, l’import de l’actiu (o unitat generadora d’efectiu) es redueix al seu import 

recuperable. Immediatament es reconeix una pèrdua per deteriorament de valor com a despesa.  

Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l’import en llibres de l’actiu 

(unitat generadora d’efectiu) s’incrementa a l’estimació revisada del seu import recuperable, però de 

manera que l’import en llibres incrementat no superi l’import en llibres que s’hauria determinat si 

no s’hagués reconegut cap pèrdua per deteriorament de valor per a l’actiu (unitat generadora 

d’efectiu) en exercicis anteriors. 

Immediatament, es reconeix una reversió d’una pèrdua per deteriorament de valor com a ingrés.  

3. Arrendaments 
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Les despeses derivades dels contractes d’arrendament operatiu es carreguen al compte de pèrdues 

i guanys en l’exercici en que es meriten. 

Qualsevol cobrament o pagament realitzat al contractar un arrendament operatiu, es tractarà com 

un cobrament o pagament de bestreta que s’imputa als resultats en funció del període de 

l’arrendament, a mesura que es cedeixen o reben els beneficis de l’actiu arrendat. 

  

4. Actius financers i passius financers. 

Les diferents categories d’actius financers són les següents: 

a)    Actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys 

 En aquesta categoria s'inclouen els instruments de patrimoni que no es mantenen per negociar, ni 

que s'han de valorar al cost, i sobre els quals no s'ha realitzat l'elecció irrevocable en el moment del 

reconeixement inicial de presentar els canvis posteriors en el valor. raonable directament al 

patrimoni net. 

 Addicionalment, s'inclouen aquells actius financers designats, en el moment del reconeixement 

inicial de forma irrevocable com a mesurat al valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i 

guanys, i que en cas contrari s'hagués inclòs en una altra categoria, per eliminar o reduir 

significativament una incoherència de valoració o asimetria comptable que sorgiria en un altre cas 

de la valoració dels actius o passius sobre bases diferents. 

 Valoració inicial 

     Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoraran inicialment pel seu valor raonable, 

que, llevat d'evidència en contra, serà el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la 

contraprestació lliurada. Els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles es 

reconeixeran al compte de pèrdues i guanys de l'exercici. 

 Valoració posterior 

Després del reconeixement inicial, l'empresa valorarà els actius financers compresos en aquesta 

categoria a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys. 

 b)    Actius financers a cost amortitzat 

 S'inclouen en aquesta categoria aquells actius financers, fins i tot els admesos a negociació en un 

mercat organitzat, en què la Societat manté la inversió amb l'objectiu de percebre els fluxos d'efectiu 

derivats de l'execució del contracte i les condicions contractuals de l'actiu financer donen lloc, en 

dates especificades, a fluxos d'efectiu que són únicament cobraments de principal i interessos sobre 

l'import del principal pendent. 

 Els fluxos d'efectiu contractuals que són únicament cobraments de principal i d'interès sobre 

l'import del principal pendent són inherents a un acord que té la naturalesa de préstec ordinari o 

comú, sens perjudici que l'operació estigui acordada a un tipus d'interès zero o per sota mercat. 

 S'inclouen en aquesta categoria els crèdits per operacions comercials i els crèdits per operacions 

no comercials: 
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-       Crèdits per operacions comercials: són els actius financers que s'originen en la venda de béns 

i la prestació de serveis per operacions de trànsit de l'empresa amb cobrament ajornat, i 

-       Crèdits per operacions no comercials: són aquells actius financers que, no sent instruments de 

patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial i els cobraments dels quals són de quantia 

determinada o determinable, que procedeixen d'operacions de préstec o crèdit concedits per 

l'empresa. 

 Valoració inicial 

 Els actius financers classificats en aquesta categoria es valoraran inicialment pel seu valor raonable, 

que, llevat d'evidència en contra, serà el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la 

contraprestació lliurada, més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. 

Això no obstant, els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 

tenen un tipus d'interès contractual explícit, així com els crèdits al personal, els dividends a cobrar i 

els desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni, l'import dels quals s'espera rebre a 

curt termini, es valoren pel seu valor nominal en la mesura que es considera que l'efecte de no 

actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu. 

 Valoració posterior 

 Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoraran pel seu cost amortitzat. Els interessos 

meritats es comptabilitzaran al compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d'interès 

efectiu. 

No obstant això, els crèdits amb venciment no superior a un any que, d’acord amb el que disposa 

l’apartat anterior, es valoren inicialment pel seu valor nominal, continuen valorant-se per aquest 

import, llevat que s’hagin deteriorat. 

 Quan els fluxos d'efectiu contractuals d'un actiu financer es modifiquen a causa de les dificultats 

financeres de l'emissor, l'empresa analitza si cal comptabilitzar una pèrdua per deteriorament de 

valor. 

Deteriorament del valor 

 S'efectuen les correccions valoratives necessàries, almenys al tancament i sempre que hi ha 

evidència objectiva que el valor d'un actiu financer, o d'un grup d'actius financers amb 

característiques de risc similars valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com a resultat d'un o més 

esdeveniments que hagin ocorregut després del reconeixement inicial i que ocasionin una reducció 

o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs, que poden venir motivats per la insolvència del 

deutor. 

