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1. Azimut360 Cooperativa
1.1. Denominación

Denominación: AZIMUT 360 SCCL

NIF: F65202624

1.2. Sede social, sede fiscal y contacto

Domicilio Social: Calle Escipió núm.36Bis, 3r 3a esc.B, 08023 Barcelona.

Domicilio	fiscal:	Carrer	Ferran	Turné,	11,	Oficines	Nau	Bostik,	08027,	Barcelona.

Teléfono:	932171963

Dirección electrónica: info@azimut360.coop

Página web: www.azimut360.coop

Twitter: @Azimut360coop

LinkedIn:	https://www.linkedin.com/company/azimut360

1.3. Forma jurídica

Azimut 360 es una cooperativa de Trabajo asociado sin ánimo de lucro.
Cooperativa de trabajo asociado: las que asocian, como mínimo, dos personas físicas que, mediante su 
trabajo,	se	proponen	producir	bienes	o	prestar	servicios	a	terceros	personas	(Ley	12/2015,	del	9	de	julio,	de	
cooperativas – Artículo 130).
Sin ánimo de lucro: Condición	de	cooperativa	como	entidad	sin	ánimo	de	lucro	(Ley	12/2015,	del	9	de	julio,	
de cooperativas – Artículo 144).

A los efectos de concursos públicos, de contratación con entes públicos, de beneficios fiscales, de subvencio-
nes y, en general, de toda otra medida de fomento que sea aplicable, tienen la misma condición que el resto de 
entidades sin ánimo de lucro las cooperativas en los estatutos sociales de las que se especifique expresamen-
te que:
a) Los excedentes de libre disposición, una vez dadas las dotaciones a los fondos obligatorios, no se distribu-
yen entre los socios, sino que se destinan, mediante una reserva estatutaria indivisible, a las actividades pro-
pias de esta clase de cooperativa, a la que se pueden imputar todas las pérdidas, de conformidad con lo que 
establece esta ley.

b) Los cargos de miembro del consejo rector y los de la intervención de cuentas no son remunerados, sin 
perjuicio de que las personas que los ocupan puedan ser resarcidas de los gastos originados en el ejercicio del 
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cargo. Si hay personas que no son socias que formen parte del consejo rector, estas sí pueden ser remunera-
das, sin que esta circunstancia altere la condición de entidad sin ánimo de lucro.
c) Las aportaciones de los socios al capital social, tanto las obligatorias como las voluntarias, no pueden de-
vengar un interés superior al interés legal del dinero, sin perjuicio de las actualizaciones correspondientes.
d) Las retribuciones de los socios trabajadores o, en su caso, de los socios de trabajo y del personal que trabaje 
por cuenta ajena no pueden superar el 150% de las retribuciones que, en función de la actividad y categoría 
profesional, establezca el convenio colectivo aplicable al personal asalariado del sector y de la zona correspon-
diente.

1.4. Marco legal

La	cooperativa	está	sujeta	a	la	Ley	12/2015,	de	9	de	julio,	de	Cooperativas	de	Catalunya.

1.5. Normativa fiscal específica

a) Cumplimiento de Obligaciones
La	cooperativa	se	encuentra	al	Corriente	de	Obligaciones	Tributarias	y	con	la	seguridad	social.
b)	Condición	fiscal	de	la	cooperativa
Cooperativa	protegida	fiscalmente	según	aplicación	de	la	Ley	20/1990	de	Régimen	Fiscal	de	Cooperativas.

1.6. Normativa propia de la cooperativa

Los estatutos sociales, aprobados por la asamblea e Inscritos en el Registro de Cooperativas, regulan el Fun-
cionamiento	de	la	cooperativa	y	de	sus	Órganos	de	gobierno.

1.7. Normativa fiscal específica

a)       Cumplimiento de obligaciones 
La	cooperativa	se	encuentra	al	corriente	de	las	obligaciones	tributarias	y	con	la	seguridad	social.

b)	 Condición	fiscal	de	la	cooperativa
Cooperativa	protegida	fiscalmente	según	aplicación	de	la	Ley	20/1990	de	Régimen	Fiscal	de	Cooperativas.

1.8. Normativa propia de la cooperativa

Los estatutos sociales, aprobados por la asamblea e inscritos en el Registro de Cooperativas, regulan el fun-
cionamiento	de	la	cooperativa	y	de	sus	órganos	de	gobierno.
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1.9. Objeto social

Tal	como	consta	en	los	estatutos	de	fundación	de	la	cooperativa,	el	objeto	social	de	ésta	son	las	actividades	
de	ingeniería	especializada	en	el	asesoramiento,	elaboración	y	ejecución	de	proyectos	de	energías	renova-
bles,	principalmente	de	tecnología	solar	fotovoltaica,	así	como	en	la	difusión	y	formación	técnica	de	profesio-
nales	y	usuarios.

1.10. Misión de la cooperativa, ámbitos territoriales de actua-
ción y principios de gestión

La misión de la cooperativa	es	trabajar	para	hacer	un	mundo	más	sostenible	aquí	y	ahora:	ambientalmente	
mediante	la	transformación	del	modelo	energético	hacia	uno	basado	en	la	generación	distribuida	y	en	las	
energías	renovables,	que	permita	revertir	el	cambio	climático;	y	socialmente	mediante	la	transformación	del	
modelo	productivo,	apoderándose	y	compartiendo	la	responsabilidad	entre	los	trabajadores	desde	un	coope-
rativismo	que	permita	desprecarizar	la	vida	de	las	personas	y	ponga	el	compromiso	social	en	el	centro	de	la	
economía.
Se consideran ámbitos de actuación de la cooperativa tanto el ámbito local, siendo este principalmente 
Cataluña	donde	se	desarrollan	gran	parte	de	las	actividades	y	donde	está	situada	su	sede	social,	como	el	
internacional	(con	especial	interés	en	países	en	vías	de	desarrollo).	A	31	de	diciembre	de	2020	la	cooperativa	
ha desarrollado actividades propias del objeto social en más de 20 países.
Los	principios	de	gestión	de	Azimut	360	se	basan	en	los	7	principios	cooperativos	definidos	por	la	Alianza	
Cooperativa Internacional: 

- Adhesión voluntaria 
- Gestión democrática 
- Participación económica 
- Autonomía e independencia 
- Educación, formación e información 
- Cooperación entre cooperativas 
-	Interés	por	la	comunidad

1.11. Visión de la cooperativa

Queremos	implicar	a	los	ciudadanos	en	el	debate	sobre	la	transición	del	modelo	energético,	transformando	
los	espacios	urbanos	y	las	viviendas	en	actores	generadores	y	no	sólo	consumidores.	
Queremos	que	la	ciudadanía	pueda	elegir	las	formas	de	generación	de	la	energía	eléctrica	común,	y	a	la	vez	
se	responsabilice	de	forma	activa	individual	y	colectivamente.	
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Queremos	ser	referentes	en	los	ámbitos	de	la	transición	energética	y	la	economía	social	tanto	por	los	proyec-
tos que hacemos como por la forma que los hacemos. 
Trabajamos	para	garantizar	todo	el	derecho	al	acceso	a	la	electrificación	y	los	servicios	que	se	derivan,	espe-
cialmente	los	sanitarios	(con	especial	énfasis	al	acceso	a	oxígeno	médico)	y	educativos.	Impulsamos	usos	
innovadores	de	las	tecnologías	energéticas	eficientes	y	renovables	que	impacten	hacia	una	sociedad	más	
justa,	igualitaria,	sana,	feminista	y	democrática.	Difunden	el	cooperativismo	como	espacio	de	corresponsabi-
lidad	social,	empoderamiento	personal	y	transformación	colectiva.

1.12. Valores

•	 La	confianza	y	la	responsabilidad	para	con	los	compañeros.
•	 La	implicación	y	compromiso	con	el	proyecto	cooperativo.
• La participación democrática en la toma de decisiones basada en la equidad, 
•	 El	beneficio	colectivo	en	paralelo	a	la	mejora	personal.
•	 Afrontar	los	problemas	cuando	aparecen	y	la	persistencia	para	resolverlos.
•	 La	proactividad	y	la	disposición	a	liderar	propuestas.
•	 La	empatía	con	compañeros,	clientes,	proveedores	y	colaboradores.
•	 La	búsqueda	del	rigor,	la	excelencia	técnica	y	las	soluciones	innovadoras	en	los	proyectos.

