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BALANÇ ABREUJAT 
 

 

 
 

  

Balanç a tancament de l'exercici

ACTIVO Notas

A. ACTIVO NO CORRIENTE 523.292 39.645

II. Inmovilizado material 2.583 22.773

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5 2.583

IV. Inversiones empresas grupo y asociadas largo plazo 513.277

2. Créditos a empresas 513.277

V. Inversiones financieras a largo plazo 9 7.432 16.872

1. Instrumentos de patrimonio 9 6.000 16.872

5. Otros activos financieros 9 1.432

B. ACTIVO CORRIENTE 670.119 1.207.746

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 34.600 51.379
1. Clientes por ventas y prestación de servicios 9 18.350 20.371

2. Clientes, empresas del grupo, asociadas y socios deudores 9 / 19 10.398 23.722

3. Deudores diversos grupo 9 300 300

6. Activos por impuesto corriente 13 3.053 5.583

6. Otros créditos con las administraciones públicas 13 2.499 1.403

IV. Inversiones empresas grupo y asociadas corto plazo 9 28.581 167

2. Créditos a empresas 9 28.581 167

V. Inversiones financieras a corto plazo 9 122 9.401

5. Otros activos financieros 9 122 9.401

VI. Periodificaciones a corto plazo 1.801 4.501

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 605.015 1.142.298

1. Tesorería 605.015 1.142.298

TOTAL ACTIVO 1.193.411 1.247.391

31/12/17 31/12/16

31 de Desembre de 2017

Balanç a tancament de l'exercici 31 de Desembre de 2017

Normas aspectos contables de las sociedades cooperativas

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas

A. PATRIMONIO NETO 1.095.694 1.111.173

A1. Fondos propios 11 1.095.694 1.111.173

II. Reservas 11 1.467.262 1.467.262

1. Fondo de reserva obligatorio 11 1.118.713 1.118.713

2. Fondo de reserva voluntario 348.549 348.549

III. Resultados de ejercicios anteriores -356.089 -113.931

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -356.089 -113.931

V.  Resultado de la Cooperativa (positivo o negativo) 11 -15.479 -242.158

TOTAL PASIVO 97.717 136.217

B. PASIVO NO CORRIENTE 6.723 22.230

I. Fondo de educación, formación y promoción a largo plazo 20 3.690 19.156

II. Deudas con características especiales a largo plazo 11 3.033 3.074

C. PASIVO CORRIENTE 90.994 113.987

VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 90.912 113.987

1. Proveedores 10 76.335 89.294

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 10 / 19 11.309 18.472

4. Personal, remuneraciones pendientes de pago 931 4.241

6. Otras deudas con las Administraciones públicas 13 2.337 1.981

VIII. Periodificaciones a corto plazo 82

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.193.411 1.247.391

31/12/17 31/12/16
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJADA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Compte de Pèrdues i Guanys corresponent a l'exercici acabat el

A. OPERACIONS CONTINUADES Notas

1. Importe neto de la cifra de negocios 21 287.590 101.160

a. Ventas 21 287.590 101.160

VALOR PRODUCCIÓN 287.590 101.160

4. Aprovisionamientos (-) 14 -108.623 -47.314

a. Consumo de mercaderías 14 -31.807 -14.317

b. Consumo de materias primas y otras materias consumibles 14 -76.816 -32.997

5. Otros ingresos de explotación (+) 300 81.069

a. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0 57.705

b. Subvenciones de explotación incorporadas resultado del ejercicio 17 300 23.363

6. Gastos de personal (-) 14 -64.597 -75.592

a. Sueldos, salarios y asimilados 14 -52.357 -68.243

b. Cargas sociales 14 -12.240 -7.349

7. Otros gastos de explotación (-) -139.625 -77.269

a. Servicios exteriores 14 -139.534 -77.269

b. Tributos 14 -24

d. Otros gastos de gestión corriente 14 -67

8. Amortización del inmovilizado (-) 5, 7 -158 -104.718

9. Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otras (+) 17 66.274

11. Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado (+/-) -93 -211.498

a. Deterioro y pérdidas 5 -215.498

b. Resultados por enajenaciones y otras -93 4.000

13. Otros Resultados (+/-) 14 9.727 23.837

A1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -15.479 -244.053

14. Ingresos financieros (+) 1.895

b. De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.895

A2. RESULTADO FINANCIERO 1.895

A3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -15.479 -242.158

19. Impuesto sobre beneficios (+/-) 13

A4. RESULTADO EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS -15.479 -242.158

A5. RESULTADO DEL EJERCICIO -15.479 -242.158

31/12/17 31/12/16

31 de Desembre de 2017
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MEMORIA I NOTES ALS ESTATS FINANCERS 
 

1. Informació general, activitat de l’empresa  

 

Amb el nom “LA FAGEDA, SCCL”, Societat Cooperativa Catalana Limitada, es va constituir l’any 1982 

aquesta cooperativa, constant inscrita al Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, al full 

número 1384. 

“LA FAGEDA, SCCL” és una cooperativa de consumidors i usuaris, que actua en l’àmbit de la iniciativa social, 

subjecta als principis i disposicions de la Llei de Cooperatives de Catalunya, Llei 12/2015, de 9 de juliol, a la 

que ha adaptat els seus Estatuts. També podran col·laborar en les funcions socials de la cooperativa 

aquelles persones que vulguin prestar la seva dedicació de voluntariat a les finalitats de l’entitat. 

És propòsit de la cooperativa aconseguir la inserció plena de les persones amb discapacitat física, psíquica, 

malaltia mental o altres col·lectius amb risc d’exclusió social, així com oferir suport als seus familiars. 

Per complir aquest propòsit la cooperativa prestarà als seus socis serveis que contribueixin a la plena 

integració de les persones amb discapacitat física, psíquica, malaltia mental o altres col·lectius amb risc 

d’exclusió social, podent desenvolupar tota mena d’activitats adreçades a aquest fi, tals com, a títol 

merament enunciatiu i no limitatiu, les formatives, educatives, terapèutiques, culturals, lúdiques, 

artístiques, esportives i de suport, així com totes aquelles que potenciïn el sentit de pertinença de llurs 

membres a la cooperativa i a la societat. 

Per aconseguir els seus objectius la Cooperativa podrà crear els centres i establiments laborals i activitats 

docents i socials que estimi pertinents així com serveis i activitats complementàries. 

Les activitats enumerades podran ser desenvolupades per la societat de manera directa o indirecta, 

totalment o parcial, i mitjançant la participació en altres societats amb objecte idèntic o anàleg. 

 

Relació de centres 
 

La cooperativa té els següents centres d’activitat, en règim de lloguer: 

Relació de centres 
Mas Els Casals, s/n, 17811 Santa Pau, Girona. 

 

Grup d’empreses  
 
La Cooperativa no participa de manera significativa en cap altra Companyia, ni té cap relació amb altres 
entitats amb les quals es pugui establir una relació de grup o associada d'acord amb els requisits establerts 
en l'Art. 42 del Codi de Comerç i en les Normes 13a i 15a de la Tercera Part del Reial Decret 1514/2007 pel 
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qual es va aprovar el Pla General de Comptabilitat, de manera que no està obligada a formular els seus 
comptes anuals consolidats. 
No obstant això es considera com a entitats vinculades les fundacions: Fundació Fageda i Fundació Privada 
Serveis Assistencials Garrotxa, ja que totes dues són socis col·laboradors de la societat i comparteixen 
membres de la Direcció i/o Consell Rector. 

Règim jurídic 
 

La Cooperativa va ser constituïda d'acord amb la Llei 27/1999 de 16 de Juliol de Cooperatives d'Espanya. Ha 
adaptat els seus estatuts a la llei de Cooperatives de Catalunya 18/2002 del 5 de juliol i a la nova llei de 
Cooperatives 12/2015 de 9 de juliol. 

Òrgans Socials 
 

La composició del Consell Rector de la cooperativa és la següent: 

President  Cristóbal Colón Palasí 
Secretària Fundació SAG (representada per Carme Jordà Plujà) 
Vocals La Fageda Fundació (representada per Ignacio Gonzalez Uribesalgo) 
 Enrique Núñez de Arenas Negrete 
 Antonio López Hernández  

Operacions significatives 
 

Realitzades en exercicis anteriors 
 

Amb data 31 de desembre del 2014, la Societat, segons l'acord comentat en aquesta mateixa nota, va cedir 
els actius i passius relacionats amb les activitats agropecuàries i de producció de lactis a La Fageda Fundació 
(anteriorment Fundació Sentit) subrogant amb tots els drets i obligacions de tot el personal amb contractes 
de treball relacionats amb aquestes activitats. 

La Fageda Fundació va assumir també el compromís de mantenir els llocs de treball i realitzar les inversions 
necessàries per mantenir l'activitat. 