 Amb caràcter general, la pèrdua per deteriorament del valor d'aquests actius financers és la 

diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs, inclosos, si escau, els 

procedents de l'execució de les garanties reals i personals , que s'estima generaran, descomptats al 

tipus d'interès efectiu calculat al moment del seu reconeixement inicial. Per als actius financers a 

tipus d’interès variable, s’utilitza el tipus d’interès efectiu que correspon a la data de tancament dels 

comptes anuals d’acord amb les condicions contractuals. 
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 Les correccions de valor per deteriorament, així com la seva reversió quan l'import d'aquesta pèrdua 

disminuís per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, es reconeixen com una despesa 

o un ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a 

límit el valor en llibres de l'actiu que estaria reconegut a la data de reversió si no s'hagi registrat el 

deteriorament del valor. 

c)    Actius financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net 

 S'inclou en aquesta categoria aquells actius financers les condicions contractuals dels quals donen 

lloc, en dates especificades, a fluxos d'efectiu que són únicament cobraments de principal i 

interessos sobre l'import del principal pendent, i no es mantenen per negociar ni procedeix 

classificar-ho en la categoria “ Actius financers a cost amortitzat”. També s'inclouen en aquesta 

categoria les inversions en instruments de patrimoni per a les quals s'hagi exercitat l'opció 

irrevocable per a la seva classificació com a “Actius financers a valor raonable amb canvis al compte 

de pèrdues i guanys”. 

 Valoració inicial 

 Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoraran inicialment pel seu valor raonable, 

que, amb caràcter general és el preu de la transacció, és a dir el valor raonable de la contraprestació 

lliurada, més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles, incloent-hi el import 

dels drets preferents de subscripció i similars que, si escau, s'hagin adquirit. 

 Valoració posterior 

 Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu valor raonable, sense deduir els 

costos de transacció en què es pugui incórrer en la seva alienació. Els canvis que es produeixen en 

el valor raonable es registren directament al patrimoni net, fins que l'actiu financer causa baixa del 

balanç o es deteriora, moment en què l'import reconegut així s'imputa al compte de pèrdues i 

guanys. 

 No obstant això, les correccions valoratives per deteriorament del valor i les pèrdues i guanys que 

resulten per diferències de canvi en actius financers monetaris en moneda estrangera es registren al 

compte de pèrdues i guanys. 

 També es registren al compte de pèrdues i guanys l'import dels interessos, calculats segons el 

mètode del tipus d'interès efectiu, i dels dividends meritats. 

 Quan s'ha d'assignar valor a aquests actius per baixa del balanç o per un altre motiu, s'aplica el 

mètode del valor mitjà ponderat per grups homogenis. 

 En el supòsit excepcional que el valor raonable d'un instrument de patrimoni deixa de ser fiable, els 

ajustos previs reconeguts directament al patrimoni net es tractaran de la mateixa manera disposada 

per al deteriorament dels actius financers a cost. 

 En el cas de venda de drets preferents de subscripció i similars o segregació dels mateixos per 

exercitar-los, l'import dels drets disminueix el valor comptable dels actius respectius. Aquest import 

correspon al valor raonable o al cost dels drets, de manera consistent amb la valoració dels actius 

financers associats. 
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 Deteriorament del valor 

 Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries sempre que hi 

ha evidència objectiva que el valor d'un actiu financer, o grup d'actius financers inclosos en aquesta 

categoria amb característiques de risc valorades col·lectivament similars, s'ha deteriorat com a 

resultat de un o més esdeveniments que hagin ocorregut després del seu reconeixement inicial, i 

que ocasionen: 

-       En el cas dels instruments de deute adquirits, una reducció o retard en els fluxos d'efectiu 

estimats futurs, que vinguin motivats per la insolvència del deutor; o 

-      En el cas d'inversions en instruments de patrimoni, la manca de recuperabilitat del valor en 

llibres de l'actiu, evidenciada per un descens perllongat o significatiu en el valor raonable. 

Considerant amb caràcter general que l'instrument s'ha deteriorat davant d'una caiguda d'un any i 

mig o d'un quaranta per cent en la cotització, sense que s'hagi produït la recuperació del seu valor, 

sens perjudici que pogués ser necessari reconèixer una pèrdua per deteriorament abans que hagi 

transcorregut aquest termini o hagi baixat la cotització en el percentatge esmentat. 

 La correcció valorativa per deteriorament del valor d'aquests actius financers és la diferència entre 

el seu cost o cost amortitzat menys, si escau, qualsevol correcció valorativa per deteriorament 

prèviament reconeguda al compte de pèrdues i guanys i el valor raonable en el moment en què es 

efectua la valoració. 

 Les pèrdues acumulades reconegudes en el patrimoni net per disminució del valor raonable, sempre 

que hi hagi una evidència objectiva de deteriorament en el valor de l'actiu, es reconeixen al compte 

de pèrdues i guanys. 

 Els increments del valor raonable en exercicis posteriors es registren amb abonament al compte de 

pèrdues i guanys de l'exercici per revertir la correcció valorativa reconeguda en exercicis anteriors. 

Llevat dels increments en el valor raonable corresponent a un instrument de patrimoni que es 

registra directament contra el patrimoni net. 

d)    Actius financers a cost 

 En tot cas, s'inclouen en aquesta categoria de valoració: 

-       Les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades.  

-       Les restants inversions en instruments de patrimoni el valor raonable dels quals no es pugui 

determinar per referència a un preu cotitzat en un mercat actiu per a un instrument idèntic, o no es 

pugui estimar amb fiabilitat, i els derivats que tinguin com a subjacent aquestes inversions. 