1.13. Relaciones en red

A	continuación,	se	muestra	la	pertenencia	a	Redes	y	Plataformas	de	movimientos	sociales	de	la	Cooperativa.

Nombre de la Red/Plataforma Àmbito temático
Federación de Cooperativas de 

Trabajo de Cataluña

(www.cooperativestreball.coop)

Participación	en	las	asambleas	ordinarias	y	extraordinarias	de	la	entidad.	Colabora-

ciones	en	proyectos	de	cooperación	al	desarrollo

Red de Economía Solidaria 

(www.xes.cat)

Participación en el funcionamiento interno de la XES (participación en las asam-

bleas	ordinarias	y	extraordinarias)	y	en	la	feria	de	economía	social	y	solidaria	que	la	

red organiza anualmente.
Coop57  (www.coop57.coop) Participación	en	las	asambleas	ordinarias	y	extraordinarias	de	la	cooperativa.	

Asimismo,	Azimut	360	es	una	de	las	cooperativas	del	sector	energético	que	forma	

parte	del	convenio	con	COOP57	y	Som	Energía	para	promover	la	financiación	de	

proyectos	de	eficiencia	energética	y	energías	renovables
Pam a Pam (http://pamapam.

org/ca)

Mapa	colaborativo	de	Cataluña	que	muestra	punto	de	consumo	responsable	y	Eco-

nomía	solidaria,	una	iniciativa	de	SETEM	y	la	Red	de	Economía	Solidaria	(XES)
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Nombre de la Red/Plataforma Àmbito temático
Alianza	Ayuntamiento	de	Barce-

lona, Som Energia i Coop57

Impulso de la generación de energía solar en la ciudad de Barcelona: buscando 

sinergias	entre	el	cooperativismo	y	la	participación	ciudadana,	nos	agrupamos	

con la intención de crear una herramienta válida desde los principios cooperativos 

y	de	la	economía	social	para	articular	una	propuesta	de	financiación,	ejecución	y	

explotación	de	cubiertas	de	generación	solar	cedidas	por	el	Ayuntamiento	de	Bar-

celona dentro del programa de impulso a la generación de energía solar. La primera 

propuesta, que se materializaría sobre la cubierta del CEM Horta, ha sido presen-

tada	a	la	Agencia	de	la	Energía	de	Barcelona	la	que	se	mostró	interesada	y	se	está	

llevando adelante el estudio más detallado con los servicios jurídicos del municipio 

para hacerla viable
Polo Cooperativo para la Transi-

ción	energética	de	Barcelona

Proyecto	colectivo	de	entidades	vinculadas	a	la	sostenibilidad	energética	que	tra-

baja	para	hacer	de	Barcelona	un	referente	energético	promovido	por	el	sector	de	la	

Economia	Social	y	Solidaria	(ESS)	para	una	transición	energética	hacia	un	modelo	

sostenible	(ambientalmente,	económicamente	y	socialmente),	distribuido,	más	

democrático	y	participativo	compartido	con	el	mercado,	las	cooperativas,	los	ciuda-

danos	y	el	mundo.	El	proyecto	es	impulsado	juntamente	con	otras	4	cooperativas	

(Aiguasol,	Societat	Orgànica,	La	Col	i	Emelcat),	una	asociación	(SEBA)	y	el	ateneo	

cooperativo de Barcelona (Coòpolis).

1.14. Política de transparencia

Según	el	Artículo	3	-	Ámbito	de	aplicación,	de	la	ley	19/2014	del	29	de	diciembre,	de	transparencia,	acceso	
a	la	información	pública	y	buen	gobierno,	las	obligaciones	de	transparencia	establecidas	por	esta	ley	son	
aplicables	a	las	entidades	privadas	en	los	supuestos	que	perciban	subvenciones	o	ayudas	públicas	de	más	
de 100.000 euros anuales.
Por este motivo se realiza la memoria anual de la organización, que tiene como objetivo cumplir con las obli-
gaciones de transparencia.
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2. Entidades contratantes

2.1. Contratos públicos en el último ejercicio (2020)

Contratante Descripción del servicio contratado Importe (€)

Ayuntamiento	Castellar	del	Vall’es

Elaboración	de	proyecto	ejecutivo	por	una	instalación	fotovoltaica	en	modalidad
de	autoconsumo	a	la	cubierta	del	edificio	del	Espacio	Tolrà

2.843,50 €

Elaboración	de	proyecto	ejecutivo	por	una	instalación	fotovoltaica	en	modalidad
de	autoconsumo	a	la	cubierta	del	Edificio	Mirador	de	Castellar	del	Vallès.

2.843,50 €

Ayuntamiento	Terrassa
Revisión	y	adecuación	de	las	instalaciones	fotovoltaicas	del	Centro	Cívico	Avel·lí	Estrenjer	y	el	
María	Aurèlia	Campmany.	Incluye	revisión	y	evaluación	del	estado	actual,	sustitución	de	los	
equipos,	si	se	tercia,	para	el	correcto	funcionamiento.e	informe	final	de	puesta	en	marcha.

5.764,50 €

Ayuntamiento	Tona
Elaboración	de	proyecto	ejecutivo	por	una	instalación	fotovoltaica	en	modalidad	de	autocon-
sumo	a	la	cubierta	del	Nuevo	Edificio	del	Centro	de	interpretación	del	Camp	de	las	Loas..

2.843,50 €

Ayuntamiento	Sant	Boi
Ejecución	según	proyecto	de	montaje	sistema	fotovoltaico	de	autoconsumo	en	los	edificios	
Municipales de Santo Boi

35.589,92 €

Ayuntamiento	de	Santa	Perpetua	
de Mogoda

Ejecución	según	proyecto	de	montaje	sistema	fotovoltaico	de	autoconsumo	en	la	escuela	
Bernat de Mogoda

36.284,02 €

Ayuntamiento	de	Torelló
Elaboración	de	proyecto	ejecutivo	por	una	instalación	fotovoltaica	en	modalidad
de	autoconsumo	a	la	cubierta	del	edificio	de	la	Escuela	Fortià

14.753,06 €

Ayuntamiento	de	l’Hospitalet	de	
Llobregat

Ampliación instalación fotovoltaica del contenedor del Parque Matacavalls 6.037,90 €



Memoria Anual 2020 09

Contratante Descripción del servicio contratado Importe (€)

Diputació de Barcelona

Realización	de	un	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	de	la	Escuela
Pau	Vila,	concedido	en	el	Ayuntamiento	de	Parets	del	Vallès

2.335,30 €

Realización	de	un	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	del	edificio	Londres 10.324,92 €
Formación: Aprende a calcular la viabilidad de tus instalación de autoconsumo con fotovoltai-
ca,	biomasa	y	energía	solar	térmica
Elaboración	de	proyecto	ejecutivo	por	una	instalación	fotovoltaica	en	modalidad
de	autoconsumo	a	la	cubierta	del	edificio	de	la	Maternidad
Proyectos	Fotovoltaicos	Edar	Centelles,	Taradell.	Alpens,	St	Miquel	de	Balenyà,	Santa	Eulàloa	
de	Riuprimer,	Folgueroles,	Granera,	Sant	Quirze	Safaja	y	Figaró.

