
 

 
 

Adrià Blanco López, com a secretari del Consell d’Administració de SPM VILADECANS 
QUALITAT, SL, amb CIF núm. B – 63142848. 
 
C E R T I F I C A : 
 
Que els comptes anuals adjunts de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2014 han estat 
formulats en la forma abreujada, estesos en paper comú i numerats en l’ ordre següent: 
 
 
- Balanç de Situació       Pàg. 1 – 2  
- Compte de Pèrdues i Guanys     Pàg. 3 – 4  
- Estat de canvis en el patrimoni net     Pàg. 5 – 6  
- Memòria        Pàg. 7 – 36 
 
 
Que aquests comptes anuals han estat formulats pel Consell d’Administració el dia 27 de març 
de 2015, i el Consell d’Administració els subscriu a continuació d’aquesta diligència.  
 
I perquè consti a tots els efectes legalment procedents expedeixo la present certificació a 
Viladecans, 27 de març de 2015. 
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BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014 I A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

NOTES  DE 

LA  

MEMOR IA
31/12/2014 31/12/2013

1.229.323,30 1.184.328,35

5.2 349.691,94 343.600,14

   II.   Immobilitzat mater ial 5.1 879.566,05 840.612,90

   V.   Invers ions  financeres a llarg termini 6.1 65,31 115,31

2.341.938,74 1.909.343,59

   II.   Ex is tènc ies 7 248.752,76 246.222,90

   III. Deutors  comerc ials i altres comptes a cobrar 1.523.244,62 1.138.510,40

   1.  Clients per vendes i prestacions de serveis 6.1 311.784,16 274.153,30

      b).  Clients per vendes i prestacions de serveis a curt termini 311.784,16 274.153,30

   3.   Altres deutors 6.1/ 13 1.211.460,46 864.357,10

   IV.  Invers ions en empreses del grup i assoc iades a cur t termini 13 195.821,35 220.821,35

   V.   Invers ions financeres a cur t termini 6.1 25.140,27 27.193,35

28.573,62 12.836,05

   VII Efectius i altres actius líquids equivalents 6.1 320.406,12 263.759,54

   TOTAL ACTIU (A + B)  3.571.262,04 3.093.671,94

NOTES  DE 

LA  

MEMOR IA
31/12/2014 31/12/2013

 738.716,04 604.269,09

   A-1) Fons propis  608.216,04 604.269,09

   I. Capital 782.300,00 782.300,00

   1. Capital Escripturat 6.3 782.300,00 782.300,00

   III. Reserves 6.3 157.252,35 157.165,81

   V. Resultats  d'exerc ic is  anter iors  (335.283,26) (336.062,12)

   VII. Resultat de l'exerc ic i 3.946,95 865,40

130.500,00 0,00

526.030,51 482.530,51

0,00 0,00

6.2 526.030,51 482.530,51

473.530,62 473.530,62

8.999,89 8.999,89

43.500,00 0,00

2.306.515,49 2.006.872,34

   III.  Deutes a cur t termini  6.2 40.374,05 94.202,95

   1. Deutes amb entitats de crèdit 21.774,90 79.596,23

   3.  Altres deutes a curt termini 18.599,15 14.606,72

   IV.Deutes amb empreses del grup i asoc iades a cur t termini 482.784,05 482.784,05

   V.Creditors  comerc ials  i altres comptes a pagar  6.2 1.397.675,08 1.019.270,74

   1. Proveïdors 1.328.978,44 887.034,21

    b). Proveïdors a curt termini 1.328.978,44 887.034,21

   2. Altres creditors 6.2/13 68.696,64 132.236,53

   VI. Per iodificac ions a cur t termini 385.682,31 410.614,60

   TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)  3.571.262,04 3.093.671,94

       IV Pass ius per impost difer it

                  3. Altres deutes a llarg termini 

ACTIU

   A) PATRIMONI NET 

   B)  ACTIU CORRENT 

   C) PASSIU CORRENT 

   A)  ACTIU NO CORRENT 

       II. Deutes a llarg termini

                  1. Deutes amb entitats de crèdit

    I.   Immobilitzat intangible

PATRIMONI NET I PASSIU

   A-3) Subvenc ions, donac ions i llegats  rebuts

   B) PASSIU NO CORRENT

       I. Prov is ions a llarg termini  

   VI. Periodificac ions a curt termini 

 
 
Les notes de la memòria que s’acompanyen formen part integrant d’aquest balanç de situació abreujat 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT 

Exercici 2014 i 2013 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2014 I A 31 DE DESEMBRE DE 2013 
 

 

31/12/2013

  1.    Import det de la x ifra de negocis  9 2.250.112,49

  2.    Var iac ió d' ex istènc ies de prod. Acab. i en curs  de fabr icació 246.222,90

  4.    Aprov is ionaments 9 (916.400,11)

  5.    Altres  ingressos  d'explotac ió 10 1.911.925,58

  6.    Despeses  del personal  9 (1.704.332,77)

  7.    Altres  despeses  d'explotac ió  9 (1.573.358,24)

  8.    Amortització de l'immobilitzat 5 (165.945,19)

  9.    Imputac ió a Subvencions Immobilitzat 1.200,11

  11.  Deter iorament i resultat per  alienació de l'immobilitzat  0,00

  13.  Altres resultats (16.437,78)

  A)    RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+4+5+6+7+8+9+11+13)  32.986,99

  14.  Ingressos  financers  189,34

  b)    Altres ingressos financers  189,34

  15.  Despeses  financeres  (32.310,93)

  B)   RESULTAT FINANCER (14+15)  (32.121,59)

  C)    RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A + B)  865,40

  20. Imposts  sobre benefic is   0,00

  D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C + 20)  865,40

15.194,36

(57.939,64)

60,47

61.826,12

2.107.360,00

(1.825.656,04)

2.572.720,89

(170.863,93)

2.529,86

(1.014.447,37)

31/12/2014
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 

N OTES D E 

LA  

M EM ÒR IA

(1.644.152,36)

0,00

19.140,71

3.946,95

(57.879,17)

60,47

0,00

3.946,95

 
 
Les notes de la memòria que s’acompanyen formen part integrant d’aquest compte de pèrdues i 
guanys abreujat. 
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ABREUJAT 

Exercici 2014 i 2013 
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A) ESTAT ABREUJAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

 

A- Resultats de compte de pèrdues i Guanys 3.946,95 865,40

B. Total ingressos i despeses imputades directament a 

patrimoni net 130.500,00 0,00

VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts 174.000,00

IX .Efecte impositiu -43.500,00

C. Total transferències al compte de pèrdues i guanys 0,00 -1.200,11

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES 134.446,95 -334,71

ESTAT ABREUJAT D'INGRESSOS I DESPESES 

RECONEGUDES 2014 2013

 
 
 

 

 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
 

A. INICI DE L'ANY 2013 400.000,00 157.191,65 -191.826,07 -144.236,05 1.200,11 222.329,64

     I. Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 0,00 0,00 865,40 -1.200,11 -334,71

     II. Operacions amb socis o propietaris 382.300,00 -25,84 0,00 0,00 0,00 382.274,16

     III. Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 -144.236,05 144.236,05 0,00 0,00

B. SALDO FINAL DE L'ANY 2013 782.300,00 157.165,81 -336.062,12 865,40 0,00 604.269,09

     I. Ajustos per errors 2013  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. INICI DE L'ANY 2014 782.300,00 157.165,81 -336.062,12 865,40 0,00 604.269,09

     I. Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 0,00 0,00 3.946,95 130.500,00 134.446,95

     II. Operacions amb socis o propietaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     III. Altres variacions del patrimoni net 0,00 86,54 778,86 -865,40 0,00 0,00

D. SALDO FINAL DE L'ANY 2014 782.300,00 157.252,35 -335.283,26 3.946,95 130.500,00 738.716,04

TOTAL

Escripturat

Capital

Reserves

Resultat 

d'exercicis 

anteriors

Resultat de  

l'exercic i

Subvencions 

donacions
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MEMÒRIA ABREUJADA 

DE L’EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014 
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MEMORIA ABREUJADA  

DE L´EXERCICI ANUAL FINALITZAT A 31 DE DESEMBRE DE 2014 
 

1.- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

La Societat privada municipal, “S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L. ", amb adreça social a 
Viladecans, Av Josep Tarradellas, s/n, fou constituïda mitjançant escriptura pública el dia 18 
de Març de 2003, inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona al volum 
35445, foli 151, full B-268056, inscripció 1a., amb NIF: B63142848. 
 