-       Els actius financers híbrids el valor raonable dels quals no es pugui estimar de manera fiable, 

llevat que es compleixin els requisits per comptabilitzar-los a cost amortitzat. 

-       Les aportacions realitzades com a conseqüència d’un contracte de comptes en participació i 

similars. 

-       Els préstecs participatius els interessos dels quals tinguin caràcter contingent, bé perquè es 

pacti un tipus d'interès fix o variable condicionat al compliment d'una fita a l'empresa prestatària 
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(per exemple, l'obtenció de beneficis), o bé perquè es calculin exclusivament per referència a 

l'evolució de l'activitat de l'empresa esmentada. 

-       Qualsevol altre actiu financer que inicialment procedeixi classificar a la cartera de valor raonable 

amb canvis al compte de pèrdues i guanys quan no sigui possible obtenir una estimació fiable del 

seu valor raonable. 

 Valoració inicial 

 Les inversions incloses en aquesta categoria es valoraran inicialment al cost, que equival al valor 

raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament 

atribuïbles, i aquests no s'incorporaran en el cost de les inversions en empreses del grup. 

 No obstant això, en els casos en què hi ha una inversió anterior a la seva qualificació com a empresa 

del grup, multigrup o associada, es considera com a cost d'aquesta inversió el valor comptable que 

hauria de tenir-la immediatament abans que l'empresa passi a tenir aquesta qualificació. 

 Forma part de la valoració inicial l'import dels drets preferents de subscripció i similars que, si escau, 

s'hagin adquirit. 

 Valoració posterior 

 Els instruments de patrimoni inclosos en aquesta categoria es valoren pel cost, menys, si escau, 

l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 

 Quan s'ha d'assignar valor a aquests actius per baixa del balanç o un altre motiu, s'aplica el mètode 

del cost mitjà ponderat per grups homogenis, i s'entenen els valors que tenen drets iguals. 

 En el cas de venda de drets preferents de subscripció i similars o segregació dels mateixos per 

exercitar-los, l'import del cost dels drets disminueix el valor comptable dels actius respectius. 

 Les aportacions realitzades com a conseqüència d'un contracte de comptes en participació i similars 

es valoraran al cost, incrementat o disminuït pel benefici o la pèrdua, respectivament, que 

corresponguin a l'empresa com a partícip no gestor, i menys, si escau, l'import acumulat de les 

correccions valoratives per deteriorament. 

 S'aplica aquest mateix criteri en els préstecs participatius els interessos dels quals tenen caràcter 

contingent, bé perquè es pacti un tipus d'interès fix o variable condicionat al compliment d'una fita 

a l'empresa prestatària (per exemple, l'obtenció de beneficis), o bé perquè calculen exclusivament 

per referència a l'evolució de l'activitat de l'empresa esmentada. Si a més d'un interès contingent 

s'acorda un interès fix irrevocable, aquest últim es comptabilitza com un ingrés financer en funció 

de la meritació. Els costos de transacció s'imputen al compte de pèrdues i guanys de manera lineal 

al llarg de la vida del préstec participatiu. 

 Deteriorament del valor 

 Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries sempre que hi 

ha evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no serà recuperable. L'import de la 

correcció valorativa és la diferència entre el seu valor en llibres i l'import recuperable, entès aquest 

com el major import entre el valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos 

d'efectiu futurs derivats de la inversió, que per al cas d'instruments de patrimoni es calcula, bé 
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mitjançant l'estimació dels que s'espera rebre com a conseqüència del repartiment de dividends 

realitzat per l'empresa participada i de l'alienació o baixa en comptes de la inversió, bé mitjançant 

l'estimació de la participació en els fluxos d'efectiu que s'espera siguin generats per l'empresa 

participada, procedents tant de les activitats ordinàries com de l'alienació o la baixa en comptes. 

 Tret de millor evidència de l'import recuperable de les inversions en instruments de patrimoni, 

l'estimació de la pèrdua per deteriorament d'aquesta classe d'actius es calcula en funció del 

patrimoni net de l'entitat participada i de les plusvàlues tàcites existents a la data de la valoració, 

netes de l´efecte impositiu. En la determinació d'aquest valor, i sempre que l'empresa participada 

hagi invertit alhora en una altra, es té en compte el patrimoni net inclòs als comptes anuals elaborats 

aplicant els criteris del Codi de comerç i les normes de desenvolupament. 

 El reconeixement de les correccions valoratives per deteriorament de valor i, si escau, la seva 

reversió, es registra com una despesa o un ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i guanys. 

La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres de la inversió que estaria reconeguda 

a la data de reversió si no s'hagi registrat el deteriorament del valor. 

 No obstant això, en el cas que s'hagués produït una inversió a l'empresa, prèvia a la seva qualificació 

com a empresa del grup, multigrup o associada, i amb anterioritat a aquesta qualificació, s'haguessin 

realitzat ajustaments valoratius imputats directament al patrimoni net derivats de tal inversió, 

aquests ajustaments es mantenen després de la qualificació fins a l'alienació o baixa de la inversió, 

moment en què es registren al compte de pèrdues i guanys, o fins que es produeixen les 

circumstàncies següents: 

-      En el cas d'ajustos valoratius previs per augments de valor, les correccions valoratives per 

deteriorament es registraran contra la partida del patrimoni net que reculli els ajustos valoratius 

prèviament practicats fins a l'import dels mateixos, i l'excés, si escau, es registra al compte de 

pèrdues i guanys. La correcció valorativa per deteriorament imputada directament al patrimoni net 

no es reverteix. 