La Societat va registrar amb data de 31 de Desembre del 2014, la cessió gratuïta d'actius i passius vinculada 
amb les activitats descrites, donant-se de baixa en les partides corresponents de l'actiu i passiu de la 
cooperativa, sent l'import net de 3.212.303 euros, els quals van ser carregats contra reserves. 

Pel que fa l'efecte d'aquesta cessió d'actius i passius en els estats financers de la Cooperativa al 31 de 
Desembre de 2014 va ser el següent: 

 

Epígraf dels estats financers en mode sintètic, 
en euros 

Estats financers abans de 
cessió d’actius 

Cessió d’actiu si 
passius 

Estats financers a 
tancament 

Immobilitzat intangible 100.400 -100.400 0 

Immobilitzat material 4.934.923 -4.404.644 530.279 

Altres actius no corrents 85.150  -- 85.150 

Existències 759.016 -759.016 0 

Altres actius corrents 5.879.232   5.879.232 

TOTAL ACTIUS 11.758.721 -5.264.061 6.494.660 
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Reserves 3.955.175 -3.012.303 942.872 

Resultats de l’exercici 524.390   -- 524.390 

Subvencions, donacions i llegats 993.450 -895.156 98.924 

Deutes amb entitats de crèdit  a llarg termini 2.200.629 -1.097.309 1.103.319 

Altres passius no corrents 75.921   -- 75.921 

Deutes amb entitats de crèdit a curt termini 525.782 -259.292 266.490 

Altres passius corrents 3.483.374   -- 3.483.374 

TOTAL PASSIUS 11.758.721 -5.264.061 6.494.660 

 

Realitzades a l’exercici 2016 

 
A l'assemblea realitzada el 17 de Juny del 2016 es va aprovar el nou model d'activitats de la cooperativa, 
que consisteix en: 

- Serveis externs per a socis: activitats esportives, acords Inter cooperatius i altres acords amb 
entitats 
- Serveis interns per a socis: gestió del menjador, transport, i activitats d'oci, així com suport 
específic a les famílies 
- Altres serveis a socis: venda de producte propi, servei immobiliari 
- Projecte de Club Social La Fageda: finançament de les obres de reforma de Mas els Casals per 
habilitar el "club social de Fageda" i altres activitats socioassistencials com a espai social i 
assistencial per als socis de la cooperativa. 
 

En la mateixa assemblea es va aprovar una modificació dels Estatuts Socials per tal d'adaptar-los a la nova 
Llei de Cooperatives, modificar la composició del Consell Rector, fixar la participació dels patrons de La 
Fageda Fundació com a socis col·laboradors, i adjudicar l'haver social de la Cooperativa, en cas de 
liquidació, a la Fageda Fundació. 

Es va aprovar en aquesta mateixa assemblea el cessament en els càrrecs de Secretària, la Sra. Carmen Jordà 
Plujà, i els vocals Sr. Miquel Vilanova Alsina i el Sr. Antonio Lopez Hernández. Es va aprovar també la 
candidatura formada per La Fageda Fundació, en nom de la qual actuarà com a representant el Sr. Ignacio 
Gonzalez Uribesalgo i la Fundació SAG, en nom de la qual actuarà com a representant la Sra. Carmen Jordà 
Plujà, ambdues en la seva qualitat de sòcia col·laboradora, així com el Sr. Antonio Lopez Hernández com a 
soci de consum. 
 

Realitzades a l’exercici 2017 

Durant l’exercici 2017 s’ha dut a terme la reforma de Mas els Casals (propietat de Fageda Fundació). 
Aquesta inversió de 471.386€ ha estat finançada per la FAGEDA, SCCL (veure nota 5). La Fageda Fundació 
retornarà l’import de la inversió en un termini de 20 anys, equivalent a una quota anual de 23.569,30 amb 
un interès de 1.85%fixe amb un termini de carència. A Maig 2017 s’ha inaugurat la reforma del Mas els 
Casals i s’han signat els conseqüents contractes de lloguer, segons: 

- Planta 0. La FAGEDA SCCL és la usuària d’aquest espai, doncs s’hi ubiquen les activitats de cuina i 
menjador.  

- Planta 1 i 2. La Fundació SAG és la usuària dels espais, ja que s’hi ubiquen les activitats de STO i SOI. 

Destacar també que durant aquest exercici 2017 s’han donat de baixa els actius referents a la fàbrica amb 
un valor net comptable nul, al haver estat depreciats en la seva totalitat a tancament de l’exercici anterior. 
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2. Bases de presentació de les Comptes anuals. 

Imatge fidel 
 
Els comptes anuals s'han preparat, en moneda de presentació euros, a partir dels registres comptables de 
la Societat i es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla 
General de Comptabilitat aprovat mitjançant Reial Decret 1514/2007 i amb l'Ordre EHA / 3360/2010, de 21 
de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives, 
a fi de mostrar la imatge del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la cooperativa. Aquests 
Comptes Anuals, que han estat formulats pels membres del consell de rector de la Cooperativa, se 
sotmetran a l'aprovació per l'Assemblea General Ordinària de Socis, i s'estima que seran aprovats sense cap 
modificació. 

Per la seva banda, els comptes anuals de l'exercici anterior, van ser aprovades per l'Assemblea General 
celebrada el 17 de Juny de 2016. 
  

Principis comptables no obligatoris  
 
Els comptes anuals adjunts s'han formulat aplicant els principis comptables establerts en el Codi de Comerç 
i el Pla General de Comptabilitat. No hi ha cap principi i norma comptable ni criteri de valoració obligatori, 
amb efecte significatiu, que s'hagi deixat d'aplicar en la seva preparació. 
 
Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa  

En l'elaboració dels comptes anuals corresponents a aquest exercici s'han determinat estimacions i 
hipòtesis en funció de la millor informació disponible a la data de tancament dels estats financers sobre els 
fets analitzats. És possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a 
l'alça o a la baixa) en propers exercicis el que es faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del 
canvi d'estimació en els corresponents comptes anuals futures. Aquestes estimacions i hipòtesis estan 
basades en la millor informació disponible a la data de formulació dels comptes anuals. 

Principi d’empresa en funcionament  

La Cooperativa ha elaborat aquests comptes anuals assumint el principi d'empresa en funcionament, que 
implica la continuïtat de les operacions de la Cooperativa, la realització dels seus actius i la liquidació dels 
seus passius en el curs normal dels seus negocis, pels imports i segons la classificació amb què figuren en 
els comptes anuals adjunts. 

Com s'ha comentat anteriorment en l'anterior assemblea es va aprovar el pla d'activitats, que consisteixen 
en donar serveis que contribueixin a la plena integració de les persones, mitjançant activitats formatives, 
educatives, terapèutiques, culturals, lúdiques, artístiques, esportives i de suport. Les persones beneficiàries 
d'aquests serveis seran els socis de consum de la Cooperativa. Aquests seran les persones amb certificat de 
discapacitat o risc d'exclusió social, familiars d'aquestes persones, professionals i tècnics del projecte La 
Fageda, així com membres dels òrgans de govern de la Fundació Fageda i Fundació Privada SAG. 

La cartera de serveis consistirà en una sèrie de serveis interns (gestió del menjador i transport -realitzada 
anteriorment des de la Fageda Fundació, activitats d'oci (colònies, cap de setmana), així com suport a 
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famílies en quant a formació i respir familiar Així mateix, es gestionarà des cooperativa el de l'economat a 
socis de la cooperativa. 

Els membres del consell rector consideren que la Cooperativa disposa dels recursos necessaris per a poder 
realitzar aquesta activitats. En aquest sentit la Cooperativa presenta un patrimoni net de 1.075 milers 
d'euros al tancament de l'exercici 2017, mantenint tresoreria i recursos financers líquids per un import 
superior als 605 milers d'euros, amb un passiu exigible (corrent i no corrent) inferior als 117 milers d'euros, 
per tant la Cooperativa ha elaborat aquests estats financers sota el principi d'empresa en funcionament. 

Els membres del consell rector de la Cooperativa no han detectat, segons que s'ha comentat en aquesta 
mateixa nota, l'existència de cap factor que pugui implicar la no aplicació d'aquest principi de gestió 
continuada. 

Comparació de la informació 

Es presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de 
pèrdues i guanys, de l'estat de canvis en el patrimoni net, i de la memòria dels comptes anuals, a més de les 
xifres de l'exercici 2017, les corresponents a l'exercici anterior, que han estat obtingudes mitjançant 
l'aplicació del Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007 i per l'Ordre EHA / 
3360/2010, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre els aspectes comptables de les 
societats cooperatives. 
 

Elements recollits en diverses partides  
 

Als Estats Financers adjunts no s'inclouen elements que estiguin registrats en dues o més partides del 
balanç, a part de deutes amb entitats de crèdit i creditors per arrendament financer. 
 