3.843,50 €

Institut Català de la Salut
Elaboración	de	proyecto	ejecutivo	por	una	instalación	fotovoltaica	en	modalidad
de	autoconsumo	a	la	cubierta	del	edificio	del	Jefe	de	Hospitalet 2.359,50 €

Port de Barcelona Realización	de	un	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	al	Puerto	de	Barcelona 14.850 €

2.2. Subvenciones públicas recibidas en el último ejercicio (2020)

Contratante Actividades Tipo Importe (€)
Innowide SSMoContainer Subvención	para	proyectos 60.000,00 €
FCTC HubCoTEB Subvención	para	proyectos 20.000,00 €

Ayuntamiento	de	Barcelona
Practicas curriculares estudiantes Subvención para formación 3.500,00 €
Impulsem:	gestoras	energéticas	comunitarias Subvención	para	proyectos 3.850,00 €
Impulsem: Azimut O2 Subvención	para	proyectos 25.000,00 €

Generalitat	de	Catalunya Proyector	singular:	reactivación	Covid-19 Subvención	para	proyectos 138.000,00 €
ACCD ACCD 2020 Subvención	para	proyectos 149.798,81 €
AECID AECID 2020 Subvención	para	proyectos 383.340,00 €
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2.3. Contratos privados en el último ejercicio (2020)

Contratante Descripción del servicio contratado
Adtel Estudio	de	viabilidad	de	instalación	fotovoltaica	i	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
Albert Ferras Portoles Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
Alice Stanciu Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
Alicia Roca Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
Anna Lluis Gavalda Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
AP Metropolitana Sud (AP57) Estudio	de	viabilidad	de	instalación	fotovoltaica	i	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
Autoritat Portuària de Barcelona Estudio	de	viabilidad	de	instalación	fotovoltaica	i	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
Bateries Superwagen Suministro	de	módulos	y	baterías.
Bernardo Garcia Simunistro de material
Bernat Terrassa Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
BIMSA Estudio	de	viabilidad	de	instalación	fotovoltaica	i	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
Can Casamada Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
CBRE (Bolivia 250) Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo	compartido
Cobra Icaria Estudio	de	viabilidad	de	instalación	fotovoltaica	i	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
Crc	Obras	y	Servicios,	S.L. Estudio	de	viabilidad	de	instalación	fotovoltaica	i	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
CRC Plaça Soller Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
Dani Martínez Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
GEDI Illot Gran Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	con	acumulación	de	litio	
Gerald	Heydenreich Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
Gerard Salas Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
InterGRIDY Mantenimiento correctivo de equipos. 
Jimmy	Schouv	 Estudio	de	viabilidad	de	instalación	fotovoltaica	i	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
Joaquim	Siemers Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
Jokin	Ciarsolo Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
Jose	Ignacio	 Proyecto	de	instalación	para	el	autoconsumo
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Contratante Descripción del servicio contratado
Jose	Joaquin	Maria		Ciarsolo	
Murguindo

Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo

José	Luis	Lafita Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
La Borda Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo	compartido
Margarita Roca Lloveras Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
Maria Soler Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
Masia	Torrefiguera Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo
Miguel Soriano Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo	
Monica Pons Pons Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo	
Montse Benissaida Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo	
MRC Uganda Servicios	de	consultoría	para	el	diseño	de	microrredes	y	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo	
MRC	Walikunda Servicios	de	consultoría	para	el	diseño	de	microrredes	y	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo	
Mungo	Park Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo	
Oriol de Luis Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo	
Philip	Buike Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo	
Ports	Joimar	S.L Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	para	el	autoconsumo	
Probitas Mantenimiento instalación fotovoltaica autónoma 
Residència	Cambrils Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
Residència	Canyelles Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
Roc Boronat 78 GE Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
Ruben Guarino Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
SEEPEX MANAGEMENT 2015 SL Estudio	de	viabilidad	de	instalación	fotovoltaica	i	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
Silvia Pelaez Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
Silvio Elias Mantenimiento instalación fotovoltaica autónoma 
Toni Carreras Proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
Toni i Mar
Torre Pujades Vias Estudio	de	viabilidad	de	instalación	fotovoltaica	i	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
Torrenova Proyecto	de	ampliación	de	la	instalación	fotovoltaica	existente.	
Vicenç Colomer Puig Estudio	de	viabilidad	de	instalación	fotovoltaica	i	proyecto	de	instalación	fotovoltaica	autónoma
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3. Órganos y personas

3.1. Organigrama
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3.2. Competencias con los diferentes órganos

Asamblea Socios: Conjunto de socias de la cooperativa, que toman las decisiones más importantes sobre 
esta. Cada miembro tiene un voto.

Consejo Rector:	Órgano	de	administración	de	la	cooperativa,	que	tiene	atribuida	la	representación	y	el	gobier-
no de la empresa. Los miembros de este son elegidos cada 5 años por la asamblea general.

Trabajadoras: Profesionales organizadas para llevar a cabo los objetivos de la cooperativa, en el marco del 
objeto social de la misma.

3.3. Miembros del consejo rector 

Contacto: consellrector@azimut360.coop
Nombrados en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2020

-	 Presidente:	Moisés	Martínez	Félix.
- Secretaria: Mireia Gil Sánchez.
- Tesorero: Ferran Martínez Martí.

3.4. Personas trabajadoras a 31/12/2020

Tipo de contrato Descripción Hombres Mujeres Total

100 Indefinido 5 1 6

2289 Indefinido	parcial	(75%) 1 1 2

401 Obra a tiempo completo 0 1 1

501 Obra	a	tiempo	parcial	(87,5%) 3 1 4

Total plantilla 9 4 13
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3.5. Condiciones de trabajo

a) Regulación laboral
Los contratos de Azimut360 se encuentran bajo el convenio colectivo nacional nº XIX de empresas de inge-
niería	y	oficinas	de	estudios	técnicos.

b) Prevención de riesgos laborales i vigilancia médica de la salud
Azimut 360 cuenta, desde el año 2011, con los servicios de la cooperativa SEPRA en materia de seguridad 
y	salud	laboral.	Se	cuenta	con	un	plan	de	prevención	de	riesgos	laborales	elaborado	por	SEPR	y	se	realizan	
periódicamente	evaluaciones	y	formaciones	de	riesgos	laborales.
 

4.	 Economía	y	finanzas
Se adjuntan como Anexo 6.1 las Cuentas Anuales de Azimut 360 legalizadas, las cuales contienen el Balan-
ce	de	Situación,	la	cuenta	de	Pérdidas	y	Ganancias,	el	Estado	de	cambios	en	el	patrimonio	neto,	así	como	la	
memoria abreviada correspondiente al ejercicio 2020.
Se	adjunta	en	Anexo	6.2	el	certificado	conforme	las	cuentas	han	sido	presentadas	al	departamento	corres-
pondiente	de	la	Generalitat	de	Catalunya.

5. Plan de gestión y presupuesto 2021

5.1. Pla de Gestión: objetivos generales de la cooperativa 2021

La previsión para el año 2021 es mantener un volumen de negocio similar al de 2020, pero reduciendo gastos 
para poder aumentar el margen bruto, de forma que la cooperativa pueda ser más resiliente frente a posibles 
bajadas de la actividad económica por causas como por ejemplo la pandemia de Covid19.

Los	objetivos	generales	pasan	por	el	incremento	de	volumen	de	proyectos	en	comunidades	energéticas	a	
nivel	nacional	y	mejora	del	marketing	digital.	A	nivel	internacional	y	de	cooperación,	se	ejecutarán	aquellos	
proyectos	en	curso	y	se	formularán	nuevos	proyectos	para,	al	menos,	3	convocatorias	de	ámbito	nacional	
y/o	regional.
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5.2. Presupuesto 2021

PREVISIONES 2021
Área Ingresos previstos Gastos directos Margen Bruto
Nacional 950.000 854.730 95.270
Internacional 552.601,56 544.977 7.625
Cooperación 202.265 115.263 87.002
Oxigeno 154.277 132.125 22.152
Consultoria 306.515,77 220.589 85.927
Azimut Balears 127.155 103.715 23.440
TOTALS 1.659.214 1.971.398 321.416
Gastos Indirectos 174.141
Margen Neto 147.275
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6. Anexos

6.1. Balance de situación 2020

6.2. Cuentas anuales Azimut 360 – Año 2020

6.3. Certificado de registro cuentas anuales Azimut 360 – 
Año 2020



BALANÇ SITUACIÓ Full núm.  1
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2020 Unitat :  EUR
DENOMINACIÓ SOCIAL: NIF
AZIMUT 360, S.C.C.L. F-65202624

ACTIU 2020 2019
  A) ACTIU NO CORRENT 61.151,21 49.689,66

  I.   Immobilitzat intangible. 2.642,68 3.531,05
  II.  Immobilitzat material. 11.576,43 4.175,74
  III. Inversions immobiliàries. 0,00 0,00

  IV. Inversions a llarg termini a empreses del grup, associades i socis. 0,00 0,00
  1. Crèdits a llarg termini amb socis 0,00 0,00
  2. Altres inversions 0,00 0,00
  V. Inversions financeres a llarg termini. 7.429,00 2.514,00
  VI. Actius per Impost diferit 39.503,10 39.468,87

  B) ACTIU CORRENT 1.864.574,65 866.654,75

  I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00
  II.  Existències. 0,00 0,00
  III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 518.439,54 534.282,89
  1. Clients per vendes i prestacions de serveis. 324.564,74 342.562,66
  2. Socis per desemborsaments exigits. 0,00 0,00
  3. Socis deutors. 0,00 0,00
  4. Altres deutors 193.874,80 191.720,23
  IV. Inversions a curt termini a empreses del grup, associades i socis. 0,00 0,00
  1. Crèdits a curt termini amb socis 0,00 0,00
  2. Altres inversions 0,00 0,00
  V. Inversions financeres a curt termini. 555,64 805,64
  VI. Periodificacions a curt termini. 0,00 0,00
  VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.345.579,47 331.566,22

  TOTAL ACTIU  (A + B) 1.925.725,86 916.344,41

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2021.