-       En el cas d'ajustos valoratius previs per reduccions de valor, quan posteriorment l'import 

recuperable és superior al valor comptable de les inversions, aquest darrer s'incrementa, fins al límit 

de la reducció de valor indicada, contra la partida que hagi recollit els ajustos valoratius previs i a 

partir d’aquest moment el nou import sorgit es considera cost de la inversió. No obstant això, quan 

hi ha una evidència objectiva de deteriorament en el valor de la inversió, les pèrdues acumulades 

directament al patrimoni net es reconeixen al compte de pèrdues i guanys. 

 Els actius que es designen com a partides cobertes estan subjectes als requeriments de valoració 

de la comptabilitat de cobertura. 

 Els passius financers, a efectes de la seva valoració, s'inclouran en alguna de les categories següents 

: 

a)    Passius financers a cost amortitzat 

Amb caràcter general, s'inclouen en aquesta categoria els dèbits per operacions comercials i els 

dèbits per operacions no comercials: 
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-       Dèbits per operacions comercials: són els passius financers que s'originen en la compra de béns 

i serveis per operacions de trànsit de l'empresa amb pagament ajornat, i 

-       Dèbits per operacions no comercials: són aquells passius financers que, tot i no ser instruments 

derivats, no tenen origen comercial, sinó que procedeixen d'operacions de préstec o crèdit rebuts 

per l'empresa. 

 Els préstecs participatius que tenen les característiques d'un préstec ordinari o comú també 

s'inclouen en aquesta categoria sense perjudici del tipus d'interès acordat (zero o sota mercat). 

 Valoració inicial 

 Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu valor raonable, 

que és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat 

pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. 

 No obstant això, els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 

tenen un tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre 

participacions, l'import dels quals s'espera pagar a curt termini, es valoren pel valor quan l'efecte de 

no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu. 

 Valoració posterior 

 Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel cost amortitzat. Els interessos 

meritats es comptabilitzen al compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus d'interès 

efectiu. 

 No obstant això, els dèbits amb venciment no superior a un any que, valorats inicialment pel seu 

valor nominal, continuen valorant-se per aquest import. 

b)    Passius financers a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys 

En aquesta categoria s'inclouen els passius financers que compleixin alguna de les condicions 

següents: 

-       Passius que es mantenen per negociar. 

-       Aquells designats irrevocablement des del moment del reconeixement inicial per 

comptabilitzar-lo al valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys, atès que: 

• S'elimina o redueix de manera significativa una incoherència o «asimetria comptable» amb altres 

instruments a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys; o 

• Es gestiona un grup de passius financers o d'actius i passius financers i el seu rendiment s'avalua 

sobre la base del valor raonable d'acord amb una estratègia de gestió del risc o d'inversió 

documentada i es facilita informació del grup també sobre la base del valor raonable al personal 

clau de la direcció. 

 Instruments de patrimoni propi 

Un instrument de patrimoni propi representa una participació residual al Patrimoni Net de la 

Societat, una vegada deduïts tots els seus passius. 
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Els instruments de capital emesos per la Societat es registren al patrimoni net per l'import rebut, net 

de les despeses d'emissió.  

Les accions pròpies que adquireix la Societat durant l'exercici es registren, pel valor de la 

contraprestació lliurada a canvi, directament com a valor més baix del Patrimoni Net. Els resultats 

derivats de la compra, venda, emissió o amortització dels instruments de patrimoni propi es 

reconeixen directament en Patrimoni net, sense que en cap cas es registri cap resultat en el compte 

de pèrdues i guanys. 

 

5. Existències 

Les existències estan valorades al preu d’adquisició. Si necessiten un període de temps superior 

a l’any per estar en condicions de ser venudes, s’inclouen en aquest valor les despeses financeres 

oportunes.  

Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció, 

s’han de fer les correccions valoratives corresponents.  

El valor net realitzable representa l’estimació del preu de venda menys tots els costos estimats 

de terminació i els costos que seran incorreguts en els processos de comercialització, venda i 

distribució. 

La societat avalua el valor net realitzable de les existències al final de l’exercici, i dota la pèrdua 

oportuna quan aquestes es troben sobrevalorades. 

Quan les circumstàncies que prèviament han causat la rebaixa hagin deixat d’existir o quan hi 

hagi una evidència clara de l’increment en el valor net realitzable per un canvi de les 

circumstàncies econòmiques, es reverteix l’import d’aquesta rebaixa.  

Com a excepció a la regla general, els intermediaris que comercialitzin matèries primeres 

cotitzades podran valorar les seves existències al valor raonable menys els costos de venda 

sempre que amb això s'elimini o redueixi de manera significativa una «asimetria comptable» que 

sorgiria en altre cas per no reconèixer aquests actius a valor raonable. En aquest cas, la variació 

de valor es reconeix al compte de pèrdues i guanys. 

 

6. Impost sobre beneficis 

 

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per impost sobre beneficis 

de l’exercici, així com per l’efecte de les variacions dels actius i passius per impostos anticipats, 

diferits i crèdits fiscals. 