Agrupació de partides 
 

Durant l'exercici, no s'han realitzat agrupacions de partides significatives ni de Balanç, Pèrdues i Guanys, 
Estat de canvis de patrimoni net.. 
 
Canvis en criteris comptables 
 

No s'han produït canvis significatius en els criteris de comptabilització amb respecte als estats financers 
d'exercicis anteriors. 
 
Errors i canvis en estimacions comptables  
 
Tant en l'exercici actual com en el precedent, no s'han produït correccions d'errors de caràcter significatiu 
corresponents a exercicis anteriors. Tampoc s'han produït canvis significatius en les estimacions 
comptables que afectin a aquests exercicis o que puguin afectar a exercicis futurs. 

Importància relativa 

En determinar la informació a desglossar en la present memòria sobre les diferents partides dels estats 
financers o altres assumptes, la Societat, d'acord amb el Marc Conceptual del Pla General de Comptabilitat, 
ha tingut en compte la importància relativa en relació amb els comptes anuals de l'exercici 2017. 
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Avaluació de riscos 
 

La gestió dels riscos financers de la Cooperativa està centralitzada en la Direcció Financera, la qual té 
establerts els mecanismes necessaris per controlar l'exposició a les variacions en els tipus d'interès, així 
com als riscos de crèdit i liquiditat. A continuació s'indiquen els principals riscos financers que impacten a la 
Cooperativa: 

Risc de crèdit: 

Amb caràcter general la Cooperativa manté la seva tresoreria i actius líquids equivalents en entitats 
financeres d'elevat nivell creditici. 

No hi ha una concentració significativa del risc de crèdit amb tercers i que no s'han registrat en l'exercici 
incidències ressenyables. 

Risc de liquiditat: 

La Cooperativa manté una política de liquiditat consistent en la contractació de línies de crèdit i inversions 
financeres temporals per import suficient per suportar les necessitats de finançament en base a les 
expectatives d'evolució dels negocis. 

Per tal d'assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es deriven de la seva 
activitat, la Cooperativa disposa de la tresoreria que mostra el seu balanç, així com de les línies creditícies i 
de finançament. 

Risc de tipus de canvi: 

La Cooperativa no està sotmesa a cap tipus de risc per tipus de canvi, en no realitzar operacions 
significatives en moneda estrangera. 

Risc de mercat: 

Tenint en compte les activitats que realitza la cooperativa, es considera que no es troben afectades de 
forma rellevant per cap risc de mercat. 

 

3. Aplicació de resultats 

Proposta de distribució del resultat 
 
El Consell Rector proposarà a l'Assemblea l'aprovació de la distribució de resultats que s'indica a 
continuació: 
 

Excedent de l’exercici (15.479) 

Total a aplicar (15.479) 

A fons de reserva obligatori   

A fons de reserva voluntari   

Resultats negatius d’exercicis anteriors (15.479) 

Total aplicat (15.479) 
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No hi ha cap limitació per a l'aplicació dels resultats, a excepció de les dotacions obligatòries al fons de 
reserva obligatori. 
 
La totalitat del resultat es considera resultat cooperatiu, no havent-hi resultat extra cooperatiu. 

4. Normes de registre i valoració 

Les principals normes de registre i de valoració utilitzades per la Societat en l'elaboració dels seus comptes 
anuals del present exercici, d'acord amb el Pla General de Comptabilitat han estat les següents: 

a) Immobilitzat intangible  
 
Aplicacions informàtiques 

Les llicències per a programes informàtics adquirides a tercers es capitalitzen sobre la base dels costos en 
què s'ha incorregut per adquirir-les i preparar-les per utilitzar el programa específic. Aquests costos 
s'amortitzen durant les seves vides útils estimades de 4 anys. 

Les despeses relacionades amb el manteniment de programes informàtics es reconeixen com a despesa 
quan s’incorren. Els costos directament relacionats amb la producció de programes informàtics únics i 
identificables controlats per la societat, i que sigui probable que hagin de generar beneficis econòmics 
superiors als costos durant més d'un any, es reconeixen com a actius intangibles. Els costos directes 
inclouen les despeses del personal que desenvolupa els programes informàtics i un percentatge adequat de 
despeses generals, i s'amortitzen segons la seva vida útil estimada. 

Amortització immobilitzat intangible 

L'amortització de l'immobilitzat intangible, es calcula sistemàticament pel mètode lineal en funció de 
la vida útil estimada. La vida útil estimada és:  

Elements 
Anys de vida útil 

estimada 
% amortització 

anual 
Aplicacions informàtiques 4 25% 

 

A 31 de desembre de 2017 La cooperativa no disposa d'aplicacions informàtiques. 

b) Immobilitzat material 
 
Cost 

Els elements de l'immobilitzat material es reconeixen pel seu preu d'adquisició o cost de producció menys 
l'amortització acumulada i l'import acumulat de les pèrdues reconegudes. 

L'import dels treballs realitzats per la Cooperativa per al seu propi immobilitzat material es calcula sumant 
al preu d'adquisició de les matèries consumibles, els costos directes o indirectes imputables a aquests béns. 

Els costos d'ampliació, modernització o millora dels béns de l'immobilitzat material s'incorporen a l'actiu 
com a major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o 
allargament de la seva vida útil, i sempre que sigui possible conèixer o estimar el valor comptable dels 
elements que resulten donats de baixa de l'inventari per haver estat substituïts. 

Els costos de reparacions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil estimada dels mateixos, 
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mentre que les despeses de manteniment recurrents es carreguen al compte de pèrdues i guanys durant 
l'exercici en què s'incorre en ells. 

Amortització 

L'amortització de l'immobilitzat material, amb excepció dels terrenys que no s'amortitzen, es calcula 
sistemàticament pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada, atenent la depreciació 
efectivament soferta pel seu funcionament, utilitzeu i gaudi. Les vinyes útils estimades són:  

Elements % amortització anual 

Maquinària i instal·lacions 6-10-20 % 
Equips informàtics 25 % 

c) Inversions immobiliàries 
 

A data del tancament de l'exercici la Cooperativa no disposa d'inversions immobiliàries. 

 

Deteriorament de valor immobilitzat material i inversions immobiliàries  

A la data de tancament de cada exercici, la Cooperativa revisa els imports en llibres del seu immobilitzat 
material per determinar si hi ha indicis que aquests actius hagin sofert una pèrdua de valor per 
deteriorament de valor. En cas que hi hagi qualsevol indici, es realitza una estimació de l'import 
recuperable de l'actiu corresponent per determinar l'import del deteriorament necessari. Els càlculs del 
deteriorament d'aquests elements de l'immobilitzat material s'efectuen element a element de forma 
individualitzada. 

Les correccions valoratives per deteriorament es reconeixen com una despesa en el compte de pèrdues i 
guanys. Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu material en exercicis anteriors són 
revertides quan es produeix un canvi en les estimacions sobre el seu import recuperable augmentant el 
valor de l'actiu amb abonament a resultats amb el límit del valor en llibres que l'actiu hagués tingut de no 
haver-se realitzat el deteriorament. 

a) Instruments financers 
 
Classificació i separació d’instruments financers  

Els instruments financers es classifiquen en el moment del seu reconeixement inicial com un actiu 
financer, un passiu financer o un instrument de patrimoni, de conformitat amb el fons econòmic de 
l'acord contractual i amb les definicions d'actiu financer, passiu financer o instrument de patrimoni.  

La cooperativa classifica els instruments financers en diferents categories atenent a les seves 
característiques i a les intencions de la cooperativa en el moment del seu reconeixement inicial.  

Principi de compensació 

Un actiu financer i un passiu financer són objecte de compensació només quan la coopera tiva té el 
dret exigible de compensar els imports reconeguts i té la intenció de liquidar les quantitats netes o 
de realitzar l'actiu i cancel·lar el passiu simultàniament.  

Actius financers a cost amortitzat 
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En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns i prestació de 
serveis per operacions de tràfic de la societat. També s'han inclòs aquells actius financers que no 
s'han originat en les operacions de trànsit de la societat i que no sent instruments de patrimoni ni 
derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.  

Aquests actius financers s'han valorat inicialment pel valor raonable de la contraprestació més de 
tots els costos que són directament atribuïbles. No obstant això, aquests últims podran  registrar-se 
al compte de pèrdues i guanys en el moment del seu reconeixement inicial.  

Encara que s'ha esmentat en el paràgraf anterior, els crèdits per operacions de les activitats amb 
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com les bestretes 
i crèdits al personal, fons socials i fons especials, l'import de les quals s'espera rebre a curt termini, 
es poden valorar pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui 
significatiu. 

Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de 
pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode d'interès efectiu.  

Es entenc per cost amortitzat el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer m enys els 
reemborsaments de principal i corregit (en més o menys mesura, segons sigui el cas) per la part 
imputada sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor de 
reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou a més, les 
correccions al seu valor motivades pel deteriorament que hagin experimentat.  