La Societat té per objecte l’organització, promoció, gestió, explotació de tot tipus 
d’instal·lacions i equipaments de caràcter esportiu, culturals, educatius i de lleure, la titularitat 
del qual sigui exercida per la societat o li siguin adscrits per l’Ajuntament o pugui tenir per 
concessió, arrendament o qualsevol altra forma admesa en dret. Així mateix, té per objecte 
l’organització, promoció, divulgació i gestió d’arts escèniques i musicals, l’esport i les 
pràctiques físic esportives i, en general, totes aquelles activitats que fomentin la cultura i el 
lleure.  
 
Actualment, la Societat gestiona per encàrrec de l’Ajuntament de Viladecans les següents 
instal·lacions i equipaments municipals: 
 

- Equipament cultural i esportiu Atrium, composat per dues piscines, saunes, 
hidromassatges, dues pistes de pàdel, pista exterior de futbol sala, poliesportiu 
triple, dues sales de teatre i espais de serveis. 

- L’equipament CÚBIC, amb l’objectiu de prestar serveis d’espai polivalent i, en 
especial, de recinte firal. 

- Camp municipal de futbol. 
- Camp municipal de beisbol i softbol. 
- Camp municipal de futbol de la Torre Roja 
- Equipament Esportiu Torre Roja 

 
A partir del 1 gener de 2013, fruit de l’operació de fusió amb la Societat Gestió 
d’Aparcaments Viladecans, S.L. (explicada a continuació), l’objecte social s’amplia a la 
promoció, compra i execució de la construcció o rehabilitació, junt a la seva explotació, en 
venda o lloguer, i/o la seva administració directa o indirecta d’aparcament (incloses les zones 
d’estacionament regulat amb horari limitat, zones blaves) de tot tipus de vehicles. Tanmateix 
té per objecte l’execució de les actuacions adients per a dur a terme el servei de grua i la 
immobilització de vehicles en la via pública.  
 
Com a conseqüència del resultat negatiu del 2012 i en compliment de l’establert en la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària, la Societat i la mercantil Gestió d’Aparcaments Viladecans , S.L. 
van procedir i aprovar a la Junta General i en el Ple celebrats en el mes de setembre un Pla 
de Sanejament amb l’objectiu de reequilibrar els comptes de resultats de les companyies. Dit 
pla preveia com a primer punt d’acció procedir a la fusió de les dues empreses amb l’objectiu 
de reequilibrar despeses, incrementar ingressos i potenciar sinèrgies que millorin el 
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creixement de la xifra de negocis. Així mateix, , l’anomenat Pla de Sanejament preveia, una 
vegada fusionades les empreses un resultat positiu de l’exercici 2013.  
 
Amb data 26 de setembre de 2013, mitjançant Junta General Extraordinària s’acorda 
aprovar la fusió per absorció entre la Societat i la mercantil Gestió d’Aparcaments 
Viladecans, S.L.  
 
Donat que en aquesta data la Societat ostentava la titularitat de totes les participacions de 
Gestió d’Aparcaments Viladecans, S.L., l’anomenada fusió te el caràcter d’especial, d’acord 
amb l’article 49.1 de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, de Modificacions Estructurals de les 
Societats Mercantils.  
 
Aquesta operació es va fer a valor de cost. 
 
La fusió s’ha inscrit al Registre Mercantil amb data 5 de març de 2014. 

 
Així mateix, la Societat ha perdut la condició d’unipersonal ja que amb el motiu de la 
reestructuració de les empreses municipals de Viladecans, ha entrat a formar part del seu 
capital l’Ajuntament de Viladecans (veure nota 6.3 de la present memòria).  
 
A 31 de desembre de 2014, la Societat està participada per l’Ajuntament de Viladecans en 
un 32,42% de les seves participacions, en un 16,45 % per la S.P.M. Viladecans 
Mediterrània, S.L. (abans SA), i en un 51,13% per la societat Viladecans Grup d’Empreses 
Municipals, S.L., actual societat dominant, que té el seu domicili social a Viladecans, 
Pompeu Fabra 50 i que en el present exercici no te obligació de dipositar comptes anuals 
consolidades per no complir els requisits que s’estableixen en l’actual legislació vigent.  
 
La informació del grup de societats és la següent: 
 
Societat Dominant : “VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L." -Societat 
Unipersonal- (VIGEM). Es va constituir el 4 de desembre de 2008. L’Ajuntament de 
Viladecans és l’únic propietari de les participacions d’aquesta societat.  
 
VIGEM posseeix un 97,74% de les participacions de “S.P.M. VILADECANS 
MEDITERRÀNIA, S.L.” domiciliada a Viladecans; a la vegada aquesta última posseeix: 
 
 

a) El 100% de les participacions de “VILADECANS RENOVACIÓ URBANA, S.L.” -
Societat Unipersonal- amb adreça social a Viladecans. 

 
b) El 16,45% de les participacions de "Viladecans Qualitat, S.L." amb adreça social a 

Viladecans. 
 
La moneda funcional amb la que opera l’empresa és l’Euro. 
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2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
  

 2.1.- Imatge fidel 

Els comptes anuals de l’exercici 2014 han estat formulats pel Consell d’Administració a partir 
dels registres comptables, aplicant els principis comptables i criteris de valoració recollits en 
el reial decret 1514/2007, en virtut del qual s'aproven les normes del Pla General de 
Comptabilitat, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i 
dels resultats de la Societat. 

La memòria, el balanç, el compte de pèrdues i guanys i l’estat de canvis en el patrimoni net 
es presenten segons el model abreujat. La Societat ha sotmès els seus comptes anuals a 
verificació per part d’una firma d’auditoria. 

No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’hagin aplicat 
disposicions legals en matèria contable. 
 
 
 2.2.- Principis comptables 
 
Per a l’elaboració dels presents comptes anuals s'han aplicat tots els principis comptables 
generalment acceptats.  
 
No existeix cap principi comptable que, essent significatiu el seu efecte, no s’hagi aplicat.  
 
 
 2.3.- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 
La Societat ha confeccionat el seus estats financers sota el principi d’empresa en 
funcionament, sense que existeixi cap risc important que impliqui canvis significatius en el 
valor del actius o passius en l’exercici següent. 
 
En data 26.09.2013 la junta general va aprovar el pla de sanejament de la societat amb 
l’objectiu d’equilibrar el resultat econòmic de la companyia així com optimitzar els recursos 
des del punt de vista de l’eficiència i l’eficàcia dels serveis que es presten mitjançant la 
mateixa. 
 
El primer punt proposat pel Pla era la fusió per absorció de les empreses Viqual i Viparq el 
que es va produir amb efectes dels comptes anuals de l’exercici 2013. Amb la fusió i 
adoptant les mesures previstes al pla de sanejament el resultat econòmic de l’exercici 2013 
va ser positiu. Igualment, el resultat de l’exercici 2014 també compleix les previsions 
efectuades al pla de sanejament i per segon any consecutiu el resultat econòmic de la 
societat és favorable.  
 
L’empresa municipal està complint amb el pla de sanejament aprovat en Junta General de 
data 26.09.2013, essent el resultat dels comptes anuals positius per segon any consecutiu 
(exercici 2013 i 2014). 
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En data 02.06.2014 l’ajuntament de Viladecans ha procedit a encarregar a l’empresa 
municipal la gestió del nou Complex esportiu Torre Roja (Complex Podium piscines Joan 
Masgrau), el que suposarà un increment de la xifra de negoci dels propers exercicis.  
 
En els presents comptes anuals s’han utilitzat estimacions realitzades pels administradors de 
la Societat per valorar alguns dels actius, passius, ingressos despeses i compromisos que hi 
figuren enregistrats. Bàsicament aquestes estimacions es refereixen a l’avaluació de les 
pèrdues per deteriorament de determinats actius i a la vida útil dels actius materials i 
intangibles. 
 