La despesa per impost sobre beneficis de l’exercici es calcula mitjançant la suma de l’impost corrent 

que resulta de l’aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l’exercici, després 

d’aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per 

impostos anticipats / diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables negatives com per 

deduccions. 
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Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporànies que s’identifiquen com 

aquells imports que es preveuen pagables o recuperables per les diferències entre els imports en 

llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de 

compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren 

aplicant a la diferència temporània o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al qual s’espera 

recuperar-los o liquidar-los. 

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies imposables, 

excepte el reconeixement inicial (llevat d’una combinació de negocis) d’altres actius i passius en una 

operació que no afecta ni el resultat fiscal ni el resultat comptable. Per la seva banda, els actius per 

impostos diferits, identificats amb diferències temporànies només es reconeixen en el cas que es 

consideri probable que la societat tindrà en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder 

fer-los efectius. La resta d’actius per impostos diferits (bases imposables negatives i deduccions 

pendents de compensar) només es reconeixen en cas que es consideri probable que la societat 

tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius.  

Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com 

passius) per tal de comprovar que es mantenen vigents; llavors, se n’efectuen les correccions 

oportunes d’acord amb els resultats de les anàlisis efectuades. 

 

7. Ingressos i despeses 

 
La norma estableix un nou model de reconeixement dels ingressos derivats dels contractes amb 

clients, on els ingressos s'han de reconèixer en funció del compliment de les obligacions 

d'acompliment davant dels clients. Els ingressos ordinaris representen la transferència de béns o 

serveis compromesos als clients per un import que reflecteix la contraprestació a què l'entitat espera 

tenir dret a canvi d'aquests béns i serveis. 

La Cooperativa ha optat com a mètode de primera aplicació a 1 de gener de 2021 la solució pràctica 

d'aplicar la nova norma per als nous contractes a partir d'aquesta data, i ha optat per no reexpressar 

la informació comparativa per a l'exercici 2020. 

La Cooperativa ha revisat les polítiques internes de reconeixement d'ingressos per a les diferents 

tipologies de contractes amb clients identificant les obligacions d'acompliment, la determinació del 

calendari de satisfacció d'aquestes obligacions, el preu de la transacció i la seva assignació, amb 

l'objectiu d'identificar-ne possibles diferències amb el model de reconeixement d’ingressos de la 

nova norma, sense trobar diferències significatives entre ambdós ni obligacions de compliment que 

donessin lloc al reconeixement de passius per contractes amb clients. 

Les despeses s’imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real 

de béns i serveis que representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent 

monetari o financer que se’n deriva. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la 

contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en 

el marc ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i impostos. 

Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del  principal 

pendent de pagament i el tipus d’interès efectiu aplicable. 
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Els serveis prestats a tercers es reconeixen en formalitzar l’acceptació per part del client. Els que en 

el moment de l’emissió d’estats financers es troben realitzats, però no acceptats, es valoren al valor 

més petit entre els costos incorreguts i l’estimació d’acceptació. 

 

8. Provisions i contingències  

Els comptes anuals de la societat recullen totes les provisions significatives que tenen un alt grau 

de probabilitat d’ocórrer i, per tant, siguin obligacions que calgui atendre. 

 

Les provisions es reconeixen únicament d’acord amb fets presents o passats que generen 

obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre 

les conseqüències de l’esdeveniment que les motiven i són re estimades a cada tancament 

comptable. S’utilitzen per afrontar les obligacions específiques per a les quals van ser originalment 

reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen 

d’existir o disminueixen. 

 

9. Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a ingressos directament 

imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos sobre 

una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa 

o inversió objecte de la subvenció.  

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius 

de l’empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables.  

 

10. Transaccions amb parts vinculades 
 

Les operacions que es realitzen amb persones o entitats vinculades es realitzen a preus de mercat. 

Addicionalment, l’entitat considera que els preus de transferència estan adequadament suportats, 

pel que estima que no existeixen riscos per aquest aspecte dels que es puguin derivar passius de 

consideració en el futur. 

 

 

4. IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIARIES 

 

Immobilitzat intangible 

Les partides que componen l’immobilitzat intangible de la societat, així com el moviment de 

cada una d’aquestes partides, es poden observar en el quadre següent: 
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Moviment de l'immobilitzat intangible  Import 2021  Import 2020  
SALDO INICIAL BRUT      

(+) Entrades      

(+) Correccions de valor per actualització      

(-) Sortides      

SALDO FINAL BRUT      

 

 

Moviments amortització immobilitzat 
intangible  

Import 2021  Import 2020  

SALDO INICIAL BRUT      

(+) Augment per dotacions      

(+) Aum. amort. acum. per efecte de 

l'actualització  

    

(+) Augments per adquisicions o traspassos      

(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos      

SALDO FINAL BRUT      

 

No s’han produït correccions valoratives per deteriorament de valor 

Immobilitzat material 

Les partides que componen l’immobilitzat material de la societat, així com el moviment de cada 

una d’aquestes partides, es pot observar en el quadre següent: 

 
Moviments de l'immobilitzat material  Import 2021  Import 2020  
SALDO INICIAL BRUT      

(+) Entrades               147.635,07    

(+) Correccions de valor per actualització      

(-) Sortides      

SALDO FINAL BRUT               147.635,07    

 

 

Moviments de l'amortització de l'immobilitzat 
material  

Import 2021  Import 2020  

SALDO INICIAL BRUT      

(+) Augment per dotacions                 1.405,42    

(+) Aum. amort. acum. per efecte de 

l'actualització  

    

(+) Augments per adquisicions o traspassos      

(-) Disminucions per sortides, baixes i traspassos      

SALDO FINAL BRUT                 1.405,42    
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No s’han produït correccions valoratives per deteriorament de valor 

L’entitat no té inversions immobiliàries. 