El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument 
financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva 
vida. 

Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als compromisos 
contractuals. 

Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions per 
deteriorament del valor dels actius financers per diferència entre el valor en llibres i el valor actual 
dels fluxos d'efectiu recuperables.  

Actius financers a cost 

En aquesta categoria s'inclouen les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i 
associades. 

Inicialment es valoren pel seu cost, que és el valor raonable de la contraprestació donada a més dels 
costos de transició que li siguin directament atribuïbles. Forma part de la valoració inicial l'import 
dels drets preferents de subscripció i similars. 

Posteriorment es valoren pel seu cost menys, si és possible, l'import acumulat de les correccions 
valoratives per deteriorament.  

Correccions valoratives per deteriorament 

Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per a deixar 
constància de l'evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és recuperable.  
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L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i l'import 
recuperable. Es entenc per import recuperable com el major import entre el seu valor raonable 
menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.  
Les correccions valoratives per deteriorament, i si és possible, la seva reversió s'ha registrat com una 
despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del 
valor en llibres de l'actiu financer.  
En particular, a final de l'exercici es comprova si hi ha l'evidència objectiva que el val or d'un crèdit (o 
d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorades col·lectivament) s'han deteriorat 
a conseqüència d'un o més esdeveniments que han passat després de seu reconeixement inicial que 
han ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que s'havien estimat rebre en el futur i 
que pot estar motivat per insolvència del deutor.  
La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual dels 
fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran, descomptant al tipus d'interès efectiu 
calculat en el moment del seu reconeixement inicial.  
 
Baixes d’actius financers  
 
L'entitat ha de donar de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren els seus drets 
derivats o s'hagi cedit la seva titularitat, sempre que el restant s'hagi lliurat dels riscos i beneficis 
significatius inherents a la propietat de l'actiu (com és el cas de les vendes que fem d'actius o de les 
venes d'actius financers amb pacte de recompra pel seu valor raonable). 

En les operacions de cessió en les quals d'acord amb l'anterior, no sigui procedent donar de baixa 
l'actiu financer (com és el cas dels descomptes d'efectes, del facturatge amb recursos, de les vendes 
d'actius financers amb pacte de recompra a un preu fix o al preu de venda més un interès, de les 
cessions d'actius en les quals l'entitat que cedeix reté el risc de crèdit o l'obligació de pagar 
interessos fins que es cobri el principal al deutor), s'ha de registrar addicionalment el passiu financer 
derivat d'imports rebuts. 
 

Les diferents categories de passius financers són les següents: 

Passius financers a cost amortitzat 

En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de béns i 
serveis per operacions de tràfic de l'entitat i aquelles que no sent instruments derivats, no tenen un 
origen comercial. 

Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu cost que és el valor raonable de la 
transacció que els ha originat més de tots els costos que són directament  atribuïbles. No obstant 
això, aquests últims, així com les comissions financeres que s'hagin carregat a l'empresa es poden 
registrar en el compte de pèrdues i guanys.  

Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han com ptabilitzat en 
el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès efectiu.  

Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el 
pagament de les quals s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat per seu valor nominal.  
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Els préstecs es classifiquen com corrents atès que la societat tingui el dret incondicional per a 
retardar la cancel·lació del passiu durant, com a mínim, els dotze mesos següents a la data del 
balanç. 

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.  

Baixa i modificació de passius financers 

La societat ha donat de baixa un passiu financer quan l'obligació s'ha extingit.  

Si es produeix un intercanvi d'instruments de deute entre un prestador i un prestatari, sempre que 
aquests tinguin condicions substancialment diferents, s'ha de registrar la baixa del passiu financer 
original i s'ha de reconèixer el nou passiu financer que sorgeixi. De la mateixa manera es registra una 
modificació substancial de les condicions actuals d'un passiu financer.  

La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que s'hagi donat de  
baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, i en el qual s'ha de 
recollir així mateix qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o del passiu assumit, s'ha de reconèixer 
en el compte de resultats de l'exercici en què tingui lloc. 

En el cas d'un intercanvi d'instruments de deute que no tinguin condicions substancialment 
diferents, el passiu financer original no s'ha de donar de baixa del balanç. El cost amortitzat del 
passiu financer es determina aplicant el tipus d'interès efectiu, que és aquell que iguali el valor en 
llibres del passiu financer en la data de modificació amb els fluxos d'efectiu a pagar segons les noves 
condicions. A aquests efectes, les condicions dels contractes es consideren substancialment 
diferents quan el valor actual dels fluxos d'efectiu del nou passiu financer, incloses les comissions 
netes cobrades o pagades, sigui diferent, com a mínim en un deu per cent del valor actual dels fluxos 
d'efectiu romanents del passiu financer original, actualitzats ambdós al tipus d'interès efectiu 
d'aquest últim. 

b) Existències 

A causa de l'activitat que realitza la cooperativa, aquesta no disposa d'existències en el seu balanç. 

c) Patrimoni net 
 

S'inclou les reserves acumulades, els resultats de l'exercici i les subvencions de capital netes d'impostos. No 
s'inclou el capital social de la Cooperativa, ja que en ser reemborsable es considera incloure en l'apartat de 
deutes amb característiques especials a llarg termini. 

d) Subvencions rebudes 

Les subvencions que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius fins complir les condicions 
per considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es registren com a 
ingressos directament imputats al patrimoni net (netes d'impostos) i es reconeixen com a ingressos sobre 
una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció. Les 
subvencions no reintegrables rebudes dels socis es registren directament en fons propis. 
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A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord individualitzat de 
concessió de la subvenció, s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no 
existeixen dubtes raonables que es cobrarà. 

Les subvencions de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit i les subvencions 
no monetàries pel valor raonable del bé rebut, referits ambdós valors al moment del seu reconeixement. 

Les subvencions no reintegrables relacionades amb l'adquisició d'immobilitzat intangible, material i 
inversions immobiliàries s'imputen com a ingressos de l'exercici en proporció a l'amortització dels 
corresponents actius o, si escau, quan es produeixi la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament 
o baixa en balanç. Per la seva banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses 
específiques es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en el mateix exercici en què es meriten les 
corresponents despeses i les rebudes per compensar dèficit d'explotació en l'exercici en què es 
concedeixen, excepte quan es destinen a compensar dèficit d'explotació d'exercicis futurs, cas en el qual 
s'imputen en aquests exercicis. 

e) Impostos corrents i diferits 

La despesa per impost sobre beneficis és l'import que, per aquest concepte, es merita en l'exercici i que 
comprèn tant la despesa per impost corrent com per impost diferit. 

Tant la despesa per impost corrent com diferit es registra en el compte de pèrdues i guanys. No obstant 
això, es reconeix en el patrimoni net l'efecte impositiu relacionat amb partides que es registren 
directament en el patrimoni net. 

Els actius i passius per impost corrent es valoraran per les quantitats que s'espera pagar o recuperar de les 
autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o aprovada i pendent de publicació en la data de 
tancament de l'exercici. 

Els impostos diferits es calculen, d'acord amb el mètode del passiu, sobre les diferències temporànies que 
sorgeixen entre les bases fiscals dels actius i passius i els seus valors en llibres. No obstant això, si els 
impostos diferits sorgeixen del reconeixement inicial d'un actiu o un passiu en una transacció diferent d'una 
combinació de negocis que en el moment de la transacció no afecta ni al resultat comptable ni la base 
imposable de l'impost no es reconeixen. L'impost diferit es determina aplicant la normativa i els tipus 
impositius en la data del balanç i que s'espera aplicar quan el corresponent actiu per impost diferit es 
realitzi o el passiu per impost diferit es liquidin 

f) Prestacions als treballadors 
 

Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacions d'ordre social obligatòries o voluntàries 
meritades en cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o sous variables i les 
seves despeses associats. 

La Cooperativa no realitza retribucions a llarg termini al personal, a part de les aportacions a plans de 
pensions externs per al personal. Es tracta d'un pla d'aportació definit. 

Indemnitzacions per cessament 
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Les indemnitzacions per cessament es paguen als empleats com a conseqüència de la decisió de la Societat 
de rescindir el seu contracte de treball abans de l'edat normal de jubilació, quan l'empleat accepta 
renunciar voluntàriament a canvi d'aquestes prestacions, o per acomiadament. 
 

g) Provisions i passius contingents 

Els comptes anuals de la Cooperativa recullen totes les provisions significatives en les quals és major la 
probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació. Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets 
presents o passats que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor 
informació disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i es tornen a estimar amb ocasió 
de 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. 