Tot i que aquestes estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible a la 
data de formulació d’aquests comptes anuals sobre els fets analitzats, és possible que 
endeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les en propers exercicis; 
aquests canvis s’enregistrarien de forma prospectiva reconeixent els efectes del canvi 
d’estimació en els corresponents comptes de pèrdues i guanys futurs. 
 
 
 2.4.- Comparació de la informació 
 
La Societat presenta els seus comptes anuals per a l’exercici 2014 segons l’estructura 
establerta al Pla General de Comptabilitat i als efectes de l’obligació establerta a l’article 35.6 
del Codi de Comerç, i als derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de la 
comparació amb l’exercici anterior, es reflecteixen les xifres comparatives del present 
exercici amb les de l’anterior. 
 
  
 2.5. Agrupació de partides 
 
Els comptes anuals no tenen cap partida que s’hagi agrupat en el balanç, en el compte de 
Pèrdues i Guanys ni en l’estat de canvis al patrimoni net.  
  
 
 2.6. Elements recollits en varies partides 
  
Els únics elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç són els 
instruments financers els quals es classifiquen segons el seu venciment sigui a llarg o a curt 
termini.  
 
 
 2.7. Canvis en els criteris comptables 
 
No s’han realitzat en l’exercici ajustaments als comptes de l’exercici 2014 per canvis de 
criteris comptables.  
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 2.8. Correcció d’errors 
 
No s’ha realitzat en l’exercici cap ajustament per correcció d’errors. 
 
 
3.- APLICACIÓ DE RESULTATS 
 
El Consell d'Administració proposarà a la Junta General de Socis l'aprovació de la distribució 
de resultats que s’indica a continuació : 
 

Base de repartiment : 2014 2013

Pèrdues i Guanys 3.946,95 865,40

TOTAL 3.946,95 865,40

Distribució : 2014 2013

A reserva legal 394,69 86,54

A compensació resultats negatius

d’exercicis anteriors 3.552,26 778,86

TOTAL 3.946,95 865,40  
 
 
4.- NORMES DE VALORACIÓ 
 
S'han aplicat els criteris comptables següents:  
 
 
 4.1.- Immobilitzat intangible 
 
Es troba valorat inicialment a cost d’adquisició. Després del reconeixement inicial, es valora 
pel seu cost menys l’amortització acumulada, i en el seu cas, l’import acumulat de les 
correccions per deteriorament registrades. 
 
Per cada immobilitzat intangible s’analitza i determina si la vida útil és definida o indefinida. 
Els actius intangibles amb vida útil definida s’amortitzen sistemàticament en funció de la vida 
útil estimada i del seu valor residual. Els mètodes i períodes d’amortització aplicats són 
revisats en cada tancament d’exercici i, si cal, s’ajusta de forma prospectiva. Com a mínim al 
tancament de l’exercici s’avalua l’existència d’indicis de deteriorament, i en aquest cas, 
s’estimen els imports recuperables, efectuant-se les correccions valoratives oportunes. 
 
La Societat reconeix comptablement qualsevol pèrdua que s’hagi produït en el valor 
enregistrat d’aquests actius amb origen en el seu deteriorament, utilitzant-ne com a 
contrapartida l’epígraf “Pèrdues netes per deteriorament “ del compte de Pèrdues i Guanys. 
En el present exercici no s’han reconegut aquest tipus de pèrdues derivades dels actius 
intangibles. 
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No existeix cap immobilitzat intangible amb vida útil indefinida. 

Els percentatges d’amortització son els següents: 

 

Propietat industrial:   20% 

Aplicacions informàtiques:  20%-25%   

 
 
 4.2.- Immobilitzat material 
 
Els bens compresos en l'immobilitzat material es troben valorats al seu preu d’adquisició, el 
qual inclou les despeses addicionals que es produeixen fins la posada en funcionament del 
bé. Les despeses financeres incorregudes en el seu finançament només seran incloses com 
a mes cost d’adquisició si el període de construcció és superior a un any i fins a la seva 
posada en marxa.  
 
La Societat no te compromisos de desmantellament, retirada o rehabilitació pels seus bens. 
Per aquesta raó no s’han comptabilitzat en el actius valors per a la cobertura de tals 
obligacions de futur. 
 
Es registra pèrdua per deteriorament del valor d’un element d’immobilitzat material quan el 
seu valor net comptable supera el seu import recuperable, aquest és l’import més gran entre 
el valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús. 
 
La dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal en funció de la vida útil 
estimada dels diferents bens a partir de la seva posta en funcionament. No obstant, aquells 
elements que estan subjectes a les concessions administratives rebudes, el període 
d’amortització s’ajusta al període concessional, si aquest és inferior a la vida útil dels 
diferents elements d’actiu.  
 

El percentatge d’amortització és el següent: 

      
  Construccions   2% 
  Instal·lacions Tècniques: 10% 
  Utillatge:    10% 
  Maquinària   10%-33% 
  Altres Instal·lacions  10% 
  Mobiliari:   10% 
  Equips de procés Informàtic: 20% 
  Elements de transport 16,6%-20% 
  Altre Immobilitzat material:  10% 
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4.3.- Arrendaments  

 
Les operacions d’arrendament es classifiquen en arrendaments financers i arrendaments 
operatius. 
 
A data de tancament, la Societat no disposa de cap contracte d’arrendament classificat com 
a financer. 
 
Els arrendaments en els que l’arrendador conserva una part important dels riscos i beneficis 
derivats de la titularitat es classifiquen com arrendaments operatius. 
 
Les despeses de l’arrendament, quan la Societat actua com arrendatari, s’imputen 
linealment al compte de resultats durant la vigència del contracte amb independència de la 
forma estipulada en l’esmentat contracte pel pagament dels mateixos. 
 
 

4.4.- Existències 
 

Els bens compresos a les existències es valoren al preu d’adquisició o al cost de producció 
en la mesura en què no han estat reconeguts com a ingressos de l’exercici d’acord amb el 
que estableix la norma de Registres i Valoració 14ª del PGC, en relació al reconeixement 
d’ingressos per a la prestació de serveis.  
 
Per determinar el cost de producció s’afegeixen al preu d’adquisició de les matèries primeres 
el cost d’altres matèries consumibles i altres costos directament imputables.  
 
Quan el valor net realitzable és inferior al seu preu d’adquisició/cost de producció, es dur a 
terme l’oportuna correcció valorativa amb càrrec al comptes de pèrdues i guanys de 
l’exercici. En el cas que les circumstàncies que causen la correcció de valor deixessin 
d’existir, l’import de la correcció seria objecte de reversió.  
 
Els imports que figuren sota aquest epígraf estan constituïts, principalment, per treballs que 
la Societat ha anat realitzant sense que s’hagin materialitzat encara en un projecte per a 
facturar.   
 
 

4.5.- Instruments Financers  
 

4.5.1.- Actius financers 
 
Préstecs i partides a cobrar 
 
Aquesta categoria inclou préstecs per operacions comercials i no comercials. 
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Aquests actius financers es valoren inicialment al seu valor raonable, inclosos els costos de 
transacció que li siguin directament imputable i posteriorment a cost amortitzat reconeixent 
els interessos meritats en funció del seu tipus d’interès efectiu, entès com el tipus 
d’actualització el que iguala el valor en llibres de l’instrument amb la totalitat dels seus fluxos 
d’efectiu estimats fins al seu venciment. Els crèdits per operacions comercials amb 
venciment no superior a un any es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com 
posteriorment, pel seu valor nominal sempre que l’efecte de no actualitzar els fluxos no sigui 
significatiu.  
 
Al menys, al tancament de l’exercici s’efectuen les correccions valoratives necessàries per 
deteriorament de valor si existeix evidència objectiva de què no es cobraran tots els imports. 
 
L’import de la pèrdua per deteriorament del valor és la diferència entre el valor en llibres de 
l'actiu i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs estimats, descomptats al tipus d'interès 
efectiu en el moment de reconeixement inicial. Les correccions de valor, com també si escau 
la seva reversió, es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys. 
 
 

4.5.2.- Passius financers 
 
Dèbits i partides a pagar 
 
Els dèbits i partides a pagar inclouen dèbits per operacions comercials i dèbits per 
operacions no comercials. 
 