Presidència del Consell



BALANÇ SITUACIÓ Full núm.  2
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2020 Unitat :  EUR
DENOMINACIÓ SOCIAL: NIF
AZIMUT 360, S.C.C.L. F-65202624

PATRIMONI NET I PASSIU 2020 2019
  A) PATRIMONI NET 1.372.694,77 463.188,43
  A-1) Fons propis. 474.626,85 215.584,32
  I.   Capital. 0,00 0,00
  1. Capital subscrit cooperatiu. 0,00 0,00
  2. (Capital cooperatiu no exigit) 0,00 0,00
  II.  Reserves. 215.584,32 66.756,52
  1. Fons de Reserva Obligatori. 87.838,74 41.694,17
  2. Fons de reemborsament o actualització. 0,00 0,00
  3. Fons de reserva voluntari. 127.745,58 25.062,35
  4. Altres reserves 0,00 0,00
  III.  Resultats d'exercicis anteriors. 0,00 0,00
  IV. Altres aportacions de socis. 0,00 0,00
  V.  Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu) 259.042,53 148.827,80
  VI.(Remun al capital i retorn cooperatiu a compte entregats  l' exercici) 0,00 0,00
  VII. Fons capitalitzats. 0,00 0,00
  VIII. Altres instruments de patrimoni net. 0,00 0,00

  A-2) Ajustos per canvis de valor. 0,00 0,00
  A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts. 898.067,92 247.604,11

  B) PASSIU NO CORRENT 87.333,70 62.462,48
  I. Fons d'educació, formació i promoció a llarg termini. 37.055,67 12.184,45
  II. Deutes amb característiques especials a llarg  termini. 50.278,03 50.278,03
  1. Capital reembossable exigible 50.278,03 50.278,03
  2. Fons especials qualificats com a passius 0,00 0,00
  3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini 0,00 0,00
  III. Provisions a llarg termini. 0,00 0,00
  IV. Deutes a llarg termini. 0,00 0,00
  1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00
  2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00
  3. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00
  V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis. 0,00 0,00
  1. Deutes amb empreses del grup 0,00 0,00
  2. Deutes amb empreses associades 0,00 0,00
  3. Deutes amb socis 0,00 0,00
  VI. Passius per impost diferit. 0,00 0,00
  VII. Periodificacions a llarg termini. 0,00 0,00

  C) PASSIU CORRENT 465.697,39 390.693,50
  I.  Fons d'Educació, formació i promoció a curt termini. 0,00 0,00
  II. Deutes amb característiques especials a curt termini. 0,00 0,00
  1. Capital reembossable exigible 0,00 0,00
  2. Fons especials qualificats com a passius 0,00 0,00
  3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini 0,00 0,00
  III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda. 0,00 0,00
  IV. Provisions a curt termini. 0,00 0,00
  V. Deutes a curt termini. 34.702,21 14.902,12
  1. Deutes amb entitats de crèdit. 0,00 0,00
  2.Creditors per arrendament financer. 0,00 0,00
  3. Altres deutes a curt termini. 34.702,21 14.902,12
  VI. Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i socis. 0,00 0,00
  1. Deutes amb empreses del grup 0,00 0,00
  2. Deutes amb empreses associades 0,00 0,00
  3. Deutes amb socis 0,00 0,00
  VII.Creditors comercials i altres comptes a pagar. 375.921,24 224.968,07
  1. Socis proveïdors. 0,00 0,00
  2. Proveïdors. 74.234,96 154.289,66
  3.Altres creditors. 301.686,28 70.678,41
  VIII.Periodificacions a curt termini. 55.073,94 150.823,31

  TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 1.925.725,86 916.344,41

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2021.

Presidència del Consell



Sol·licitud per la presentació dels comptes anuals NO AUDITATS

Acusament de rebuda de l'enviament de documentació

Data de registre

05/08/2021

Número de registre

9015-1411441/2021

Número de cas

4YR1DJN1F

Dades generals

El document s'ha enviat correctament 

   

Balanç (abreujat) 

•  Fitxer enviat: AZIMUT Bsit 2020_firmat_MM.pdf 

•  Resum*: b6b2f630b15ac1622e973cd41a50765edc7f6578350ff6578f06c280ef771f26 

  
* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna al document lliurat, s'inclou un resum 

d'aquest, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

 

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:

Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 

identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

Protecció de dades

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 

que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Serveis i tràmits gencat, la 

finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa Gencat Serveis i Tràmits. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General 

d'Atenció Ciutadana i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via 

Laietana, 14, 3a planta, 08003 Barcelona. L'acceptació d'aquestes condicions suposa que doneu el consentiment al tractament de 

les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions 

necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en 

l'esmentat fitxer automatitzat.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa


COMPTE PÈRDUES I GUANYS Full  núm.  3
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2020 Unitat:  EUR
DENOMINACIÓ SOCIAL: NIF
AZIMUT 360, S.C.C.L. F-65202624

(Deure)Haver 2020 2019

1. Import net de la xifra de negocis. 1.469.042,05 1.719.797,13
2. Variació d'existencies de productes acabats i en curs de fabricació. 0,00 0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu. 0,00 0,00
4. Aprovisionaments. -831.368,64 -1.165.444,65
a) Consums d'existències de socis 0,00 0,00
b) Altres aprovisionaments -831.368,64 -1.165.444,65
5. Altres ingressos d'explotació. 126.939,64 35.000,00
a) Ingressos per operacions amb socis 0,00 0,00
b) Altres ingressos 126.939,64 35.000,00
6. Despeses de personal. -391.987,54 -328.910,03
a) Serveis de treball de socis -391.987,54 -328.910,03
b) Altres despeses de personal 0,00 0,00
7. Altres despeses d'explotació. -65.714,09 -123.953,33
8. Amortitzacions de l'immobilitzat. -2.575,55 -1.951,50
9. Imputació de subvencions de immobilitzat no financer i d'altres 0,00 0,00
10. Excés de provisions 0,00 0,00
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat. 0,00 0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció -20.710,19 -9.145,56
a) Dotació -20.710,19 -9.145,56
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions 0,00 0,00

A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 283.625,68 125.392,06

13. Ingressos financers. 34,15 142,77
a) De socis
b) Altres 34,15 142,77
14. Despeses financeres. 0,00 -5.809,01
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres
b) Altres despeses financeres 0,00 -5.809,01
15. Variació de valor raonable en instruments financers.
16. Diferències de canvi. 0,00 0,00
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers. 0,00 0,00

B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17) 34,15 -5.666,24
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B) 283.659,83 119.725,82

18. Impost sobre beneficis. -24.617,30 29.101,98

D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18) 259.042,53 148.827,80

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2021.