Per la seva banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides com a 
conseqüència de successos passats, la materialització dels quals està condicionada al fet que ocorri o no un 
o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de la societat. Els eventuals passius contingents 
no són objecte de registre comptable presentant-detall dels mateixos en la memòria. 

h) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

La Societat no té elements patrimonials de naturalesa mediambiental. 

i) Reconeixement d’ingressos  
 

Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar 
pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de la Societat, menys devolucions, 
rebaixes, descomptes i l'impost sobre el valor afegit. 

La Cooperativa reconeix els ingressos quan l'import dels mateixos es pot valorar amb fiabilitat, és 
probable que els beneficis econòmics futurs vagin a fluir a la Societat i es compleixen les condicions 
específiques per a cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació.  

Venda de béns 

La Cooperativa reconeix els ingressos per vendes quan es realitza el lliurament dels mateixos, sempre que 
no hi hagi cap obligació pendent de complir-se que pugui afectar l'acceptació dels productes per part del 
client, considerant-se que el lliurament té lloc en el lloc pactat. 

Prestació de serveis 

La Cooperativa reconeix la prestació de serveis a mesura que aquests es van realitzant, en base als 
criteris establerts mitjançant contracte.  

Ingressos per interessos 

Els ingressos per interessos es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu. Quan un 
compte a cobrar pateix pèrdua per deteriorament del valor, la Societat redueix el valor comptable al 
seu import recuperable, descomptant els fluxos futurs d'efectiu estimats al tipus d'interès efectiu 
original de l'instrument, i contínua portant el descompte com menys ingrés per interessos. Els 
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ingressos per interessos de préstecs que hagin sofert pèrdues per deteriorament del valor es 
reconeixen utilitzant el mètode del tipus i interès efectiu.  

j) Arrendaments 
 

Quan la Societat és l'arrendatari - Arrendament financer 

Els arrendaments d'immobilitzat material en els que la Societat té substancialment tots els riscos i beneficis 
derivats de la propietat es classifiquen com a arrendaments financers. Els arrendaments financers es 
capitalitzen a l'inici de l'arrendament al valor raonable de la propietat arrendada o al valor actual dels 
pagaments mínims acordats per l'arrendament, el menor dels dos. 

Cada pagament per arrendament es distribueix entre el passiu i les càrregues financeres. La càrrega 
financera total es distribueix al llarg del termini d'arrendament i s'imputa al compte de pèrdues i guanys de 
l'exercici en què es reporta, aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu. L'immobilitzat adquirit en règim 
d'arrendament financer s'amortitza segons la seva naturalesa. 

Quan la Societat és l'arrendatari - Arrendament operatiu 

Els arrendaments en els quals l'arrendador conserva una part important dels riscos i  beneficis 
derivats de la titularitat es classifiquen com a arrendaments operatius. Els pagaments en concepte 
d'arrendament operatiu es carreguen al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es meriten 
sobre una base lineal durant el període d'arrendament. 

k) Transaccions en moneda estrangera  
 

Moneda funcional i de presentació 

Els comptes anuals de la Societat es presenten en euros, que és la moneda de presentació i funcional de la 
Societat. 

Quan es produeixi un canvi en la moneda funcional, s'ha de posar de manifest, així com la raó d'aquest 
canvi. 

l) Transaccions entre parts vinculades  
 

Amb caràcter general, les operacions entre empreses del grup es comptabilitzen en el moment inicial pel 
seu valor raonable. Si és el cas, si el preu acordat difereix del seu valor raonable, la diferència es registra 
atenent a la realitat econòmica de l'operació. 

No obstant l'anterior, les normes i acords establerts amb les restants societats del grup i parts 
vinculades són les següents: 

Prestació de serveis 

Com a norma general els serveis prestats entre entitats vinculades es realitzen en condicions de mercat, 
determinant-se el preu del servei en base al preu de cost més un percentatge de benefici. 

Cessió d'actius en règim de lloguer 

Les entitats vinculades han acordat realitzar les cessions d'actius en règim de lloguer a condicions de 
mercat, establint aquest preu en base a preus vigents en el mercat per a edificació d'immobles de 
característiques semblants. 
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En cas de no existir immobles al mercat de característiques semblants, s'aplica el mètode d'establir l'import 
anual de la cessió en un, percentatge situat entre 3 i 5% del valor de mercat de l'actiu. 

Interessos 

No existeixen saldos per préstecs entre entitats vinculades. 

m) Actius no corrents mantinguts per a la venta 

No es disposen d'actius no corrents mantinguts per a la venda. 

n) Operacions interrompudes 
 
La Cooperativa no realitza operacions de forma interrompuda.  

5. Immobilitzat material  

El detall i moviment de les partides incloses en l'immobilitzat material és el següent: 

 
Terrenys i 

Construccions 

 Instal·lacions tècniques i 
altre immobilitzat 

material  

 Immobilitzat 
en curs  

TOTAL 

 

Cost al 31/12/2015  4.187.564  4.187.564 

Altes   107 22.772 22.879 
Baixes   (27.516)  (27.516) 
Traspassos  0  0 

Cost a 31/12/2016 0 4.160.155 22.772 4.182.927 

Amortització acum. 31/12/2015  (3.772.036)  (3.772.036) 
Amortitzacions  (104.718)  (104.718) 
Baixes  27.516  27.516 

Amortització acumulada 31/12/2016 0 (3.849.238) 0 (3.849.238) 

Provisió deteriorament 31/12/2015  (95.418)  (95.418) 
Deteriorament  (215.499)  (215.499) 

Provisió deteriorament 31/12/2016  (310.917)  (310.917) 

Valor net comptable a 31/12/2016 0 0 22.772 22.772 
 

Cost al 31/12/2016  4.160.155 22.772 4.182.927 
Altes   451.540  451.540 
Baixes   (4.631.726)  (4.631.726) 
Traspassos  22.772 (22.772) 0 

Cost a 31/12/2017 0 2.741  2.741 

Amortització acum. 31/12/2016  (3.849.238) 0 (3.849.238) 
Amortitzacions  (158)  (158) 
Baixes  3.849.554  3.849.554 

Amortització acum 31/12/2017 0 (158)  (158) 

Provisió deterior. 31/12/2016  (310.917)  (310.917) 
Aplicació Deteriorament  310.917  310.917 

Provisió deterior. 31/12/2017  0  0 

Valor net comptable a 31/12/2017 0 2.583  2.583 
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En l'exercici 2016 es va dotar el VNC dels actius corresponents a l'antiga fàbrica que va deixar d'estar en 
funcionament el primer trimestre del 2017 . 

Les altes de l’exercici 2017 corresponent fonamentalment a les obres del Mas el Casals. Mentre que les 
baixes corresponent per una part a la cessió de la reforma de Mas els Casals (veure nota 1) i a la baixa per 
trobar-se totalment amortitzats dels actius relacionats amb la fàbrica vella (veure nota 15), una vegada 
aquesta ja ha deixat d’estar en funcionament durant el primer trimestre de 2017. 

Altra informació 

La cooperativa mantenia en els estats financers al tancament de l’exercici 2016 totalment amortitzats per 
valor de 3.298.510 euros, segons s’indica en el quadre següient. A l’exercici 2017 aquests s’han donat de 
baixa ja que corresponien a la fàbrica vella en desús.  

Descripció de l’actiu 2017 2016 

Instal·lacions tècniques 0 1.186.306 

Maquinària 0 1.427.687 
Utillatge 0 180.441 
Altres instal·lacions 0 4.491 
Mobiliari 0 102.611 
Equips per a processos d’informació 0 136.963 
Elements de transport 0 197.484 
Altre immobilitzat material 0 62.526 

Total 0 3.298.510 

 

La cooperativa no té cap element de l'actiu material no afecte a l'activitat i té subscrites pòlisses 
d'assegurances que cobreixen els possibles riscos a què estan subjectes tots els elements de l'immobilitzat 
material 

6. Inversions immobiliàries  

La Cooperativa no té inversions immobiliàries. 

7. Immobilitzat  intangible 

El detall i moviment de les partides incloses en aquest epígraf del balanç és el següent: 

 
 

Desenvolupament  
Concessions 

administratives 
Aplicacions 

Informàtiques 
TOTAL 

Cost a 31/12/2015 293.089 251.234 181.342 725.665 
Altes  0 0 0 0 
Baixes  0 0 0 0 
Traspassos 0 

 
0 0 

Cost a 31/12/2016 293.089 251.234 181.342 725.665 

Amortització acum. 31/12/2016 (293.089) (251.234) (181.342) (725.665) 
Amortitzacions 0  0  0  0  
Baixes 0  0  0  0  

Amortització acum. 31/12/2016 (293.089) (251.234) (181.342) (725.665) 

Valor net comptable a 31/12/2016 0 0 0 0 
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Altra informació 
 
Durant l’exercici 2017 s’han donat de baixa tots els actius intangibles relacionats amb la fàbrica vella que 
estan en desús. 