Aquests deutes es reconeixen inicialment al seu valor raonable ajustat pels costos de 
transacció directament imputables, i posteriorment es registren pel seu cost amortitzat 
segons el mètode del tipus d'interès efectiu. 
 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un 
tipus d'interès contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel seu 
valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.  
 
La Societat classifica els deutes amb el criteri següent: 
  
Curt termini: venciment fins a dotze mesos 
Llarg termini: venciment superior a dotze mesos 
 
 

4.6.- Impost sobre beneficis  
 

L’impost es calcula en funció del resultat de l’exercici, es consideren les diferències existents 
entre el resultat comptable i el resultat fiscal (base imposable de l’impost) i es distingueixen 
en aquestes el seu caràcter de “permanents” o “temporàries” a efectes de determinar 
l’iImpost sobre societats meritat durant l’exercici.  
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Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura que resulti provable que s’hagi 
de disposar de guanys fiscals futurs amb els quals poder compensar les diferències 
temporàries.  

 
 
4.7.- Ingressos i despeses 
  

Els ingressos i despeses s’han imputat seguint el principi de meritació i es comptabilitzen 
quan es meriten uns i es produeixen les altres. 
 
Els ingressos per la venda de bens o serveis es reconeixen pel seu valor raonable de la 
contrapartida rebuda o a rebre derivada d’aquests. 
 
Els descomptes i els interessos incorporats al nominal del crèdits es registren com una 
minoració dels mateixos. No obstant, la Societat inclou els interessos incorporats als crèdits 
comercials amb venciment superior a un any que no tenen tipus d’interès contractual, quan 
l’efecte de no comptabilitzar els fluxos d’efectiu no es significatiu.  
 
Les bestretes a compte de vendes futures figuren valorades pel valor rebut.  
 
 

4.8- Subvencions, donacions i llegats  
 
Les subvencions de capital no reintegrables es valoren per l’import concedit: es reconeixen 
inicialment com a ingressos, nets de l’efecte impositiu, directament imputats al patrimoni net i 
s’imputen a resultats en proporció a la depreciació experimentada en el període per als 
actius finançats per aquestes subvencions, excepte que siguin actius no depreciables i en 
aquest cas, s’imputaran al resultat de l’exercici en el qué es produeixi la baixa en l’inventari 
dd’quests actius.  
 
Quan les subvencions es concedeixin per finançar despeses específiques s’imputaran com a 
ingressos en l’exercici en el què es meritin les despeses que estiguin finançant.  
 
 

4.9- 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 futura. Les provisions es valoren pel preu 
actual dels desemborsaments que s’espera que siguin necessaris per liquidar les obligacions 
detectades.  
 
La Societat no ha tingut la necessitat, durant l’exercici 2014, de reconèixer cap import per 
aquest concepte al no existir cap fet, present o passat, que generi obligacions futures.  
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4.10- Combinacions de negocis  

 
Les operacions de fusió, escissió i aportació no dinerària d’un negoci entre empreses del 
grup es registra conforme amb l’establert per les transaccions entre parts vinculades.  
 
Les operacions de fusió o escissió diferents a les anteriors i les combinacions de negocis 
sorgides de la adquisició de tots els elements patrimonials d’una empresa o d’una part que 
constitueixi un o més negocis, es registren d’acord amb el mètode d’adquisició.  
 
En el cas de combinacions de negoci originades com a conseqüència de l’adquisició 
d’accions o participacions en el capital d’una empresa, la Societat reconeix la inversió 
conforme l’establert per les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i 
associades.  

 
 
4.11- Transaccions entre parts vinculades 
 

Les operacions entre empreses del grup, amb independència del grau de vinculació, es 
comptabilitzen segons les normes generals. Els elements objecte de les transaccions que es 
realitzin es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. La valoració 
posterior es realitzarà d’acord amb allò previst en les normes particulars segons la seva 
naturalesa. 
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5.- IMMOBILITZAT 

 

 5.1. Material 

 
Les partides que corresponen a l’immobilitzat material de la Societat, així com els moviments durant l’exercici 2014 han estat els 
següents : 
 
Cost:

Construccions 177.833,85 0,00 0,00 0,00 0,00 177.833,85 0,00 0,00 0,00 177.833,85

Instal.lacions tècniques 801.199,75 183.695,90 33.954,36 2.407,20 0,00 1.016.442,81 100.133,06 0,00 -1.106,06 1.116.575,87

Maquinària 6.208,34 840,57 4.178,33 0,00 0,00 11.227,24 0,00 0,00 -726,00 11.227,24

Utillaje 0,00 1.631,15 0,00 0,00 0,00 1.631,15 0,00 991,15 0,00 640,00

Altres instal.lacions 54.900,12 256.606,85 29.718,52 0,00 0,00 341.225,49 0,00 0,00 -6.414,88 341.225,49

Mobiliari 445.495,44 2.003,52 11.866,97 0,00 0,00 459.365,93 92.568,54 22.300,00 0,00 529.634,47

Equips procesos informació 33.553,56 48.820,61 1.330,58 0,00 0,00 83.704,75 18.682,92 966,66 7.268,94 101.421,01

Elements de transport 21.562,75 0,00 0,00 0,00 0,00 21.562,75 0,00 0,00 0,00 21.562,75

Altre Immobilitzat Material 191.450,36 115.229,18 0,00 0,00 0,00 306.679,54 0,00 75,62 978,00 306.603,92

TOTAL 1.732.204,17 608.827,78 81.048,76 2.407,20 0,00 2.419.673,51 211.384,52 24.333,43 0,00 2.606.724,60

Amortització Acumulada:

Construccions 18.346,21 0,00 3.556,68 0,00 0,00 21.902,89 3.578,09 0,00 0,00 25.480,98

Instal.lacions tècniques 663.859,96 53.687,31 79.982,40 0,00 -18,00 797.511,67 60.966,06 450,67 0,00 858.027,06

Maquinària 1.008,67 0,00 348,95 0,00 -1.008,67 348,95 396,78 0,00 0,00 745,73

Utillaje 0,00 1.237,52 64,02 0,00 0,00 1.301,54 64,00 991,15 0,00 374,39

Altres instal.lacions 38.236,42 53.090,98 22.384,12 0,00 0,00 113.711,52 27.110,54 2.356,10 0,00 138.465,96

Mobiliari 366.027,57 1.338,62 27.529,68 0,00 0,00 394.895,87 17.917,14 12.400,00 0,00 400.413,01

Equips procesos informació 26.331,96 21.834,93 14.488,20 0,00 0,00 62.655,09 17.122,24 971,51 0,00 78.805,82

Elements de transport 21.562,75 0,00 0,00 0,00 0,00 21.562,75 17.158,02 0,00 0,00 38.720,77

Altre Immobilitzat Material 48.951,74 100.986,17 14.205,75 0,00 1.026,67 165.170,33 21.012,86 58,36 0,00 186.124,83

TOTAL 1.184.325,28 232.175,53 162.559,80 0,00 0,00 1.579.060,61 165.325,73 17.227,79 0,00 1.727.158,55

TOTAL NET 547.878,89 376.652,25 -81.511,04 2.407,20 840.612,90 46.058,79 7.105,64 0,00 879.566,05

Saldo 01.01.13 Addicions Disminucions Saldo a 31.12.13 Addicions Saldo a 31.12.14Traspasos 

Addicions Disminucions Saldo a 31.12.14

Fusió Viparq 

Fusió Viparq 

Traspasos 

Traspasos Saldo 01.01.13 Addicions Disminucions Saldo a 31.12.13 Traspasos 

Disminucions

 
 
Durant l’exercici no ha fet falta efectuar cap correcció per deteriorament de valor d’actius. 
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 5.2. Intangible 
 
Les partides que corresponen a l’Intangible de la Societat, així com els moviments durant 
l’exercici 2014 han estat els següents : 
 
 
Cost:

Concesions Administratives 0,00 325.200,00 0,00 0,00 325.200,00 0,00 0,00 325.200,00

Propietat Industrial 0,00 736,01 0,00 0,00 736,01 0,00 0,00 736,01

Aplicacions Informàtiques 94.531,69 1.428,49 16.470,00 0,00 112.430,18 11.630,00 0,00 124.060,18

TOTAL 94.531,69 327.364,50 16.470,00 0,00 438.366,19 11.630,00 0,00 449.996,19

Amort itzac ió Acumulada:

Propietat Industrial 0,00 736,01 0,00 0,00 736,01 0,00 0,00 736,01

Aplicacions Informàtiques 90.102,60 541,84 3.385,60 0,00 94.030,04 5.538,20 0,00 99.568,24

TOTAL 90.102,60 1.277,85 3.385,60 0,00 94.766,05 5.538,20 0,00 100.304,25

TOTAL NET 4.429,09 326.086,65 13.084,40 0,00 343.600,14 6.091,80 0,00 349.691,94

Saldo 

01.01.13
Addic ions Disminucions

Saldo a 

31.12.13
Addicions Disminuc ions

Saldo a 

31.12.14

Fusió 

Viparq 

Addicions Disminuc ions
Saldo a 

31.12.14

Saldo 

01.01.13
Addic ions Disminucions

Saldo a 

31.12.13

Fusió 

Viparq 

  
 
Sota l’epígraf de Concessions Administratives per import de 325.200 euros figura el dret de 
superfície, constituït per 99 anys, en el subsòl de la finca registral 40.665. Aquest dret de 
superfície va ser aportat per l’Ajuntament de Viladecans en una ampliació de capital a la 
societat absorbida Gestió d’Aparcament Viladecans, S.L. a l’exercici 2011 (veure nota 1 i 12) 
 
 
 5.3. Arrendaments 
  
 

5.3.1. Actuant com arrendador 
 
La Societat té cedit el dret d’ús d’un espai a l’edifici ATRIUM, juntament amb el corresponent 
mobiliari i maquinària a l’empresa adjudicatària del Bar-Restaurant. El venciment del 
contracte és el 13 de Setembre de 2016. El cànon anual que rep la Societat suma la quantia 
de 29.900 euros, i es revisa anualment en funció de l’IPC. Davant de l’impagament de les 
diferents quotes, tant de l’exercici com dels anteriors, el contracte ha quedat rescindit i 
l’arrendador ha abandonat les instal·lacions.  
 
La Societat té cedit el dret d’us de les oficines 1, 2 i 3 ubicades a la planta primera del 
Recinte Ferial Cúbic, així com els serveis dels que disposa dit espai a la societat Electro 
Calbet, S.A. El cànon anual que rep la Societat suma la quantia de 24.000 euros, i es revisa 
anualment en funció de l’IPC.-  
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 5.3.2 Actuant com arrendatari 
  

a) Arrendament financer 

b) Arrendament operatiu 

 
La Societat no te signat cap contracte en concepte d’arrendament operatiu.  

 
 
6.- INSTRUMENTS FINANCERS 
 
El valor en llibres de cada una de les categories d’instruments financers establertes en la 
norma de registre i valoració novena del PGC, excepte les inversions en el patrimoni 
d’empreses del grup, multigrup i associades es el següent: 

 
 
6.1. Actius financers 

 
6.1.1.- Els actius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que 
complexen a la Societat.  
 

Préstecs i partides a cobrar    65,31 115,31

Crèdits/Derivats/Altres

2014 2013

65,31 115,31

Actius Financers a Llarg Termini

Total   
  

Préstecs i partides a cobrar       533.197,22 527.450,64

Tresoreria 320.406,12 263.759,54

Actius Financers a Curt Termini

Crèdits/Derivats/Altres

2014 2013

Total 853.603,34 791.210,18  
 
De l’import total de partides a cobrar que ascendeixen a 533.197,22 euros, correspon a 
operacions amb empreses del grup un import de 195.839,70 euros en concepte d’operacions 
efectuades i deutes pendents. A l’exercici 2013 aquest import era de 224.861,23 euros. Així 
mateix, dins del 533.197,22 euros s’inclou un saldo amb l’entitat “IMAGINATRIUM” per 
import de 142.449,03 euros. 
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En relació al contracte que en data 13 de setembre de 2011 es va formalitzar amb l’entitat 
“IMAGINATRIUM, S.L.” relatiu a “cessió del dret d’ús de l’espai i la maquinària i mobiliari 
ubicat a l’edifici Atrium Viladecans per a l’explotació de l’activitat de restauració”, amb una 
durada inicial de 5 anys a comptar des de la formalització del contracte (fins el 12 de 
setembre de 2016), es fa constar que mitjançant resolució de la Consellera Delegada de 
VILADECANS QUALITAT, S.L. de data 12 de novembre de 2014 es va acordar la resolució 
anticipada del contracte acceptant la petició de la pròpia cessionària per impossibilitat de 
continuar el servei amb efectes a partir de 31 de desembre de 2014; es va requerir així 
mateix a la cessionària el pagament abans de la data indicada de 31 de desembre en 
concepte de cànon per la cessió d’ús i consums no pagats de l’ import de 142.449,03.-€ IVA 
inclòs i es va acordar la liquidació provisional del contracte per import de 182.379,03.-€ 
(equivalent a l’import del cànon i consums no pagats a la data i una indemnització de 36.300 
€ per incompliment segons contracte). 
 
El contracte es troba pendent de liquidació econòmica definitiva sense que s’hagi percebut 
per VILADECANS QUALITAT, S.L. cap quantitat reclamada a la cessionària i pendent, una 
vegada es practiqui la liquidació econòmica definitiva, de reclamació judicial del pagament, si 
s’escau. 
 
Dins de préstecs i partides a cobrar també s’inclouen 25 mil euros corresponents a una 
imposició a termini fix mantinguda amb una entitat financera. A l’exercici anterior s’incloïen 
pel mateix valor.  
 
La diferència entre l’actiu corrent que apareix al balanç i els actius financers correspon a: 
 

a) Deutes contrets amb les administracions públiques que es detallen a la nota 8 de la 
present memòria. 

 
b) Deutes pendents, en concepte de subvencions rebudes per import de 181.014,50 € 

concedides per la Generalitat de Catalunya, 53.458,42 € per la Diputació de 
Barcelona i 801.802,51 € per l’Ajuntament de Viladecans en concepte de Contracte 
Programa, durant aquest exercici. Durant l’exercici anterior varen ser 207.674’70 € 
concedits per la Generalitat de Catalunya, 23.832’43 € per la Diputació de Barcelona i 
515.524,22 € per l’Ajuntament de Viladecans en concepte de Contracte Programa 
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6.2. Passius financers  

 
6.2.1.- Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció 
que compleixen a la Societat: 

 

Dèbits i partides a pagar 473.530,62 473.530,62 8.999,89 8.999,89 482.530,51 482.530,51

2014 2013

Total 473.530,62 473.530,62

2014 2013

Total 

2014 2013

482.530,51 482.530,51

Passius Financers a llarg termini

8.999,89 8.999,89

Deutes amb ent itats 

de crèdit
Derivats/Alt res

  
  

Dèbits i partides a pagar 21.774,90 79.596,23 1.780.717,15 1.412.208,14 1.802.492,05 1.491.804,37

Derivats/Altres

2014 2013

Deutes amb entitats 

de crèdit

Total 21.774,90 79.596,23

2014 2013

1.780.717,15 1.412.208,14

Total 

2014 2013

1.802.492,05 1.491.804,37

Passius Financers a curt termini

  
 

 
Els deutes amb entitats de crèdit a llarg i curt termini, corresponen a dos préstecs que 
provenen de la societat absorbida Gestió d’Aparcaments Viladecans, S.L. Les 
característiques d’aquestes préstecs són les següents:  
 

- Ibercaja:  Nominal: 389.560 euros, Venciment: 30 de juny de 2016, tipus 
d’interès pagat: 2,59% 
 

- Banco Mare Nostrum: Nominal: 400.000 euros, Venciment: 27 d’agost de 
2019, tipus d’interès pagat: 5,33% 
 

 
De l’import total de partides a pagar que ascendeixen a 1.780.717’15 euros, correspon a 
operacions amb empreses del grup l’import de 610.365,55 euros en concepte d’operacions 
efectuades i deutes pendents. A l’exercici 2013 aquest import era de 856.688,30 euros.  
 
La diferència entre el passiu corrent que apareix al balanç i els passius financers correspon 
als deutes contrets amb les administracions públiques, que no tenen la consideració 
d’instrument financer i que es detallen a la nota 8 de la present memòria. 
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El detall dels deutes amb entitats de crèdit que tenen venciment en els 5 anys posteriors a la 
data de tancament és el següent.  
 