Presidència del Consell



COMPTE PÈRDUES I GUANYS Full  núm.  3
EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2020 Unitat:  EUR
DENOMINACIÓ SOCIAL: NIF
AZIMUT 360, S.C.C.L. F-65202624

(Deure)Haver 2020 2019

1. Import net de la xifra de negocis. 1.469.042,05 1.719.797,13
2. Variació d'existencies de productes acabats i en curs de fabricació. 0,00 0,00
3. Treballs realitzats per la cooperativa per el seu actiu. 0,00 0,00
4. Aprovisionaments. -831.368,64 -1.165.444,65
a) Consums d'existències de socis 0,00 0,00
b) Altres aprovisionaments -831.368,64 -1.165.444,65
5. Altres ingressos d'explotació. 126.939,64 35.000,00
a) Ingressos per operacions amb socis 0,00 0,00
b) Altres ingressos 126.939,64 35.000,00
6. Despeses de personal. -391.987,54 -328.910,03
a) Serveis de treball de socis -391.987,54 -328.910,03
b) Altres despeses de personal 0,00 0,00
7. Altres despeses d'explotació. -65.714,09 -123.953,33
8. Amortitzacions de l'immobilitzat. -2.575,55 -1.951,50
9. Imputació de subvencions de immobilitzat no financer i d'altres 0,00 0,00
10. Excés de provisions 0,00 0,00
11. Deteriorament i resultat per venda de l'immobilitzat. 0,00 0,00
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció -20.710,19 -9.145,56
a) Dotació -20.710,19 -9.145,56
b) Subvencions, donacions i ajuts i sancions 0,00 0,00

A) BENEFICIS D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 283.625,68 125.392,06

13. Ingressos financers. 34,15 142,77
a) De socis
b) Altres 34,15 142,77
14. Despeses financeres. 0,00 -5.809,01
a) Interessos i retorn obligatori de les aportacions al capital social i d'altres
b) Altres despeses financeres 0,00 -5.809,01
15. Variació de valor raonable en instruments financers.
16. Diferències de canvi. 0,00 0,00
17. Deteriorament i resultat per la venda d'instruments financers. 0,00 0,00

B) RESULTATS FINANCERS (13+14+15+16+17) 34,15 -5.666,24
C) RESULTATS ABANS D' IMPOSTOS (A+B) 283.659,83 119.725,82

18. Impost sobre beneficis. -24.617,30 29.101,98

D) RESULTAT DE L' EXERCICI (BENEFICIS) (C+18) 259.042,53 148.827,80

COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2021.

Presidència del Consell



Sol·licitud per la presentació dels comptes anuals NO AUDITATS

Acusament de rebuda de l'enviament de documentació

Data de registre

05/08/2021

Número de registre

9015-1411448/2021

Número de cas

4YR1DJN1F

Dades generals

El document s'ha enviat correctament 

   

Compte de pèrdues i guanys (abreujat) 

•  Fitxer enviat: AZIMUT Pig 2020_firmat_MM.pdf 

•  Resum*: c486bd4004868e58bf3a258da260a4e174a50bdcacc5cca55bf46fe2cc1f2b1c 

  
* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna al document lliurat, s'inclou un resum 

d'aquest, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

 

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:

Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 

identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

Protecció de dades

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 

que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Serveis i tràmits gencat, la 

finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa Gencat Serveis i Tràmits. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General 

d'Atenció Ciutadana i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via 

Laietana, 14, 3a planta, 08003 Barcelona. L'acceptació d'aquestes condicions suposa que doneu el consentiment al tractament de 

les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions 

necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en 

l'esmentat fitxer automatitzat.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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COMPTES FORMULATS EL DIA 31 DE MARÇ DE 2020. 

 

 

1. ACTIVITAT DE LA EMPRESA: 

 

La Cooperativa es va constituir el 2 novembre de 2009.  

El seu exercici social va des de el dia 1 de gener fins al 31 de desembre de cada any natural. 

El seu objecte social, d’acord amb allò contemplat als seus estatuts, és afavoria la cobertura de les necessitats 

energètiques mitjançant un model sostenible i respectuós amb el medi ambient, tant pel que fa a la generació com 

a la distribució i gestió del consum, i tant en l’àmbit local com internacional (amb especial interès en països en vies 

de desenvolupament). Les activitats mitjançant les quals s’aconseguirà seran d’enginyeria especialitzada en 

l’assessorament, elaboració i execució de projectes d’energies renovables, així com en la difusió i formació 

tècnica de professionals i usuaris. 

El seu domicili social està situat a carrer Escipió, 36 bis, b, 3, 3 de Barcelona. 

El número de socis de la cooperativa és de cinc. 

La Cooperativa té cinc treballadors contractat amb caràcter temporal. 

  

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS. 

 

2.1.- Imatge fidel. 

 

Els comptes anuals d’aquest exercici els hem elaborat partint dels registres comptables de la cooperativa, 
seguint les disposicions legals vigents i aplicant els principis i normes comptables generalment acceptats. 

 

Segons el parer del Consell Rector, ofereix una imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats 
de la cooperativa. 

 

No han existit raons excepcionals per les quals s’hagi malmès aquesta imatge o no s’hagin pogut aplicar les 
normes i principis esmentats. 

 

2.2.- Informacions complementàries. 

 

No calen informacions complementàries per a la correcta interpretació d’aquests comptes anuals. 

 

2.3.- Principis comptables. 

 

Per elaborar aquests comptes anuals s’han seguit els principis de valoració i comptabilitat generalment 
acceptats i indicats a l’article 38 del Codi de Comerç i normativa complementària, és a dir, els principis de 
prudència de valoració, empresa en funcionament, registre, preu d’adquisició, meritació, correlació de 
despeses i ingressos, no compensació, uniformitat i importància relativa. 

 

No han existit raons excepcionals per les quals no s’hagin pogut aplicar les normes i principis esmentats. 

 

2.4.- Comparació de la informació. 

 

Es mostren els comptes anuals comparatius d’aquest exercici amb l’anterior. 
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2.5.- Elements recollits en diverses partides. 

 

Hem mantingut l’estructura i criteris de comptabilitat dels béns, drets i obligacions que indica l’actual Pla General 
Comptable i l’annex del Reglament del Registre de Cooperatives, sense que existeixin elements patrimonials que 
estiguin registrats en dos o mes partides del balanç, amb repartiment del seu import. 

 

 

3. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS: 

 

Els Resultats abans d’impostos, sumen la xifra de 283.659,83 euros, procedint de resultats cooperatius 

186.391,67 euros i 97.268,16 euros de resultat extracooperatiu, mostrant la xifra indicada a sota l’oportuna 

dotació per l’Impost de Societats i una dotació al FEPC per import de 20.710,19 euros, proposant a l’Assemblea, 

que si així ho estima ho aprovarà, la següent distribució.  

      

Base de Repartiment 

Pèrdues i Guanys     259.042,53 euros 

 

Distribució 

Al Fons de Reserva Obligatori                  110.764,64 euros 

A Reserves voluntàries    148.277,89 euros 

                                    

Total distribuït       259.042,53 euros 

 

No s’ha distribuït al llarg de l’exercici Retorn Cooperatiu Extraordinari a compte. 

 

 

4. NORMES DE VALORACIÓ. 

 

4.1.- Immobilitzat intangible. 
 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment, es valoren al seu 
cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament 
que hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 
La Societat reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se 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 escau, de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors 
són similars als aplicats per als actius materials. 
a) Despeses d’investigació i desenvolupament 
Les despeses d'investigació i desenvolupament únicament es reconeixen com actiu intangible si es 
compleixen totes les condicions indicades a continuació:  

i. Si estan específicament individualitzats per projectes i el seu cost està clarament establert, de 
manera que es pot distribuir en el temps. 

ii. Si hi ha motius fundats de l'èxit tècnic i de la rendibilitat econòmic-comercial del projecte o 
projectes que es tracti.  

Aquests actius s'amortitzen linealment al llarg de les seves vides útils que s'han considerat que són 5 anys. 
En el cas que existissin dubtes raonables sobre l'èxit tècnic o la rendibilitat econòmic-comercial del projecte, 
els imports registrats en l'actiu s'imputarien directament a pèrdues de l'exercici.  
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b) Aplicacions informàtiques 
Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els sistemes informàtics bàsics en la 
gestió de la Societat es registren a càrrec de l'epígraf “Aplicacions informàtiques” del balanç de situació. 
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de resultats de 
l'exercici en que s'incorren. 
L'amortització de les aplicacions informàtiques es realitza linealment en un període de 5 anys. 
 
No existeixen actius intangibles amb una vida útil indefinida a banda del fons de comerç. 
 
4.2.- Immobilitzat material. 
 
Els béns compresos dins de l’immobilitzat material adquirits a l’exterior estan valorats pel seu preu 
d’adquisició, incloent les despeses addicionals que es produeixin i els interessos meritats fins la data en què 
el bé estigui en condicions de funcionament. Els treballs efectuats per l’empresa pel seu propi immobilitzat es 
comptabilitza pel cost de producció, que es valora tenint en compte el cost de les matèries primeres més 
altres despeses directes a incloure a la fabricació del bé, així com un % proporcional de despeses indirectes. 
 