La cooperativa no manté en els estats financers al tancament dels exercicis 2017 elements totalment 
amortitzats. A tancament de l’exericici 2016 aquesta imports eren:   

Descripció de l’actiu  2017 2016 

Despeses d’investigació i desenvolupament 0 293.089 
Concessions administratives 0 251.234 
Aplicacions informàtiques 0 181.342 

 

8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar  

Arrendaments financers 

A data de tancament de l'exercici actual, la Cooperativa no disposa d'arrendaments financers. 

Arrendaments Operatius 

Amb data 1 de Febrer de 2017 es va firmar el contracte de lloguer amb la Fageda Fundació per l’ús de la 
Planta 0 de Mas els Casals. La Fageda SCCL hi desenvoluparia les activitats de menjador i transport. 

En el mateix contracte es va establir una carència fins que les obres de reforma de Mas els Casals 
estiguessin acabades. Les obres es van acabar a 30 de Juny de 2017, pel que s’ha iniciat el lloguer amb data 
1 de Juliol de 2017. 

Aquest contracte té una vigència de 25 anys i un lloguer mensual de 716 euros, més IPC anual. 

 

9. Actius financers i  deutors comercials 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'instruments financers de l'actiu establertes en la 

Cost a 31/12/2016 293.089 251.234 181.342 725.665 
Altes  0 0 0 0 
Baixes  (293.089) (251.234) (181.342) (725.665) 
Traspassos 0 

 
0 0 

Cost a 31/12/2017 0 0 0 0 

Amortització acum. 31/12/2017 (293.089) (251.234) (181.342) (725.665) 
Amortitzacions 0  0  0  0  
Baixes 293.089 251.234 181.342 725.665 

Amortització acumulada 31/12/2017 0 0 0 0 

Valor net comptable a 31/12/2017 0 0 0 0 
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norma de registre i valoració de "Instruments financers", excepte les inversions en el patrimoni 
d'empreses del grup, multigrup i associades, és el següent: 

 

 

Detall de venciments dels instruments financers de l'Actiu 

El detall dels venciments de les partides de crèdits i partides a cobrar de l'exercici 2016 és el següent: 

Tipus d’actiu financer 2017 2018 2019 2020 2021 Resta Total 

Inversions financeres grup 167      167 
Saldos comercials vinculades 23.722      23.722 
Altres actius financers 9.401     16.872 26.723 
Clients deutors 20.371      20.371 
Altres deutors 300      300 

Total 53.961     16.872 71.283 

 

El detall dels venciments de les partides de crèdits i partides a cobrar de l'exercici 2017 és el següent: 

Tipus d’actiu financer 2018 2019 2020 2021 2022 Resta Total 

Inversions financeres grup 28.581 28.581 28.581 28.581 28.581 398.953 541.858 
Saldos comercials vinculades 10.398      10.398 
Altres actius financers 122     7.432 7.554 
Clients deutors 18.350      18.350 
Altres deutors 300      300 

Total 57.751 28.581 28.581 28.581 28.581 406.385 578.460 

 

Actius financers mantinguts fins al venciment 

La Cooperativa no disposa d’actius mantinguts fins al venciment.  

Actius financers mantinguts per negociar 

A data de tancament no existeixen aquest tipus d'actius. 

Participacions en entitats associades 

Euros   2017 2016 
Categoria Tipus d’actiu No corrent Corrent Total No corrent Corrent Total 
Inversions financeres 
a llarg termini 

Instruments de patrimoni 6.000 0 6.000 16.872 0 16.872 
Altres actius financers 1.432 0 1.432 0 0 0 

Inversions empreses 
associades 

Crèdits empreses grup 513.277 28.581 541.858 0 167 167 

Inversions financeres 
a curt termini(*) 

Altres actius financers  122 122 0 9.401 9.401 

Deutors comercials 

Clients per vendes  18.350 18.350 0 20.371 20.371 
Deutors varis  300 300 0 300 300 
Saldos comercials 
vinculades 

 10.398 10.398 0 23.722 23.722 

TOTAL   520.709 57.751 578.463 16.872 53.961 71.283 
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Les participacions de la Societat en altres societats es compon de les següents participacions: 

Participació 2016 2017 

Participació “CLADE-Grup Empresarial Cooperatiu, S.C.C.L. 3.000 3.000 
Participació “CLADE Desenvolupament, S.C.C.L. 10.872 0 
Aportació Fundació Hospital Olot 3.000 3.000 

Valor inversió i net de la participació 16.872 6.000 

 

Durant l’exercici 2017 s’han venut les participacions de “CLADE Desenvolupament Cooperatiu, SCCL”  
equivalent a 10.872 euros. El benefici obtingut per aquesta venta ha estat de 440 euros.  

10. Passius financers  

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'instruments financers del passiu establertes en la 
norma de registre i valoració de "Instruments financers", és el següent: 

   2017   2016  

Categoria Tipus de passiu No corrent Corrent Total No corrent Corrent Total 

Deutes grup 
Saldos comercials 
vinculades 

 11.309 11.309  18.472 18.472 

Altres deutes 
Creditors 
comercials i varis 

 76.335 76.335  89.294 89.294 

TOTAL   0 87.644 87.644 0 107.766 107.766 

 
Anàlisi per venciments 

Els imports dels deutes amb venciment determinat o determinable classificats per any de venciment segons 
contracte, de l'exercici 2017 i 2016 tenen un venciment inferior a un any. 
A data de tancament d'exercici la Cooperativa no disposa de cap préstec bancari. 
 

Garanties amb tercers i altres passius contingents. 

La Cooperativa no disposa de cap aval a tancament dels exercicis 2017 i 2016. 

11. Fons Propis i Deutes amb característiques especials  

Els moviments dels comptes de recursos propis i deutes amb característiques especials de la Cooperativa 
durant els exercicis 2017 i 2016 han estat els següents: 

Exercici 2017: 

Tipus 
Saldo 
inicial 

Aplicació 
resultats 

Variació capital/altres 
moviments 

Resultats 
exercici 

Saldo 
Final 

Capital social reemborsable 3.074  (41)  3.033 

Deutes característiques especials 3.074  (41)  3.033 

Fons reserva obligatori 1.118.713    1.118.713 
Fons reserva voluntari 348.549    348.549 
Resultats negatius exercicis anteriors (113.931) (242.158)   (356.089) 
Pèrdues i guanys (242.158) 242.158  (15.479) (15.479) 

Total Fons Propis 1.111.173 - 0 (15.479) 1.095.674 
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Exercici 2016: 

Tipus 
Saldo 
inicial 

Aplicació 
resultats 

Variació capital/altres 
moviments 

Resultats 
exercici 

Saldo 
Final 

Capital social reemborsable 2.790  284  3.074 

Deutes característiques especials 2.790  284  3.074 

Fons reserva obligatori 1.302.154  (183.441)  1.118.713 
Fons reserva voluntari 165.108  183.441  348.549 
Resultats negatius exercicis anteriors  (113.931)   (113.931) 
Pèrdues i guanys (113.931) 113.931  (242.158) (242.158) 

Total Fons Propis 1.353.331 - 0 (242.158) 1.111.173 

La Cooperativa ha formalitzat un conveni amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, pel qual 
aquesta permet l'aplicació de la cessió d'actius esmentada en la nota 1 al fons de reserva obligatori no 
distribuïbles, no resultant d'aplicació els articles 84 i 78 de la Llei 18/2002 de Cooperatives de Catalunya, 
vigent en aquell moment. 

La Cooperativa té les limitacions pel que fa a la disponibilitat de les reserves segons l'article 29 dels 
estatuts, així com les limitacions legals dels fons de reserva obligatoris. 
 

Capital social reemborsable 
El capital social de la Cooperativa al final de l'exercici 2017, està compost per les següents participacions: 
 
Tipus de socis Número participacions Valor nominal 
Socis Consumidors 174 10 
Socis Consumidors 73 1 
Socis Treballadors  0 60 
Socis Col·laboradors 3 200 
Socis Col·laboradors 7 10 
Socis Col·laboradors 1 550 

 

Socis de la Cooperativa 

Els moviments de socis de la Cooperativa durant l'exercici 2016 van ser els següents: 

 

Moviments dels socis Inici exercici Variacions en l’exercici Final exercici Socis actius o usuaris 
Número de socis 207 +16 223 223 

 

Els moviments de socis de la Cooperativa durant l'exercici 2017 han estat els següents: 

Moviments dels socis Inici exercici Variacions en l’exercici Final exercici Socis actius o usuaris 
Número de socis 223 +35 258 258 

 

Capital temporal. 

La Cooperativa no disposa de capital temporal aportat pels socis, ni ha realitzat durant l'exercici cap 
operació amb capitals temporals.  