2015 2016 2017 2018 2019 resta total

BMN 19.732,71 72.378,58 76.704,46 74.333,13 74.333,13 79.043,25 396.525,26

21.774,90 129.351,99 116.469,12 74.333,13 74.333,13 79.043,25 495.305,30

0,00 0,00 98.780,042.042,19IBERCAJA 56.973,41 39.764,66 0,00

 
  
 
6.2.2.- Altra Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent d'instruments 
financers 
 
Els principals actius financers de la Societat són saldos de caixa i efectiu, deutors comercials 
i altres comptes a cobrar i inversions, que representen l’exposició màxima de la Societat al 
risc de crèdit en relació amb els actius financers. 
 
El risc de crèdit de la Societat és atribuïble principalment als deutes comercials. Els imports 
es reflecteixen en el balanç de situació nets de provisions per a insolvències estimades per 
la direcció de la Societat en funció de l’experiència d’exercicis anteriors i de la valoració de 
l’entorn econòmic actual. 
 
 
 6.2.3.- “Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. 
Disposició addicional tercera. “Deure de informació” de la Llei 15/2010 de 5 de juliol” 
 
Segons la disposició segona i tercera de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, la situació referent a l’exercici 2014 és la següent:  
 
 

Import % * Import % *

**Dins del termini màxim legal 2.462.425,00 83,98% 2.233.483,07 78,46%

Resta 469.723,00 16,02% 613.051,76 21,54%

Total pagaments de l'exercici 2.932.148,00 100% 2.846.534,83 100%

Ajornaments que a la data de 

tancament sobrepassan el termini 

màxim legal  0,00 28.018,12

20132014

Pagaments realitzats i pendents de pagament a la 

data de tancament del balanç
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6.3. Fons Propis 
 
La composició i moviment produït durant l’exercici sota aquest epígraf és el següent: 
 

Capital 400.000,00 382.300,00 0,00 782.300,00 0,00 0,00 782.300,00

Reserva Legal 27.556,52 0,00 0,00 27.556,52 86,54 0,00 27.643,06

Reserves Voluntàries 124.785,20 0,00 0,00 124.785,20 0,00 0,00 124.785,20

Otras reservas 4.849,93 -25,84 0,00 4.824,09 0,00 0,00 4.824,09

Resultats neg ex. Anteriors -191.826,07 -144.236,05 0,00 -336.062,12 778,86 0,00 -335.283,26

Pèrdues i Guanys del 2012 -144.236,05 0,00 144.236,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Pèrdues i Guanys del 2013 0,00 865,40 0,00 865,40 0,00 -865,40 0,00

Pèrdues i Guanys del 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 3.946,95 0,00 3.946,95

TOTAL 221.129,53 238.903,51 144.236,05 604.269,09 4.812,35 -865,40 608.216,04

Saldo 

01.01.13
Addicions Disminucions

Saldo a 

31.12.13
Addic ions Disminucions

Saldo a 

31.12.14

 
 
 
6.3.1.- Capital social 
 
A data 26 de setembre de 2013 la Junta General Extraordinària de Viladecans Qualitat, S.L. 
acorda incrementar el capital social en 382.300 euros mitjançant la emissió de 3.823 
participacions socials de valor nominal de 100 euros cadascuna d’elles, subscrites i 
desemborsades en la seva totalitat per l’Ajuntament de Viladecans (2536 participacions) i la 
societat S.P.M VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. -abans S.A.- (1287 participacions), 
mitjançant l’aportació i transmissió de les participacions socials que a aquella data posseïen 
de la mercantil GESTIÓ D’APARCAMENTS VILADECANS, SL. 
 
Com a conseqüència de l’esmentada ampliació de capital, a 31 de desembre de 2014 el 
capital social ascendeix a 782.300 euros, dividit en 7.823 participacions iguals, acumulables 
e indivisibles de 100 euros de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de l’1 al 
7.823, ambdues incloses. 
 
El 51,13% del capital de la Societat pertany a VILADECANS GRUP D’EMPRESES 
MUNICIPALS, S.L. (participada 100% per l’Ajuntament de Viladecans), el 16,45% pertany a 
la Societat S.P.M VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. (abans S.A.), i el restant 32,42% a 
l’Ajuntament de Viladecans.  
 
La Societat no té en el seu poder cap participació pròpia. 
 
 
6.3.2.- Reserva legal 
 
Durant aquest exercici s’ha increment en 86,54 euros que correspon a la distribució del 
resultat de l’exercici anterior. Resta pendent de dotar fins que arribi al 20% del capital social, 
xifra que estableix, com a mínim, l’actual legislació. 
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6.3.3.- Reserva voluntària  
 
El seu import de 124.785,20 euros es composa de reserves voluntàries que es troben 
totalment disponibles.  
 
 
6.3.4- Reserva de fusió  
 
Fruït de la operació de fusió per absorció amb la Societat GESTIÓ D’APARCAMENT 
VILADECANS, S.L., s’ha generat una reserva de fusió per import de 25,94 euros. Aquesta 
reserva es troba totalment disponible. En el quadre anterior el seu saldo s’inclou dins de 
l’epígraf “Altres reserves”. 
 
 
7.- EXISTÈNCIES  
 
La composició de les existències a 31 de desembre de 2014 i a 31 de desembre de 2013 és 
la següent:  
 

2014 2013

Treballs en curs 248.752,76 246.222,90

TOTAL 248.752,76 246.222,90  
 
 

El treballs en curs que formen part de les existències de la Societat es composen 
principalment de la feina executada referent a:  
 

- Reordenació de la Plaça de la Constitució de Viladecans. En aquest àmbit s’han 
fet gestions preparatòries de la redacció de la modificació puntual del pla general 
metropolità, assessorament a l’àmbit del mercat municipal i el seu aparcament i 
el seguiment de l’execució de les obres i coordinació amb proveïdors de sistemes 
de control i centralització de portes, barreres i circuits tancats de TV. 

- Gestions preparatòries en relació a les futures activitats esportives i espais en el 
futur complex esportiu Torre Roja.  

- Direcció cultural del projecte Ateneu de les Arts.  
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8.- SITUACIÓ FISCAL 
 
L’operació de fusió anomenada a la Nota 1 de la present memòria s’ha acollit al regim fiscal 
previst al capítol VIII del títol VII del text refós de llei de l’impost sobre societats (reial decret 
legislatiu 4/2004, de 5 de març) relatiu al regim especial de les fusions, escissions, 
aportacions d’actius i bescanvi de valors.  
 
D’acord amb el previst a l’article 93.1 de la llei d’impost sobre societats, es detalla la següent 
informació respecte a la societat que ha estat absorbida:  
 

a) Últim balanç tancat per la entitat transmitent. 
  

   Veure nota 12 de la present memòria.  
 

b) Exercici en el que l’entitat transmitent va adquirir els bens transmesos que siguin 
susceptibles d’amortització.  

 
Els bens incorporats a la Societat amb motiu de la fusió per absorció de GESTIÓ 
D’APARCAMENTS VILADECANS, S.L. van ser adquirits principalment, entre els 
exercicis 2007 i 2012.  

 
c) Relació de bens adquirits que s’hagin incorporat als llibres de comptabilitat per un 

valor diferent a aquell pel que figuraven en els de l’entitat transmitent amb anterioritat 
a la realització de la operació, expressant ambdós valors així com els fons 
d’amortització i correccions valoratives per deteriorament constituïdes en els llibres 
de comptabilitat de les dues entitats. 

 
   Aquest punt no es aplicable a aquesta operació de fusió.  
 

d) Relació de beneficis fiscals gaudits per l’entitat transmitent, respecte dels quals 
l’entitat hagi d’assumir el compliment de determinats requisits d’acord amb l’establert 
en els apartats 1 i 2 de l’article 90 d’aquesta llei.  

 
  Aquest punt no es aplicable a aquesta operació de fusió.  
 
Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d’impostos no poden considerar-se 
definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals, o hagi 
transcorregut el termini de prescripció corresponent. La Societat té oberta a Inspecció tots 
els impostos pels quals ha tributat, no obstant, en opinió de la direcció de la Societat no 
existeixen contingències d’imports significatius que poguessin derivar-se de les declaracions 
presentades. 
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A 31 de desembre de 2014, el detall amb les administracions públiques és el següent :  
 

H.P. Deutora per IVA 176.050,62 €

Altres organismes públics deutors per 

subvencions 1.036.275,43 €

H.P. Retenció comptes bancaris 0,00 €

H.P. Creditor per retencions IRPF -70.038,38 € *

Hda. Pública Creditora devol impostos -1.317,33 €

Seg. Social Creditora -48.302,75 € *

TOTAL 1.092.667,59 €  
 
*Imports pagats en el mes de gener de 2015 
 
 
A 31 de desembre de 2013, el detall amb les administracions públiques era el següent :  
 

H.P. Deutora per IVA 112.224,85 €

Altres organismes públics deutors per 

subvencions 747.031,55 €

H.P. Retenció comptes bancaris 1.129,09 €

H.P. Creditor per retencions IRPF -58.927,33 € *

Hda. Pública Creditora devol impostos -1.317,33 €

Seg. Social Creditora -44.208,71 € *

TOTAL 755.932,12 €  
 
*Imports pagats en el mes de gener de 2014 
 
La Societat, a 31 de desembre de 2014, té les següents bases imposables negatives 
pendents de compensar : 
 
 

Bases imposables 
negatives

Import
Any límit 

compensació

2008 140.416,80 € 2023

2009 52.029,29 € 2024

2010 45.761,66 € 2025

2011 270.481,39 € 2026

2012 210.577,36 € 2030

2013 73.095,66 € 2031

TOTAL 719.266,50 € -  
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En aquestes bases imposables negatives, s’inclouen bases per import de 384.069’88 euros 
que provenen de la operació de fusió realitzada amb la Societat GESTIÓ D’APARCAMENTS 
DE VILADECANS, S.L. 
 
 
9.- INGRESSOS I DESPESES 
 
 
 9.1.- Detall ingressos d’explotació 
 
El detall dels ingressos d’explotació per a l’exercici 2014, i l’exercici 2013 és el següent: 
 

2014 2013

Àrea espectacles 488.281,45 356.356,82

Àrea esports 1.091.950,25 1.356.420,05

Lloguers i varis 301.097,82 323.865,60

Gestió Parkings 199.744,37 213.470,02

Ateneu 26.286,11 0,00

TOTAL 2.107.360,00 2.250.112,49  
 
 
 
 9.2.- Detall aprovisionaments 
 
El detall d’aprovisionaments per a l’exercici 2014, i l’exercici 2013 és el següent: 
 
 

2014 2013

Contractes 550.496,80 542.045,26

Lloguer Infraestructures 69.739,10 52.037,68

Lloguer Personal 57.447,38 10.540,45

CONTRACTE SEAE (monitors i socorristes) 290.112,24 311.776,72

Contracte Paidoesport 25.723,55 0,00

Despeses Cursets Ateneu 8.293,56 0,00

Gestió Parkings 12.634,74 0,00

TOTAL 1.014.447,37 916.400,11  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VIQUAL - COMPTES ANUALS EXERCICI 2014 - Memòria 

  

      Pàgina 30/36 

 
  9.3.- Despeses de personal i detall de carregues socials:  
 
El detall de les despeses de personal i de carregues socials per a l’exercici 2014, i l’exercici 
2013 és el següent: 
 
 

2014 2013

Sous i Salaris 1.383.454,69 1.290.480,14

Indemnitzacions 9.000,00 20.410,00

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 422.337,46 378.852,38

Altres despeses socials 10.863,89 14.590,25

TOTAL 1.825.656,04 1.704.332,77  
 
 
En aquest punt, cal destacar que la Societat a l’exercici 2012 no va meritar la paga 
extraordinària, corresponent al mes de desembre, del seu personal, d’acord a l’article 2 del 
RDL 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment 
de la competitivitat. En aquest exercici s’ha meritat la part corresponent.  
 

 
9.4.- Detall d’altres despeses d’explotació i variació de provisions i pèrdues de 

crèdits incobrables:  
 

El detall per l’exercici 2014 i l’exercici 2013 és el següent:  
 

2014 2013

Serveis exteriors 1.616.542,99 1.530.863,02

Tributs 26.520,13 26.351,12

Pèrdues per crèdits incobrables 959,30 15.394,10

Altres despeses de gestió corrent 129,94 750,00

TOTAL 1.644.152,36 1.573.358,24  
 

 
9.5.- Ajustaments per periodificació.  

 
Al moment de tancament de l’exercici, en el passiu del balanç, a l’epígraf d’ajustaments per 
periodificacions, hi figuren comptabilitzats els ingressos diferits, per l’import de 385.682,31 
euros que la Societat ha cobrat dels seus abonats de forma anticipada, per les quotes 
corresponents al període de gener a setembre de 2014. Per aquest mateix concepte l’any 
passat hi figurava al passiu del balanç un import de 410.614,60 euros.  
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9.6.- Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables 
 

 
Durant l’exercici, no hi ha hagut cap moviment de les provisions per altres operacions de 
tràfic.  
 
 
10.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS 
 
 
A continuació incloem el moviment que durant l’exercici, s’ha produït en el compte de 
subvencions de capital : 
 

Subvenció de capital Esports 1.200,11 1.200,11 0,00 0,00 0,00

Subvenció Ajuntament de Viladecans 0,00 0,00 0,00 130.500,00 0,00 130.500,00

Traspàs a resultat Saldo f inal 2014Saldo inicial 2013 Traspàs a resultat Saldo f inal 2013 Addicions 

 
 
La Societat durant l’exercici ha rebut una subvenció de capital per import de 300 mil euros. 
Aquesta subvenció va ser atorgada per l’Ajuntament de Viladecans amb l’objectiu de 
finançar inversions en immobilitzat realitzades per la Societat. Aquesta subvenció es 
traspassa a resultat periòdicament en funció de l’amortització dels bens adquirits. El saldo 
pendent de traspassar a resultat a 31 de desembre de 2014 és de 130.500 euros (174.000 
euros, nets de l’efecte impositiu). 
 
 
Les subvencions a l’explotació rebudes durant l’exercici 2014 han estat les següents:  
 

2014 2013

Subvencions Ajuntament 1.771.960,36 1.008.341,48

Generalitat de Catalunya 104.000,00 95.739,22

Diputació de Barcelona 63.303,00 54.360,17

Subvencions INAEM 10.000,00 0,00

Ingressos Zona Blava- Ajuntament 374.332,61 357.728,51

Ingressos Dipòsit Municipal- Ajuntament 117.124,92 127.756,20

Contracte Programa - Ajuntament 132.000,00 268.000,00

TOTAL 2.572.720,89 1.911.925,58  
 
 
Dins l’import de Subvencions Ajuntament inclou 954.100 euros de l’Ajuntament de 
Viladecans durant l’exercici 2014 en concepte de contracte programa. Durant l’exercici 2013 
l’import del contracte programa va ser de 864.100 mil euros. 
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En relació a l’activitat de gestió de parkings, la Societat fruït de la fusió amb Gestió 
d’Aparcament Viladecans, S.L. , s’ha subrogat el contracte programa signat a l’exercici 2009 
per aquesta societat amb l’Ajuntament de Viladecans en el que s’estableixen les seves 
funcions, bàsicament la gestió dels següents serveis:  
 

a) Control de la zona d’estacionament blava i taronja  

b) Servei de grua municipal  

c) Dipòsit municipal de vehicles  

d) Places d’aparcament  

 
La part fixa d’aquest contracte programa s’inclou als 132.000 euros “Contracte Programa- 
Ajuntament” del quadre anterior. A l’exercici 2013 per import de 268.000 euros. 
 
La part variable d’aquest contracte programa, correspon als “Ingressos Zona Blava” i 
“Ingressos Dipòsit Municipal”, que l’Ajuntament de Viladecans aporta a la Societat en funció 
de la recaptació recollida de la zona blava i el dipòsit municipal de vehicles de Viladecans.  
 
 
11.- GARANTIES COMPROMESES AMB TERCERS I ALTRES PASSIUS CONTINGENTS 
 
A data de tancament de l’exercici, existeix una garantia per operacions comercials, 
contractada amb Banco Popular, per un import de 1.000.000 euros, en concepte de 
possibles devolucions de rebuts portats al cobrament. 
 