El cost de renovació, ampliació o millora que donin lloc a una major duració del bé, a un augment de la seva 
capacitat i productivitat es capitalitzaran com augment de valor d’aquest.  
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen a resultats, seguint el principi 
de l’ import com cost de l’exercici en què s’incorren.  
L’amortització d’aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l’ús per al qual van ser 
projectats. 
 
L’amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d’adquisició dels actius menys el seu valor 
residual; entenent-se 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 realitzen amb contrapartida en el 
compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges d’amortització determinats en funció dels anys 
de vida útil estimada. 
Els actius materials adquirits en règim d’arrendament financer es registren en la categoria d’actiu a que 
correspon el bé arrendat, amortitzant-les en la seva vida útil prevista seguint el mateix mètode que per als 
actius en propietat. Si no existeix la certesa raonable que l’arrendatari acabarà obtenint el títol de propietat al 
finalitzar el contracte d’arrendament, l’actiu s’amortitza en el període més curt entre la vida útil estimada i la 
durada del contracte d’arrendament. 
 
Els interessos derivats del finançament d’immobilitzat mitjançant arrendament financer s’imputen als resultats 
de l’exercici d’acord amb el criteri de l’ interès efectiu, en funció de l’amortització del deute. 
 
Es produirà una pèrdua per deteriorament del valor d’un actiu quan el seu valor comptable supera al seu 
import recuperable, entenen aquest com el major valor entre el valor raonable menys el cost de venda i el 
valor d’ús. En la data de tancament de l’exercici s’haurà d’avaluar si existeixin indicis de deteriorament i en 
aquest cas estimar el seu import recuperable.  
 

4.3.- Inversions immobiliàries i arrendaments 
 
La cooperativa no té inversions immobiliàries ni arrendaments financers o d’altres de naturalesa similar sobre 
actius no corrents. 
 
4.4.- Permutes 
 
La cooperativa no ha realitzat permutes durant aquest exercici. 
 
4.5.- Instruments financers 
 
Les diferents categories d’actius financers són les següents: 
 
Préstecs i partides a cobrar  
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 l'empresa. També s'han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les 
operacions de tràfic de l'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns 
cobraments de quantia determinada o determinable.  
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Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra cosa que el preu de la 
transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més tots els costos que li han estat directament 
atribuïbles.  
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el compte de pèrdues i 
guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de l' interès efectiu.  
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els reemborsaments de 
principal i corregit (en més o menys, 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 per la deterioració 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 romanent.  
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.  
 

Correccions valoratives per deteriorament 

Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessàries per l'existència d'evidència 
objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és recuperable. 

L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu financer i l'import recuperable. 
S'entén 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 escau, la seva reversió s'han 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, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència objectiva que el valor d'un crèdit (o d'un 
grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats col·lectivament) s'ha deteriorat com a 
conseqüència d'un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i 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-los al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del 
seu reconeixement inicial.  

Les diferents categories de passius financers són les següents:  

Dèbits i partides a pagar 

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'empresa i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen comercial. 

Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la transacció 
més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. 

Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han comptabilitzat 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 tenen un tipus d'interès 
contractual, així com els desemborsos exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals 
s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal.  

Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut, net de costos 
directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el 
reemborsament i els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri del devengo en el compte 
de resultats utilitzant el mètode de l 'interès efectiu i s’afegeixen a l'import en llibres de l 'instrument en la 
mesura que no es liquiden en el període que es reporten.  
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Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la Societat tingui el dret incondicional per a ajornar la 
cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç.  

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

Durant l’exercici no s’ha donat de baixa cap actiu ni passiu financer.  
 

Criteris per a la determinació dels ingressos i despeses procedents de les diferents categories d'instruments 
financers.  

Els interessos i dividends d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de l'adquisició s'han 
reconegut com ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al reconeixement dels interessos s'ha 
utilitzat el mètode de l 'interès efectiu. Els dividends es reconeixen quan es declari el dret del soci a rebre'l.  

 
Instruments de patrimoni propi en poder de l'empresa  

Quan l'empresa ha realitzat alguna transacció amb els seus propis instruments de patrimoni, s'ha registrat 
l'import d'aquests instruments en el patrimoni net. Les despeses derivades d'aquestes transaccions, inclosos 
les despeses d'emissió d'aquests instruments, s'han registrat directament contra el patrimoni net com menors 
reserves. 

Quan s'ha desistit d'una operació d'aquesta naturalesa, les despeses derivades de la mateixa s'han 
reconegut en el compte de pèrdues i guanys. 
 

4.6.- Existències 
 
Les existències estarien valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si necessiten un període de temps 

superior a l'any per a estar en condicions de ser venudes, s'inclou 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'efectuaran les 

corresponents correccions valoratives.  

 

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 realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al final de l'exercici, dotant l'oportuna 

pèrdua quan les mateixes es troben sobrevalorades.  

 

Quan les circumstàncies que prèviament van causar la rebaixa hagin deixat d'existir o quan existeixi clara 

evidència d'increment en el valor net realitzable a causa d’un canvi en les circumstàncies econòmiques, es 

procedeix a revertir l'import d'aquesta rebaixa. 

 

4.7.- Transaccions en moneda estrangera 

 

Les transaccions en moneda estrangera es registren en el moment del seu reconeixement inicial, utilitzant la 

moneda funcional, aplicant el tipus de canvi vigent en la data de la transacció entre la moneda funcional i 

l'estrangera.  

En la data de cada balanç de situació, els actius i passius monetaris en moneda estrangera, es converteixen 

segons els tipus vigents en la data de tancament. Les partides no monetàries en moneda estrangera mesurades 

en termes de cost històric es converteixen al tipus de canvi de la data de la transacció. 

Les diferències de canvi de les partides monetàries que sorgeixin tant al liquidar-les, com al convertir-les al tipus 

de canvi de tancament, es reconeixen en els resultats de l'any, excepte aquelles que formin part de la inversió 

d'un negoci en l'estranger, que es reconeixen directament en el patrimoni net d'impostos fins al moment de la 

seva alienació.   
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En algunes ocasions, amb la finalitat de cobrir la seva exposició a certs riscos de canvi, la Societat formalitza 

contractes i opcions a termini de moneda estrangera.  

Els ajustaments del fons de comerç i el valor raonable generats en l'adquisició d'una entitat amb moneda 

funcional diferent de l'euro, es consideren actius i passius d'aquesta entitat i es converteixen segons el tipus vigent 

al tancament. 

 

4.8.- 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.  

 

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals que s'identifiquen com aquells imports 

que es preveuen pagadors 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 temporal o crèdit que 

correspongui el tipus de gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los.  

 

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals imposables excepte del 

reconeixement inicial (estalvi en una combinació de negocis) d'altres actius i passius en una operació que no 

afecta ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. Per la seva banda, els actius per impostos diferits, identificats 

amb diferències temporals només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la Societat tingui 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 el cas que es consideri 

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

 

En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius com passius) a fi 

de comprovar que es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d'acord amb els 

resultats de les anàlisis realitzades. 

 

4.9.- Ingressos i despeses 

 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritament, és a dir, quan es produeix el corrent real 

de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es produeixi el corrent 

monetari o financer derivat d'ells. 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 reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de 

pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable. 

 

Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l'acceptació per part del client. Els quals en el moment 

de l'emissió d'estats financers es troben realitzats però no acceptats es valoren al menor valor entre els costos 

incorreguts i l'estimació d'acceptació.  

 

 



MEMÒRIA ABREUJADA DE AZIMUT 360,  S.C.C.L. CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2020, 

FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020. 

 

  

 

11 

  

4.10.- Provisions i contingències 

 

Els comptes anuals de la Societat 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 són re estimades en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen per a afrontar les obligacions 

específiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, 

quan aquestes obligacions deixen d'existir o disminueixen.  

 

 

4.11.- Despeses de personal 

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatòries o voluntàries 
reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o havers variables i les 
seves despeses associades.  

Alguns empleats perceben com part de la seva remuneració una aportació a un pla de pensions d'aportació 
definida gestionada de forma arterialitzada i es reconeix com despesa de personal, al no existir cap remuneració a 
llarg termini en forma de prestació definida gestionada internament no es reconeix passiu algun en aquest 
concepte. 
 