 

5. FONS PROPIS 
 
El moviment dels Fons propis de l’entitat ha estat el següent: 

 

FONS PROPIS 2020 Augment 
Disminuci

ó Traspassos 2021 

Capital - Aportacions Obligatòries            

Capital - Aportacions Voluntàries            

Capital - Aportacions Obligatòries 

SC           

Capital - Aportacions Voluntàries SC           

Capital desemborsaments no exigits           

Fons de Reserva Obligatori                              -       

Fons de Reserva Voluntari                              -       

Resultats negatius d'exercicis 

anteriors       

-               

3.350,56      

-         

3.350,56      

Resultat de l'exercici -           3.350,56     

        

4.481,35        

                

3.350,56                4.481,35     

TOTAL 
-           
3.350,56      

       
4.481,35      

                  
-                                  -       

          
1.130,79      

 

Les dotacions als Fons de Reserva Obligatori i Fons de Reserva Voluntari corresponen a la distribució 

de resultats de l’exercici anterior, segons marca els estatuts i per l’aprovació de l’Assemblea General. 

 

El Fons de Reserva Obligatori no es pot repartir entre els socis i té la finalitat de consolidar 

econòmicament la cooperativa. 

 

El Fons de Reserva Voluntari, segons els estatuts socials, te caràcter repartible o irrepartible entre els 

socis, i tal com marca la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, existeix la possibilitat d’imputar 

el 100% de les pèrdues de l’entitat. 

 

El capital social de la cooperativa és de  39.237,49 euros i està totalment subscrit i desemborsat i 

està constituït per les aportacions obligatòries i/o voluntàries dels socis treballadors i socis 

col·laboradors. Durant l’exercici 2021 la cooperativa no ha realitzat l’adaptació dels seus estatuts 

social al Decret 1/2011, de 15 de febrer, i per tant el seu capital social està reflectit com un passiu 

financer a llarg termini.  
 

6. FONS D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ COOPERATIU 
 
El Fons d’educació i Promoció Cooperatiu és irrepartible entre els socis i inembargable. Els seus fons 

s’han de destinar a la formació dels socis i treballadors en els principis i les tècniques cooperatives, 
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empresarials, econòmics i professionals, a la difusió i promoció del cooperativisme i al pagament de 

les quotes de la federació a la qual la cooperativa pertany. El Fons d’educació i promoció cooperatiu 

es constitueix segons el que fixa l’article 85 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives de 

Catalunya, i en els estatuts de la mateixa cooperativa. 

El moviment per aquest exercici 2021 i l’anterior ha estat el següent: 

 
Moviment del Fons d'Educació ll/t  Import 2021  Import 2020  
Saldo inicial      

Dotacions      

Aplicacions      

Saldo final      

 

 

Dotació al FEFP: conceptes que la integren  Import 2021 
Import en funció dels benef. de la cooperativa                   125,64  

Interessos o rendiments de les inversions   

Sancions econòmiques imposades als socis   

Subvencions, donacions i altres ajudes   

Altres conceptes   

TOTAL dotacions de l'exercici                   125,64  

 

Dotació al FEFP: conceptes que la integren  Import 2020 
Import en funció dels benef. de la cooperativa   

Interessos o rendiments de les inversions   

Sancions econòmiques imposades als socis   

Subvencions, donacions i altres ajudes   

Altres conceptes   

TOTAL dotacions de l'exercici   

 

 

Aplicacions al FEFP: conceptes es materialitzen  Import 2021 
 

Aplicacions al FEFP: conceptes es materialitzen  Import 2020 
 

Les aplicacions del Fons d’Educació per cada un dels exercicis es tal i com segueix: 

 

Exercici 2021 
 

FONS D’EDUCACIÓ i PROMOCIÓ 
Formació treballadors i socis   

Quotes   

Promoció cooperativa   
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Total aplicacions   
Exercici 2020 
 

FONS D’EDUCACIÓ i PROMOCIÓ 
Formació treballadors i socis   

Quotes   

Promoció cooperativa   

Total aplicacions   
 
 

El funcionament del Fons d’educació i Promoció cooperatiu segueix les normes contingudes a la 

ORDRE EHA/3360/2010, de 21 de desembre, per la que s’aproven les normes sobre els aspectes 

comptables de les Societats Cooperatives. 

 

 

7. ACTIUS FINANCERS  
 
 
1. Els actius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen 

en la societat. 
 

i. Detallem a continuació les partides que formen part de l’actiu no corrent: 
 

 
Total actius financers lt  Import 2021  Import 2020  
SALDO INICIAL      

(+) Altes                 2.600,00    

(+) Traspassos i altres variacions      

(-) Sortides i reduccions      

(-) Traspassos i altres variacions      

SALDO FINAL                 2.600,00    

 

 
ii. Detallem a continuació els actius que formen part de l’actiu corrent: 

 
 

Total actius financers ct  Import 2021  Import 2020  
Actius a valor raonable amb canvis en pig      

Inversions mantingudes fins al venciment      

Préstecs i partides a cobrar                 4.702,20    

Actius disponibles per a la venda      

Derivats de cobertura      

TOTAL                 4.702,20    
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2. No presenten moviments els comptes correctors representatius de les pèrdues per 

deteriorament originades pel risc de crèdit. 

