Annex a la instrucció 1/2020 relativa a la legalització telemàtica dels llibres de la Cooperativa
Presentació de sol·licitud de legalització de llibres amb fitxers adjunts Canal Empresa
Navegador: Chrome
Canal Empresa
Pas 1 – descarregar el formulari

Pas 2 – emplenar, validar i desar en disc
Pas 3 – enviar a tramitar
Recuperar el fitxer desat en el pas 2 i enviar

1/13

Quan el formulari s’ha processat, retorna la informació important següent:
Codi del tràmit (ID): codi alfanumèric que serà el que haureu de fer servir per consultar
l’estat de la vostra tramitació a La meva carpeta de Canal Empresa
Avís 1: enllaç per a aportar la documentació pendent (fitxers de llibres – pdf signats).
Avís 2: enllaç per al pagament de la taxa
Descàrrega de l’acusament de recepció en format pdf
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A banda de mostrar aquestes dades i els corresponents enllaços, rebreu un correu
electrònic des d’on podreu accedir a La meva carpeta i així poder consultar les dades
d’aquesta sol·licitud, presentar la documentació annexa pendent i/o fer el pagament de
la taxa.
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Per presentar la documentació annexa
Avís 1: enllaç per a aportar la documentació pendent.
Clicar l’enllaç que ha aparegut a la pantalla de confirmació de la presentació Resta
pendent d'enviar documentació. Accedeixi al detall del seu expedient per comprovar les
condicions per atendre o no els requeriments.

Prémer Presenta el document (si el llibre consta d’un sol tom, només cal prémer l’opció
de presentació per al TOM 1. Si el llibre consta de dos toms, cal prémer l’opció de
presentació per al TOM 1 i també per al TOM 2. I si en són tres, caldrà fer-ho per a tots
tres TOMS).
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Navegar, incorporar i presentar
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El tràmit està configurat perquè es puguin presentar per defecte fins a tres fitxers, però
se’n pot presentar un, dos o tres, en funció de les necessitats de cada cooperativa.
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Recordeu:
El fitxer o fitxers que integren cada tipus de llibre, en format PDF i signat/s per la
persona que ocupa la presidència del Consell Rector, s’han de lliurar telemàticament
desats d’acord amb la nomenclatura següent:









SOCIS (El llibre de socis i llurs aportacions socials)
ACTESAG (El llibre d’actes de l’assemblea general)
ACTESCR (El llibre d’actes del consell rector)
ACTESAPREP.(El llibre d’actes de les assemblees preparatòries)
ACTESSECCIO (El llibre d’actes de les assembles de secció)
INVENTARISiBALANÇOS (El llibre d’inventaris i balanços)
DIARI (El llibre de diari)
El llibre o llibres d’actes d’altres òrgans col·legiats que tingui la cooperativa, s’ha
de desar amb el terme ACTES seguit de la denominació abreujada o sencera de
l’òrgan.

Si el llibre està integrat per més d’un fitxer, la dada del número de tom s’ha de consignar
al nom del fitxer (per exemple, ACTESAG1)
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Per presentar la documentació annexa com a conseqüència d’un requeriment
Accedir directament a La meva carpeta de Canal empresa, o bé per l’enllaç del correu
electrònic rebut

ID facilitat amb la presentació
inicial de la sol·licitud
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Informar el NIF del
sol·licitant

Al darrer requeriment de documentació (ordenat per dates), desplegar i presentar document
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Recordeu:
 Els fitxers han d’anar signats electrònicament per la persona que ocupa la
presidència de la cooperativa. Si no ho estan, no es podran pujar.
 No es pot enviar el mateix fitxer més d’una vegada, ni en la sol·licitud inicial ni en
el tràmit de requeriment
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Per fer el pagament de la taxa
Avís 2: enllaç per al pagament de la taxa
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Recordeu :
Opcions d’accés a la sol·licitud donada d’alta per Canal Empresa:

 pels enllaços en la pantalla de confirmació de presentació de la sol·licitud
 per l’enllaç del correu electrònic automàtic rebut tant en l’alta de la sol·licitud com en
la presentació d’esmenes (quan escaigui)
 directament a Canal Empresa > Tràmits i formularis > Estat de les meves gestions > Id del
tràmit (cal disposar del codi ID de la sol·licitud i del NIF del sol·licitant)

Barcelona, octubre del 2020.
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