 

4.12.- Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com ingressos directament imputats al 
patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com 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 passius de l'empresa 

fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 

 

 

4.13.- Combinacions de negoci 

La societat durant l'exercici no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa. 
 

 

4.14.- Negocis conjunts 

No existeix cap activitat econòmica controlada conjuntament amb altra persona física o jurídica.  
 

 

4.15.-Transaccions entre parts vinculades 

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat. No es reconeix 
benefici ni pèrdua alguna en les operacions internes. 
 

 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. 

 

5.1.- Immobilitzat material 

 

a) Les partides que componen l'immobilitzat material de la Societat, així com el moviment de cadascuna 

d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent: 
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Durant l’ exercici actual, 

 

IMMOBILITZAT MAT. Saldo Inicial Entrades Sortides  Saldo Final 

ALTRES INSTAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAQUINARIA 420,00 4.096,00 0,00 4.516,00 

MOBILIARI 853,98 491,96 0,00 1.345,94 

UTILLATGES 0,00 1.130,33 0,00 1.130,33 

EQUIPS PROC. INF.    5.530,74 3.369,58 0,00 8.900,32 

ALTRE IMM. MATER. 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALS 6.804,72 9.087,87 0,00 15.892,59 

 

De l’exercici anterior, 

IMMOBILITZAT MAT. Saldo Inicial Entrades Sortides  Saldo Final 

ALTRES INSTAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAQUINARIA 0,00 420,00 0,00 420,00 

MOBILIARI 397,63 456,35 0,00 853,98 

UTILLATGES 0,00 0,00 0,00 0,00 

EQUIPS PROC. INF.    3.858,85 1.671,89 0,00 5.530,74 

ALTRE IMM. MATER. 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALS 4.256,48 2.128,24 0,00 6.804,72 

 

No s’han fet correccions valoratives durant aquest exercici per deteriorament de valor. 

 

b) Les amortitzacions practicades a l’immobilitzat material aquest exercici: 

 

 

AMORT. IMMOB. 

MATER. 

Saldo Inicial Entrades Sortides  Saldo Final 

A.A. INSTAL. ELÈCT 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.A. ALTRES INST. 0,00 230,04 0,00 230,04 

A.A. MOBILIARI 194,35 111,08 0,00 305,43 

A.A. UTILLATGES 0,00 25,36 0,00 25,36 

A.A. EQUIPS P. INF.    2.434,63 1.320,70 0,00 3.755,33 

A.A. ALTRE IM. MAT. 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALS 2.628,98 1.687,18 0,00 4.316,16 
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c) Les amortitzacions practicades a l’immobilitzat material a l’exercici anterior: 

 

AMORT. IMMOB. 

MATER. 

Saldo Inicial Entrades Sortides  Saldo Final 

A.A. INSTAL. ELÈCT 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.A. ALTRES INST. 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.A. MOBILIARI 143,16 51,19 0,00 194,35 

A.A. UTILLATGES 0,00 0,00 0,00 0,00 

A.A. EQUIPS P. INF.    1.779,89 654,74 0,00 2.434,63 

A.A. ALTRE IM. MAT. 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALS 1.923,05 705,93 0,00 2.628,98 

 

 

5.2.- Immobilitzat intangible  

 

a) Els moviments de l’immobilitzat intangible durant aquest exercici han estat els següents: 
 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
SALDO 

INICIAL 
ENTRADES SORTIDES 

SALDO 

FINAL 

DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 

APLICAC. INFORMÀT. 6.603,83 0,00 0,00 6.603,83 

TOTALS 6.603,83 0,00 0,00 6.603,83 

 
 
b) Els moviments de l’immobilitzat intangible durant l’exercici anterior han estat els següents: 
 
 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
SALDO 

INICIAL 
ENTRADES SORTIDES 

SALDO 

FINAL 

DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 

APLICAC. INFORMÀT. 5.099,83 1.504,00 0,00 6.603,83 

TOTALS 5.099,83 1.504,00 0,00 6.603,83 

 
 
 
c) Les amortitzacions practicades a l’immobilitzat intangible han estat les següents: 
 

AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT 

INTANGIBLE 

SALDO 

INICIAL 

 

ENTRADES 

 

SORTIDES 

SALDO 

FINAL 

AMOT. ACUM. DESENV. 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORT.ACUM.APPS.INF. 3.072,78 888,37 0,00 3.961,15 

TOTALS 3.072,78 888,37 0,00 3.961,15 
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d) Les amortitzacions practicades a l’immobilitzat intangible a l’exercici anterior han estat les següents: 

 

AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT 

INTANGIBLE 

SALDO 

INICIAL 

 

ENTRADES 

 

SORTIDES 

SALDO 

FINAL 

AMOT. ACUM. DESENV. 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORT.ACUM.APPS.INF. 432,40 1.394,81 0,00 1.827,21 

TOTALS 432,40 1.394,81 0,00 1.827,21 

 

 

5.3.- Inversions immobiliàries i arrendaments financers 

 
La cooperativa no té inversions immobiliàries ni arrendaments financers o d’altres de naturalesa similar sobre 
actius no corrents. 
 

 

6. ACTIUS FINANCERS 
 

Els actius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen en la 
societat.  
 

 

CLASSES: LLARG TERMINI 

Exercici Actual 

Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i 

altres 
TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 Actius financers mantinguts per 

negociar 
    

Actius financers a cost amortitzat 1.000,00 0,00 6.429,00 7.429,00 

Actius financers a cost     

TOTAL 1.000,00 0,00 6.429,00 7.429,00 

 

 

CLASSES: CURT TERMINI 

Exercici Actual 

Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i 

altres 
TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 Actius financers mantinguts per 

negociar 
    

Actius financers a cost amortitzat   518.439,54 518.439,54 

Actius financers a cost     

TOTAL   518.439,54 518.439,54 
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CLASSES: LLARG TERMINI 

Exercici Anterior 

Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i 

altres 
TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 Actius financers mantinguts per 

negociar 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost amortitzat 1.000,00 0,00 1.514,00 2.514,00 

Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1.000,00 0,00 1.514,00 2.514,00 

 

 

CLASSES: CURT TERMINI 

Exercici Anterior 

Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i 

altres 
TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 Actius financers mantinguts per 

negociar 
    

Actius financers a cost amortitzat   535.088,53 535.088,53 

Actius financers a cost     

TOTAL 0,00 0,00 535.088,53 535.088,53 

 
 
No hi ha moviments durant aquest exercici de comptes correctors per deteriorament de valor.  
 
Els actius financers s'han valorat segons el seu valor raonable, prenent-se com referència els preus cotitzats 
en mercats d'actius. 
 
 
7. PASSIUS FINANCERS 
 

Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen en la 
societat. El valor en llibres de cada una de les categories es el següent: 

a) Passius financers a llarg termini 

 

CLASSES 

Exercici Actual 

Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres 

TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 

Passius financers a cost amortitzat   50.278,03 50.278,03 

Passius financers mantinguts per 
negociar 

    

TOTAL 0,00 0,00 50.278,03 50.278,03 
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CLASSES 

Exercici Anterior 

Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres 

TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 

Passius financers a cost amortitzat   50.278,03 50.278,03 

Passius financers mantinguts per 
negociar 

    

TOTAL 0,00 0,00 50.278,03 50.278,03 

 

a) Passius financers a curt termini 

 

 

CLASSES 

Exercici Actual 

Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions 
i altres 
valors 

negociables 

Derivats i 
altres 

TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 

Passius financers a cost amortitzat   410.623,45 410.623,45 

Passius financers mantinguts per 
negociar 

    

TOTAL 0,00 0,00 410.623,45 410.623,45 

 
 
 

 

CLASSES 

Exercici Anterior 

Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions 
i altres 
valors 

negociables 

Derivats i 
altres 

TOTAL 

1 2 3 4 

C
A

T
E

G
O

R
IE

S
 

Passius financers a cost amortitzat   239.870,19 239.870,19 

Passius financers mantinguts per 
negociar 

    

TOTAL 0,00 0,00 239.870,19 239.870,19 

 
 
 
 
La Cooperativa no té contret cap deute fiançat amb una garantia real. 