 

3. Normes de valoració aplicades 

i. Els actius financers que formen part de l’actiu no corrent s’han valorat segons el cost de 

les mateixes. 

ii. Els actius financers que formen part de l’actiu corrent, s’han valorat segons el cost 

amortitzat. Pels valors representatius de deute s’han pres com a referència el cost de la 

inversió valorada a data de tancament de l’exercici. 

 

8. PASSIUS FINANCERS  
 
1. Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen 

a la societat.  

i. Detallem a continuació els passiu financers no corrents: 

 
Total passius financers lt  Import 2021  Import 2020  
Dèbits i partides a pagar               351.190,10    

Passius a valor raonable amb canvis en pig                39.327,49                 8.855,55  

Altres      

TOTAL               390.517,59                 8.855,55  

 

Els deutes amb característiques especial corresponen al capital social de la cooperativa, que està 

composat per les aportacions obligatòries i/o voluntàries dels socis de treball i/o col·laboradors, tal 

i com es detalla: 

 

CAPITAL SOCIAL - PASSIU 
FINANCER 2020 Augment 

Disminuci
ó 

Traspasso
s 2021 

Aportacions Obligatòries Sconsum 

            

7.430,55      

    

30.811,94      

         

832,50        

       

37.409,99      

Aportacions Voluntàries 

               

525,00      

          

527,50      

           

35,00        

         

1.017,50      

Aportacions obligatòries sserveis 

               

100,00            

            

100,00      

Aportacions Obligatòries - Scol 

                 

90,00            

              

90,00      

Aportacions Voluntàries - Scol. 

               

710,00            

            

710,00      
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Capital desemborsaments no exigits 

                       

-              

                    

-        

TOTAL        8.855,55              39.327,49     

 

ii. Detallem a continuació els passiu financers corrents: 

 

 
Total passius financers ct  Import 2021  Import 2020  
Dèbits i partides a pagar                45.983,97    

Passius a valor raonable amb canvis en pig      

Altres      

TOTAL                45.983,97    

 

 

9. SITUACIÓ FISCAL 
 

Segons la normativa fiscal Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de cooperatives, la 

cooperativa SUPERMERCAT COOPERATIU PARTICIPATIU BCN tributa com a Cooperativa fiscalment 

protegida. 

 

La cooperativa no realitza operacions amb tercers i tot el resultat de la societat és resultat cooperatiu. 

 
La conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l’impost sobre societats i el càlcul 

de la quota líquida es determina tal i com segueix: 

 

RESULTAT COOPERATIU  100,00%   

      

RCOOPERATIU 4.606,99   

RTAT COOP PERDUES PER FONS 1.256,43   

Ajust extracomp positiu 0,00   

Ajust extracomp negatiu 0,00   

Dot. FEPC 10% 125,64 10% 

Dot. FRO 20%/30% 251,29 20% 

50% dot FRO 125,64 50% 

      

Base Imposable 4.355,70   

t.i.  653,36 15% 

      

Quota íntegra 653,36   

Quotes neg exer anter 653,36   
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Quota íntegra 0,00   

Bonif. 50% especialment protegida 0,00 0% 

      

Quota tributària 0,00 0 

Deducció per reinversió beneficis extraordinaris     

Deducció per inversions (I+D+i)     

Deducció per donatius (Fund + As UP)     

Deduccions per incr. Dicapacitats     

Deduccions per prod. Cinematogr.     

Impost de societats 0,00 0,00 

 
El detall de les quotes negatives en relació a l’aplicació i a les quantitats pendents d’exercicis 

posteriors és tal i com segueix: 

 

QUOTES NEGATIVES EXERCICIS ANTERIORS 

EXERCICI IMPORT  APLICAT EXER PENDENT 

2020 670,11 653,36 16,75 

  0,00   0,00 

        

TOTAL 670,11 653,36 16,75 
 

10. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
L’entitat no ha realitzat operacions amb parts vinculades ni aquest exercici ni l’anterior.  
 

11. ALTRA INFORMACIÓ 
 

Retribucions del Consell Rector.- No s’han realitzat pagaments en concepte de sous i salaris als 

membres del Consell Rector per cap causa durant l’exercici 2021. 

 

Informació sobre el medi ambient.- A 31 de desembre de 2021, els comptes anuals de la Cooperativa 

no presentaven cap partida que tingui que ser inclosa en els comptes anuals com a part d’informació 

medi ambiental prevista a la resolució de 25 març de 2002, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria 

de Comptes, per la qual s’aproven normes per al reconeixement, la valoració i la informació dels 

aspectes mediambientals en els aspectes comptables. 

 

Contingències fiscals.- De conformitat amb el que estableix la legislació vigent, els impostos no s’han 

de considerar definitivament liquidats fins que les declaracions hagin estat inspeccionades per les 

autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.  
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Altes i baixes dels socis.-  Durant l’exercici 2021 s’ha produït l’alta de 312 sòcies de consum. 