 



 
 

Comptes Anuals Abreujades 2017 -  La Fageda, SCCL (F-17063629) 

 

 

25 

Ajustaments per canvi de valor 

Durant l'exercici 2017 no s'han realitzat aquest tipus d'ajustos.  

12. Existències 

A tancament de l’exercici 2017 i 2016 la societat no té existències.  

 

13. Situació fiscal  

Impost Societats 
 
Conciliació resultat fiscal i comptable 

La conciliació del resultat comptable i el resultat final per l'Impost de societats, de l'exercici anterior i 
actual, és la següent: 

 
 
Tipus de tributació 
 
La Cooperativa compleix amb els requisits legals per a tributar per l'Impost de societats pel tipus de 
cooperatives especialment protegides del 20% i aplicar les corresponents deduccions. 

Per als resultats extra-cooperatius i els rendiments de caràcter patrimonial, la Cooperativa tributa al règim 
general de l'impost de societats al tipus del 25% el 2017 i el 2016. 

 

 

Xifra en Euros  2017 2016 
RESULTAT COMPTABLE Resultat Coop. abans d'impostos i de fons d'Educació (15.479) (242.158) 
 Dotació fons Educació - - 
 Excedent Coop. abans d'impostos (15.479) (242.158) 
 Altres despeses no deduïbles (310.841) (215.498) 
 50% Dotació obligatòria F.R.O.   
 30% amortització no deduïble exercici (41.436) (41.436) 
 Aplicació fons formació (15.466) (12.120) 
 Despeses formació fons anterior   
LIQUIDACIÓ IMPOST Base Imposable  (383.222) (80.217) 
 Quota Íntegra (20%)   
 Bonificació quota (50%)   
 Deduccions   
 IMPOST MERITAT   
 Activació impostos diferits   
 DESPESA IMPOST MERITAT   
 Pagaments a compte i retencions 0 3.054 
 IMPOST A INGRESSAR / RETORNAR 0 (3.054) 

 RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (15.479) (242.158) 



 
 

Comptes Anuals Abreujades 2017 -  La Fageda, SCCL (F-17063629) 

 

 

26 

Deduccions aplicades 

La naturalesa i import dels incentius fiscals efectivament aplicats i pendents d'aplicar en l'exercici 2017 i 
2016 van ser els següents: 

 

 

Durant l'exercici 2016 es van donar de baixa les subvencions de capital registrades fins a la data ja que 
s'havien aprovisionat el valor residual dels actius lligats a aquestes subvencions. Aquests actius 
corresponien a l'antiga fàbrica, que han deixat d'utilitzar-se i s’han donat de baixa durant els primers mesos 
de l'exercici 2017. 

 
Bases imposables negatives 
 
La Cooperativa té bases imposables pendents d'aplicació, corresponents a les pèrdues dels exercicis 2017, 
2016 i 2015. L’import total d’aquetes bases imposables negatives puja a -545.422 euros. Aquestes bases no 
han estat objecte de reconeixement com a crèdit fiscal. 
 
Saldos amb administracions públiques i altres tributs 
 
Els saldos amb administracions públiques al tancament de l'exercici anterior i actual, amb el detall dels 
impostos a què es refereixen són els següents: 

    2017 2016 

    No Corrent Corrent No Corrent Corrent 

Actiu Impost IVA a retornar  2.499  1.403 

 Actius per impostos corrents (retencions)  3.053  5.583 

Passiu Impost IRPF  1.573  1.240 

 seguretat social  764  741 

 
 
 
Inspeccions i contingències 
 

Inspeccions 

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins que 

Concepte 
Originat a 
l’exercici 

Aplicat a 
l’exercici 

Saldo pendent 
d’aplicació 

Any límit de 
deducció 

Donacions entitats sense ànim de lucre de 
l'exercici 2012 

2012  22.938 2022 

Creació ocupació discapacitats 2010 
(11,51 persones augment x 6.000 euros deducció 
per persona) 

2010  43.558 2025 

Creació ocupació discapacitats 2013 
(7 persones augment x 9.000 euros deducció per 
persona) 

2013  63.000 2028 



 
 

Comptes Anuals Abreujades 2017 -  La Fageda, SCCL (F-17063629) 

 

 

27 

les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el 
termini de prescripció de quatre anys. Al tancament de l'exercici actual, la Cooperativa té oberts a inspecció 
tots els principals tributs no prescrits, és a dir, per als exercicis 2017 a 2014 i en relació a l'impost sobre 
societats des de l'exercici 2013. 

 

Contingències i Provisions 

Els membres del consell rector de la Cooperativa consideren que s'han practicat adequadament les 
liquidacions dels esmentats impostos, de manera que, encara en el cas que sorgissin discrepàncies en la 
interpretació normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius 
resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera significativa els comptes anuals adjunts. 

Altres tributs 

La Societat va pagar en l'exercici anterior en concepte d'altres tributs, 156 Euros, i durant el present exercici 
ha pagat 24 Euros. 
 

14. Ingressos i despeses  

El desglossament i composició de les partides més significatives del compte de resultats de l'exercici és el 
següent: 

Aprovisionaments 

El desglossament de la partida d'Aprovisionaments i variació d'existències és el següent: 

Tipus d’aprovisionament 2017 2016 

Consum de mercaderies 31.807 14.317 
Compres matèries primes i d’altres aprovisionaments 76.816 32.997 
TOTAL 108.622 47.314 

 

Despeses de personal 

El desglossament de la partida de despeses de personal, classificat pels diferents conceptes que la 
componen és el següent: 

 

Tipus de despesa de personal 2017 2016 

Sous i salaris 31.622 50.109 
Indemnitzacions  0 29 
Càrregues socials 12.240 7.349 
Altres despeses socials 20.797 18.105 

TOTAL 64.597 75.592 

 

Durant l’exercici 2017, s’ha decidit extingir la relació laboral que mantenia el President de la Cooperativa 
amb la mateixa. Per tant el cost de personal de la Cooperativa no inclou durant 2017 cap import per aquest 
concepte i ha estat assumit durant 2017 per la Fageda Fundació. Aquesta circumstància explica la principal 
variació en el cost de personal, així com que en el 2017 la Cooperativa té en nómina una part de les 



 
 

Comptes Anuals Abreujades 2017 -  La Fageda, SCCL (F-17063629) 

 

 

28 

treballadores de la cuina.  

 

Retribucions al personal a llarg termini 

La Cooperativa no té l'obligació de realitzar pagaments al personal a llarg termini, no havent realitzat cap 
previsió per aquest concepte. 

 

Altres despeses d'explotació 

El detall de les despeses que componen la partida d'altres despeses d'explotació és el següent 

   2017   2016  
Serveis Exteriors Arrendaments 8.564 2.129 
 Reparacions i manteniment 4.736 1.135 
 Serveis de professionals Independents 6.470 15.068 
 Primes d'assegurances 3.689 2.256 
 Serveis bancaris 745 452 
 Publicitat i propaganda 3.289 4.757 
 Subministraments i altres despeses 2.111 984 
 Altres serveis 109.931 50.487 

 Total Serveis Exteriors 139.534 77.269 

Tributs Altres tributs 24 0 

Altres despeses de gestió corrent Altres despeses de gestió corrent 67 0 

TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ  139.625 77.269 

 

S'inclou, dins de la partida d'altres Serveis, el cost diari de l'autocar per a l'activitat de transport. Durant 
l’exercici 2017 aquest ha augmentat de forma rellevant degut a que s’han posat en marxa dos torns a 
fàbrica, i per tan s’han duplicat el número de viatges Olot-Fageda. 

 

Altres resultats 

El desglossament de la partida d'altres resultats del compte de resultats de l'exercici és la següent: 

Descripció operació 2017 2016 

Ingressos Extraordinaris  9.802 24.627 
Despeses Extraordinàries (75) (790) 

TOTAL  ALTRES RESULTATS 9.727 23.837 

 

En l'exercici 2016 es va incloure com a ingrés extraordinari la devolució d'una fiança.  
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15. Provisions i contingències  

A l’exercici 2016 es va comptabilitzar una provisió del Valor Net Comptable dels actius que s’han 
donat de baixa durant l'exercici 2017 al formar part de la fàbrica antiga. La provisió total al 
tancament de l'exercici 2016 va ser de 310.917 euros (veure nota 5).  

Així mateix, en aquell mateix exercici es va revertir la dotació realitzada en l'exercici 2015 de 95.418 
euros corresponent a una part d'aquests actius, de manera que la dotació neta va ser de 215.498 
euros. 

Durant l’exercici 2017 s’ha aplicat la provisió constituïda a l’exercici 2016 de 310.917 euros contra 
els actius donats de baixa. 

Garanties i avals 

Les garanties ofertes per la Cooperativa a tercers al tancament dels estats financers, i que impliquen 
càrregues sobre els actius de la societat són les comentades a la nota 10 d'aquesta memòria.  