En relació als préstecs que hi pogués haver pendents de pagament al tancament de l’exercici: 

La societat no ha impagat cap quantitat del principal, ni els interessos que s’han produït durant l’exercici. 
Tampoc no s’ha pagat cap quantitat fora de termini. 
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8. FONS PROPIS 

 

El Capital Social de la Cooperativa es compon de 50.278,03 euros totalment desemborsats pels seus socis i ha 

estat classificat com passiu financer a llarg termini d’acord a les directrius de l’Orden EHA/3360/2010, que fa 

referència als aspectes comptables de les societats cooperatives, y es recull en a l’apartat de passiu no corrent. 

 

Els comptes de Reserva han observat el següent moviment tant en aquest exercici com a l’anterior:    

                                 

CTAS.RESERVA SDO. INICIAL ENTRADES SORTIDES SDO. FINAL 

F.R.O. 41.694,17 46.144,57 0,00 87.838,74 

 

El moviment del Fons d’Educació i Promoció Cooperativa ha estat el següent tant en tant en aquest exercici com 

a l’anterior: 

 

 SDO. INICIAL ENTRADES SORTIDES SDO. FINAL 

F.E.P.C. 12.184,45 40.710,19 15.838,97 37.055,67 

 

Les entrades al FEPC han estat: la dotació del 10% s/ resultat cooperatiu per import de 20.710,19 euros mes 

una adjudicació ajuda Hub Cooperatiu TEB per import de 20.000 euros i han estat imputades al 2020 al FEPC 

les quotes de Federació de Cooperatives i les despeses associades a l’ajuda Hub Cooperatiu TEB. 

 

  
9. SITUACIÓ FISCAL 

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l' impost sobre societats el 2020 és la 
següent: 

 

Detall càlcul Impost Societats 2020

Cooperatiu Extracooperatiu Total

Resultat comptable abans de dotació Fons 

d'Educació abans d'impostos 207.101,86 97.268,16 304.370,02

Dotació Fons d'Educació -20.710,19 0 -20.710,19

Resultat abans d'impostos 186.391,67 97.268,16 283.659,83

Diferència permanent

Dotació Fons Reserva obligatori - 50% -31.065,28 -24.317,04 -55.382,32

Despeses no deduïbles 0,00 0,00 0,00

Diferències temporàries

Augments 0,00 0,00 0,00

Disminucions 0,00 0,00 0,00

Base imposable 155.326,39 72.951,12 228.277,51  

 

I pel càlcul de l’Impost de Societats ha esta considerat el dret de deducció per I+D per import de 24.651,53 
euros corresponents al projecte Oxigen 2020  
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Base imposable 155.326,39 72.951,12 228.277,51

Tipus impositiu 20% 25%

Quota íntegra prèvia 31.065,28 18.237,78 49.303,06

Quotes negatives a compensar 0,00 0,00 0,00

Quota líquida 31.065,28 18.237,78 49.303,06

Bonificació quota 50% ( Esp. Proteg. Fiscal) 0,00 0,00 0,00

Deduccions pendents exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00

Deduccion I+D -  (Límit 50% quota) -15.532,64 -9.118,89 -24.651,53

Retencions i pagaments a compte -3.896,50

Resultat de la declaració 20.755,03  

 

No existeix cap informació significativa en relació a altres tributs. 

Durant aquest any 2020 la cooperativa ha generat un dret a deducció per I+D pel projecte de Generador 
Solar d’Oxigen per a us mèdics i terapèutics, per un import de 24.685,76 euros.  

 
La Cooperativa en té comptabilitzat un crèdit fiscal per I+D per import de 39.503,10 euros. 

 

 

 

10. INGRESSOS I DESPESES. 

 

 

Els moviments de les partides d’”Aprovisionaments” són els següents: 

 

Aprovisionaments (Euros) 2019 2020 

Compres de mercaderies 1.165.444,65 831.368,64 

Total 1.165.444,65 831.368,64 

 
 
 
 
Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf “Despeses de personal” són els següents: 
  

Despeses de personal (Euros) 2019 2020 

Sous i salaris 251.461,32 295.880,59 

Seguretat social a càrrec de l’empresa 76.295,83 95.796,21 

Altres despeses socials 522,88 310,74 

Total 328.910,03 391.987,54 
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Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf “Altres despeses d'explotació” són els següents: 

 

Altres despeses d’explotació  
2019 

 
2020 

Serveis exteriors  123.953,33 87.391,86 

Tributs 0,00 0,00 

Total 123.953,33 87.391,86 

 

La partida corresponent a altres ingressos, per import de 126.939,64 euros correspon a ingressos imputats a 

l’exercici i que corresponen a subvencions que es detallen al següent apartat. 

 

 

11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 

La Cooperativa ha rebut aquest any subvencions, d’acord amb el detall següent: 

 

Exercici 2020 

Concepte Import € 

AECID – Subvenció PRYC-0791 383.340,00 

ACCD – Subvenció 2020 P-20-54-O  149.798,81 

Generalitat – Projectes Singulars 2020 138.000,00 

Innowwide – Subvenció 2020 60.000,00 

Ajuntament Barcelona – Subvenció 2020 P-20-54-O  25.000,00 

Ajuntament Barcelona – Subvenció Impulsem P-20-64-N  3.850,00 

Ajuntament Barcelona – Subvenció Nuria Valsells 3.500,00 

Total 763.488,81 

 

Han estat traspassades com a ingrés de l’exercici per import de 126.939,64 euros, juntament amb les pendents 

d’imputar de 2019, que sumades a les que queden per imputar atorgades en 2020 sumen un import de 

916.067,87 per imputar al propers exercicis.  

 

 

12. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 

No han existit aquest tipus d’operacions aquest exercici. 
 

 

13. ALTRA INFORMACIÓ 

No existeix cap acord de l'empresa que no figuri en balanç i sobre els quals no s'hagi incorporat informació en 
altra nota de la memòria.  
 

La Cooperativa no té comptabilitzada cap provisió per insolvències derivada de les seves operacions de tràfic. 

 

La Cooperativa no ha retribuït per cap concepte als membres del seu Consell Rector diferent a la retribució 

normal derivada de la seva condició de socis de treball, ni ha contret cap compromís en matèria  de pensions i 

assegurances de vida respecte dels seus membres anteriors o actuals del seu Consell Rector. 

 



MEMÒRIA ABREUJADA DE AZIMUT 360,  S.C.C.L. CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2020, 

FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020. 

 

  

 

20 

  

La Cooperativa no ha prestat garantia alguna a possibles endeutaments contrets pels membres del seu Consell 

Rector. 

 

La Cooperativa es considera com protegida fiscal al complir totes i cadascuna de les condicions que l’actual 

legislació fiscal exigeix per tal qualificació. 

 

Informació mediambiental: No existeix cap partida que s’hagi d’incloure en un document annex d’informació 
medi ambiental previst a l’Ordre del Ministeri de Justícia de 8 d’Octubre del 2001. 
 

 

14. – INFORMACIÓ MEDI AMBIENTAL I DRETS D’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE. 
  
No existeix cap partida que s’hagi d’incloure en un document annex d’informació medi ambiental previst a 
l’Ordre del Ministeri de Justícia de 8 d’Octubre del 2001. 
 
La societat no té assignada quantitat alguna en relació al Pla Nacional d’assignació de drets d’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle. En conseqüència, no existeix cap partida al balanç que reflecteixi cap moviment 
durant l’exercici per aquest concepte. Així mateix, no s’ha comptabilitzat cap despesa derivada de l’emissió 
de gasos d’efecte hivernacle, pel que no s’ha dotat cap provisió a aquests efectes. 
 
La societat no ha realitzat cap contracte de futur relatiu a drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 
 
Tampoc ha rebut cap subvenció per tals drets, ni té cap contingència relacionada amb sancions o mesures de 
caràcter provisional en els termes previstos a la Llei 1/2005. 
 
 
15. INFORMACIÓ SOBRE ELS AJORNAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS A PROVEÏDORS. 
Disposició addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 juliol.  

 
En compliment del que estableix la Llei 15/2010, de lluita contra la morositat, en el pagament a proveïdors, 
desenvolupat per l' ICAC, s' informa de les operacions comercials, el termini màxim legal de pagament és, en 
cada cas el que correspon en funció de la naturalesa del bé o servei rebut per l'empresa d'acord amb el que 
disposa la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en 

les operacions comercials, i modificat per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 
 

El President del Consell Rector 

 

 

 

Moisès Martínez Fèlix 