 

Personal.-  Detallem a continuació el personal mig per a l’exercici actual i el precedent : 

 

DESGLOSSAMENT PERSONAL MIG PER CATEGORIES EXERCICI 2021 
 

Categoria  Personal  
TREBALLADORS                   

1,5460  

 

Total                   
1,5460  

 

DESGLOSSAMENT PERSONAL MIG PER CATEGORIES EXERCICI 2020 
 

Categoria  Personal  
 

Detallem a continuació el personal a final d’any per a l’exercici actual i el precedent : 

 

DESGLOSSAMENT PERSONAL FINAL PER CATEGORIES EXERCICI 2021 
 

Categoria  Homes  Dones  
TREBALLADORS                        2    

 

Total                        2    
 

DESGLOSSAMENT PERSONAL FINAL PER CATEGORIES EXERCICI 2020 
 

Categoria  Homes  Dones  
 

 

Lleis Protecció de Dades i Prevenció de Riscos.- La Cooperativa SUPERMERCAT COOPERATIU 

PARTICIPATIU BCN., s’ha adaptat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal i està inscrita en el Registre General de Protecció de Dades i també s’ha 

adaptat al nou Reglament (UE) 2016/719 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció 

de les persones físiques respecte el tractament de dades personals i la lliure circulació de les 

mateixes, així com també esta adaptada a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995.  

 

Altra informació.- No hi ha cap acord de l’empresa que no figuri al balanç i sobre el qual no s’hagi 

incorporat informació en alguna altra nota de la memòria. 

 
Disposició Addicional Tercera “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol .- L’entitat resta 

obligada a proporcionar informació sobre els aplaçaments de pagaments efectuats a proveïdors, 

segons quadre adjunt: 
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Concepte  Nombre de dies  

2021  
Nombre de dies  

2020  
Periode mig de pagament a proveïdors                    60                    60  

D’acord amb la resolució del 29 de gener de 2016 de l’ICAC sobre la informació a incorporar en la 

memòria dels comptes anuals en relació al període mig de pagament a proveïdors en operacions 

comercials, en aquesta nota  es presenta informació comparativa. 

 
Informació sobre ingressos i despeses.- 

 

 
Aprovisionaments  Import 2021  Import 2020  
Consum de mercaderies                 2.021,80                   585,18  

  a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:                 2.021,80                   585,18  

    - nacionals                 2.021,80                   585,18  

    - adquisicions intracomunitàries      

    - importacions      

  b) Variació d'existències      

Consum mat.primeres i altres materials 

consumibles  

    

  a) Compres, netes devol. i dte. de les quals:      

    - nacionals      

    - adquisicions intracomunitàries      

    - importacions      

  b) Variació d'existències      

 

 

Concepte  Import 2021  Import 2020  
Càrregues socials                11.517,94    

  a) Seguretat Social a càrrec de l'empresa                11.517,94    

  b) Aportacions i dotacions per pensions      

  c) Altres càrregues socials      

 

 

Concepte  Import 2021  Import 2020  
Altres despeses d'explotació                51.831,90                 3.584,78  

  a) Pèrdues i deteriorament oper. comercials      

  b) Resta de despeses d'explotació                51.831,90                 3.584,78  
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Subvencions, etc., atorgats per tercers  Import 2021  Import 2020  
Que apareixen en patrimoni net del balanç                24.567,00    

Imputats en el compte de pèrdues i guanys               102.027,00                   819,40  

Deutes a llarg termini transformables en 

subvencions  

    

 

 

Moviment subvencions, donacions i llegats  Import 2021  Import 2020  
Saldo al inici de l'exercici      

(+) Rebudes en l'exercici               126.594,00    

(+) Conversió deutes lt en subvencions      

(+) Altres moviments      

(-) Subvencions traspassades al resultat exercici               102.027,00    

(-) Imports retornats      

(-) Altres moviments      

Saldo al tancament de l'exercici                24.567,00    

 

Fets posteriors al tancament.- 

 

No s’han produït fets posteriors al tancament que no s’hagin detallat en altres punts de la present 

memòria. 

 

12. INFORMACIÓ ESPECÍFICA 
 
Separació de les partides del compte de pèrdues i guanys  
 
D’acord amb el que estableix l’article 79 de la Llei de Cooperatives de Catalunya es considera resultat 

cooperatiu a aquelles activitats integrades en l’objecte social, malgrat que procedeixin d’entitats no 

cooperatives si aquestes duen a terme activitats preparatòries, complementaries o subordinades a 

les de la mateixa cooperativa 

 

Així doncs, els resultats obtinguts en aquest exercici corresponen en la seva totalitat a resultats 

cooperatius i per tant, no es presenten separats per partides en aquesta memòria. 

 
Seccions 
 
La cooperativa està estructurada en una sola secció. 

 

D’acord amb la ORDRE EHA/3360/2010, de 21 de desembre, per la que s’aproven les normes sobre 

els aspectes comptables de les societats cooperatives, i concretament a la norma de valoració 

quinzena sobre la informació específica per incorporar a la memòria dels comptes anuals de les 

societats cooperatives, no procedeix presentar la informació separada per seccions ja que només 

n’hi ha una. 
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Règim de la seguretat social 

L’entitat no té sòcies de treball durant aquest exercici i el precedent. 

 
 
 
Interessos de capital i distribució de resultats  
 
No es remuneren les aportacions a capital i l’excedent es dota segons marquen els estatuts de 

l’entitat. 
 

 

 

 
BARCELONA, a 30 de març de 2022 

 

 

 

 

 