Els avals i consolidacions atorgats per la Cooperativa a tercers al tancament dels estats  financers, 
són els comentades a la nota 10 d'aquesta memòria.  
 

16. Informació sobre medi ambient  

Aquest any ni l'anterior, la cooperativa no ha fet cap inversió per aquest concepte, ni manté actius 
de naturalesa mediambiental.  

Projectes i Compromisos adquirits 

No hi ha projectes ni compromisos adquirits de caràcter mediambiental. 

 

Contingències en matèria mediambiental 

La Cooperativa no ha comptabilitzat cap provisió per possibles contingències de caràcter mediambiental, ni 
té coneixement que hi hagi cap risc que hagi de ser aprovisionat per aquest concepte. 

La Societat no disposa d'actius ni de despeses derivades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. 

 
17. Subvencions, donacions i  l legats  

El detall de les subvencions d’explotació no reintegrables és el següent: 

Cte. Organisme Motiu Concessió 2017 2016 

7402 Fageda Fundació 
Donació per la constitució del pla de pensions dels 
treballadors 

300 300 

7402 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación  

Fons de Carbono per a una economia sostenible 
per a instal·lació de Biomassa. 

0 2.513 

7470 Fageda Fundació Donació espectacle Fura dels Baus 0 15.550 

7470 Particular Donació espectacle Fura dels Baus 0 5.000 

Total subvencions explotació  300 23.363 
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Compromisos adquirits 

A data de formulació d'aquests comptes anuals, no hi ha cap compromís adquirit pel que fa a les 
subvencions rebudes. 

 

18. Actius no corrents mantinguts per a la venta i operacions 
interrompudes 

No es contemplen actius no corrents mantinguts per a la venda en el balanç de la Cooperativa ni 
s'han realitzat operacions interrompudes.  

19. Altres operacions amb parts vinculades  

Operacions amb socis i vinculades 

Les operacions amb entitats vinculades que la Cooperativa ha realitzat durant l'exercici anterior i 
actual són les següents: 
 

Tipus d’operació Concepte 2017 2016 

Donacions rebudes  Pla de pensions 300 300 
  Espectacle Fura dels Baus 0 15.550 
Compres de materials, serveis i lloguers 

 
(35.139) (23.576) 

Prestació de serveis i lloguers    68.936 
Venda Actiu Fixe  509.978 - 

 

A la partida de compres de materials tenim la compra de producte acabat a la Fageda Fundació i que 
posteriorment la Cooperativa ven als socis. 

Els saldos amb les entitats vinculades poden trobar-se a les notes 10 i 11. 

Així mateix, les operacions amb socis poden trobar-se en la nota 21, ja que la totalitat dels ingressos 
de la Cooperativa corresponen a transaccions efectuades amb els socis. 

 

20. Altra informació  

Fons d'educació, formació i promoció 

D'acord amb la normativa legal no s'ha dotat el 10% dels resultats de l'exercici al Fons d'Educació, formació 
i promoció, perquè el resultat comptable abans d'impostos ha estat negatiu. 

 

Dotació al fons d’educació i promoció 2017 2016 

Resultat comptable abans impostos  (15.479) (240.238) 
Percentatge de dotació al fons d’educació i promoció 10% 10% 
Dotació de l’exercici al fons d’educació i promoció 0 0 
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Els moviments i aplicacions del fons d'educació, formació i promoció són els següents: 

 Dotacions de 
l’exercici 

Aplicacions de 
l’exercici 

Saldo  
del fons 

Saldo a l'inici de l'exercici anterior 31.277 
Despeses vinculades a fins cooperatius  (12.120)  
Dotació amb càrrec a resultats de l'exercici 0   
Saldo final de l'exercici anterior / inici de l'exercici actual 19.156 
Despeses vinculades a fins cooperatius  (15.466)  
Dotació amb càrrec a resultats de l'exercici 0    
Saldo final de l'exercici actual 3.690 

 

La Cooperativa disposa de dos exercicis per poder aplicar el fons d'educació, formació i promoció. 

Plantilla mitjana de la Cooperativa 
 
La plantilla mitjana de la Cooperativa emprada durant l'exercici anterior i actual, distribuïda per categories, 
és la següent: 
 

  2017 2016 

Categoria Total Homes Dones Total Homes Dones 

Direcció 0 0 0 0 0 0 
Comandaments Intermitjos 1 0 1 0 0 0 
Oficial monitor 0 0 0 1 0 1 
Amb certificat de discapacitat 0 0 0 0 0 0 
Altres 1 0 1 0 0 0 

Total 2 0 2 1 0 1 

 
La plantilla emprada al tancament de l'exercici anterior i actual de la Cooperativa, distribuïda per 
categories, és la següent: 
 
 

  2017 2016 

Categoria Total Homes Dones Total Homes Dones 

Direcció 0 0 0 0 0 0 
Comandaments Intermitjos 0 0 0 0 0 0 
Oficial monitor 2 0 2 2 0 2 
Amb certificat de discapacitat 0 0 0 0 0 0 
Altres 0 0 0 1 0 1 

Total 2 0 2 3 0 3 

 

Honoraris d'auditors 

La retribució als auditors en l'exercici 2016 i 2017 ascendeix a 3.000 euros respectivament, dels quals la 
totalitat corresponen als serveis per l'auditoria de l'exercici. 
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Retribució als membres del consell rector 

Les remuneracions, en concepte sous i salaris, satisfetes durant l'exercici, han estat els següents: 

Concepte imports meritats 2017 2016 

Sous per relació laboral 0 33.389 
Aportació al pla de pensions 0 0 
TOTAL 0 33.389 

 

Tal i com s’explica en la nota 14, durant l’exercici 2017, no hi ha hagut cap membre del consell rector 
que hagi percebut cap remuneració de cap tipus, ni en concepte de relació laboral.  

Participació dels membres del Consell Rector. 

  2017 2016 

El percentatge de participació dels membres del consell rector en el capital 
social reemborsable de la Cooperativa és del 

1.9% 2.2% 

 

Informació relativa als membres del Consell Rector.  

Durant l'exercici els membres del consell rector de la Cooperativa no han realitzat, ni a títol personal o 
través d'altres entitats vinculades a operacions alienes al tràfic ordinari o en condicions diferents a les de 
mercat, ni amb la Cooperativa ni amb altres entitats del grup, ni tampoc tenen participacions, càrrecs, o 
realitzen funcions en altres empreses l'activitat sigui la mateixa, anàloga o complementària amb aquesta 
Cooperativa, a excepció de les entitats vinculades (veure nota 1). 

Moneda estrangera 

La Cooperativa no realitza operacions ni disposa de saldos deutors o creditors en moneda 
estrangera. 

Negocis conjunts 

La Cooperativa no disposa de negocis conjunts.  

Terminis de pagament proveïdors 
 
D'acord amb la llei 15/2010 del 5 de juliol, a continuació es presenta la informació sobre el període mitjà de 
pagament a proveïdors: 
 
        2017 2016 
  Dies Dies 
Període mitjà de pagament a proveïdors 

 
48,3 38,9 

Ràtio de les operacions pagades 
 

50,2 54,8 
Ràtio de les operacions pendents de pagament 27,9 20,9 
         Euros 
Import de les operacions pendents de pagament 

 
62.190 76.588 

Import de les operacions pagades 663.374 86.321 
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21. Informació segmentada  

Xifra de negocis 

La xifra de ventes de la Cooperativa distribuïda per categoria d’activitats és la següent:  

Activitat 2017 2016 
Oci i Lleure 27.907 - 
Venta Interna 38.408 16.704 
Menjador 134.950 54.094 
Transport 86.325 30.361 

TOTAL XIFRA DE NEGOCI 287.590 101.160 

 

En l'exercici 2016 ja s'inclouen els ingressos derivats de les noves activitats de la cooperativa, i s’afegeix a 
l’exercici 2017 els ingressos derivats de la co-financiació de les activitats d’oci i lleure. 

 

22. Fets posteriors al tancament  

No s'han produït esdeveniments posteriors al tancament, que hagin de constar en aquesta memòria ni en 
els comptes anuals. 
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FORMULACIÓ DELS COMPTES PER PART DEL CONSELL RECTOR: 

Els comptes anuals que contenen aquest document han estat aprovades i signades pels membres del 
consell rector de la cooperativa a la data a baix indicada 

 

Data d’aprovació de comptes 24/03/2018 

 

 

Els membres Consell Rector de LA FAGEDA, S.C.C.L. 

 

Nom del membre del consell rector: Firma 

Cristóbal Colón Palasí 

 

Carme Jordà i Plujà (en representació de la Fundació SAG) 

 

Ignacio Gonzalez Uribesalgo (en representació de la Fundació Fageda) 

 

Enrique Nuñez de Arenas 

 

Antonio López Hernández 

 

 