 
12.- COMBINACIONS DE NEGOCIS  
 
Si bé la fusió per absorció produïda durant l’exercici 2013, la qual es detalla a la Nota 1 de la 
present memòria, no es pot considerar pròpiament una combinació de negocis degut a 
l’estructura preexistent del grup del que formaven part la societat absorbent i l’absorbida, a 
efectes d’una major transparència de l’operació realitzada, seguidament adjuntem el balanç 
a 31 de desembre de 2012 de la societat absorbida:  
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   A)  ACTIU NO CORRENT 

   II.   Immobilitzat material 

   V.   Inversions  financeres a llarg termini

   B)  ACTIU CORRENT .

   III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

   1.  Clients per vendes i prestacions de serveis 

      b).  Clients per vendes i prestacions de serveis a curt termini 

   3.   Altres deutors 

   IV.  Inversions en empreses del grup i associades a curt termini  

   V.   Inversions financeres a curt termini 

   VII Efectius i altres actius líquids equivalents

   TOTAL ACTIU (A + B) 

   A) PATRIMONI NET 

   A-1) Fons propis 

   I. Capital 

   1. Capital Escripturat 

   III. Reserves 

   V. Resultats d'exercicis anteriors 

   VII. Resultat de l'exercici 

   III.  Deutes a curt termini  

   1. Deutes amb entitats de crèdit  

   3.  Altres deutes a curt termini 

   IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini

   V.Creditors comercials i altres comptes a pagar  

   1. Proveïdors 

    b). Proveïdors a curt termini 

   2. Altres creditors 

   TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 

ACTIU 31/12/2012

702.854,28

1.043.539,28

938.288,01

115,37

    I.   Immobilitzat intangible 326.086,65

376.652,26

854.119,47

74.884,72

3.213,98

84.168,54

84.168,54

   VI. Periodificacions a curt termini 3.064,40

24.088,17

1.746.393,56

490.200,00

490.200,00

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2012

382.274,16

382.274,16

276.180,04

(317.764,57)

(66.341,31)

   B) PASSIU NO CORRENT 559.759,06

       II, Deutes a llarg termini 559.759,06

                  1. Deutes amb entitats de crèdit 559.759,06

   C) PASSIU CORRENT 804.360,34

60.673,33

48.675,20

11.998,13

546.484,05

197.202,96

1.746.393,56

69.357,53

69.357,53

127.845,43

 
 
 
 
13.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
Les parts vinculades amb les que la societat ha mantingut transaccions comercials o saldos 
pendents a data de tancament dels comptes anuals, han estat les següents: 
 

Societat Domicili

% participació 

efectiva

Viladecans Grup d'Empreses Municipals, SLU Viladecans 51,13%

Ajuntament Viladecans Viladecans 32,42%

S.P.M. Viladecans Mediterrània, S.L. (abans S.L.) Viladecans 16,45%

Viladecans Renovació Urbana, SLU Viladecans 0%

(*) % participació efectiva en el Capital de la Societat  
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Les operacions amb les empreses del grup durant l’exercici 2014 han estat els següents: 
 

S.P.M. Viladecans Mediterrània, S.L. (abans S.A.) 0,00 0,00 0,00

Viladecans Renovació Urbana, S.L. 9.396,73 0,00 38.445,64

Ajuntament de Viladecans 0,00 2.395.417,89 0,00

Viladecans Grup d'Empreses Municipals, S.L. 0,00 0,00 197.276,51

TOTAL 9.396,73 2.395.417,89 235.722,15

2014

Vendes i 

prestacions de 

serveis

Compres i 

adquis ic ions de 

serveis i altres 

Subvencions i 

contracte 

programa 

 
 
El saldo pendent a 31 de desembre de 2014 és: 
 

S.P.M. Viladecans Mediterrània, S.L. (abans S.L.) 5.018,35 145.715,23

Viladecans Renovació Urbana, S.L. 32.948,09 24.600,98

Ajuntament de Viladecans 801.802,51 0,00

Viladecans Grup d'Empreses Municipals, S.L. 157.873,26 440.049,34

TOTAL 997.642,21 610.365,55

2014

Saldos           

deutors 

Saldos         

creditors 

 
  
Les operacions amb empreses del grup i el saldo a 31/12/2013 van ser: 
 

S.P.M. Viladecans Mediterrània, S.A. 0,00 0,00 30.693,26

Viladecans Renovació Urbana, S.L. 10.485,30 0,00 46.389,15

Ajuntament de Viladecans 0,00 1.761.826,19 0,00

Viladecans Grup d'Empreses Municipals, S.L. 0,00 0,00 194.629,71

TOTAL 10.485,30 1.761.826,19 271.712,12

2013

Vendes i 

prestacions de 

serveis

Compres i 

adquisicions de 

serveis i altres 

Subvencions i 

contracte 

programa 

 
 

S.P.M. Viladecans Mediterrània, S.A. 30.018,35 145.715,23

Viladecans Renovació Urbana, S.L. 36.325,75 7.278,22

Ajuntament de Viladecans 516.168,29 424.300,18

Viladecans Grup d'Empreses Municipals, S.L. 157.873,26 279.593,67

TOTAL 740.385,65 856.887,30

Saldos           

deutors 

Saldos         

creditors 
2013
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La naturalesa del servei prestat a les entitats del grup s’inscriu dintre del Pla de Millora 
Integral del Sector Ponent de Viladecans, així com del projecte Bossa Jove.  
 
A més a partir de l’1 de gener de 2013, la naturalesa del servi prestat a les entitats del grup, 
també s’inscriu dins de l’activitat de grua i recollida de vehicles, així com de diferents 
aparcaments i zona blava.  
 
En totes les transaccions amb empreses vinculades ha estat aplicada una política de preus 
de mercat. 
 
 
14.- ALTRA INFORMACIÓ 
 
  

• La Societat no té concedida cap bestreta ni crèdit als membres del Consell 
d’Administració 

 
• Els honoraris percebuts per l’Auditor de la Societat amb concepte de l’auditoria del 

exercici 2014 ascendeixen a 7.000 euros (7.000 euros exercici 2013). 
 

• La Societat per les seves característiques no precisa actuacions especials que 
exigeixen inversions per corregir l’impacte medi-ambiental . 

 
• Tot i que la Societat arrossega un fons de maniobra negatiu, atesa la seva naturalesa 

de societat municipal i els suports a l’explotació que li atorga l’Ajuntament de 
Viladecans de forma variable en cada exercici social, d’acord amb l’evolució i les 
necessitats de l’activitat, no s’estima que per aquest motiu la Societat no pugui 
atendre les obligacions adquirides.  

 
• Personal: 

 
El nombre mitjà d’empleats i la seva distribució per categories a 31 de desembre de 
2014, ha estat el següent: 
 

Categoria

Núm. 

Empleats Homes Dones

Personal Directiu 1 0 1

Directors 3 3 0

Comandaments intermedis 4 2 2

Tècnics 8 5 3

Administració 4 0 4

Altres 32 21 11

Total 52 31 21  
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El nombre mitja d’empleats i la seva distribució per categories a 31 de desembre de 
2013, ha estat el següent:  
 

Categoria

Núm. 

Empleats Homes Dones

Personal directiu 2 2 0

Comandaments intermedis 10 6 4

Técnics 2 0 2

Altres 37 25 12

Total 51 33 18  
 

• El sou rebut pel personal directiu en 2014 ha estat de 5.409,12 euros. La remuneració als 
consellers per assistència als consells ascendeix a 65.926,40 euros. En l’exercici 2013 el 
sou del personal directiu va ser de 65.305,24 euros i per assistència als Consells, els 
consellers van rebre 5.769,72 euros.  
 
Els administradors han confirmat que no exerceixen càrrecs o funcions en Societats amb 
el mateix anàleg, o complementari gènere d’activitat al que constitueix l’objecte social de 
la Societat; ni realitzen pel seu compte o per compte d’altre, el mateix anàleg o 
complementari gènere d’activitat al que constitueix l’objecte social de la Societat. 

 
Així mateix, alguns membres del Consell d’Administració ostenten càrrecs directius o 
desenvolupen funcions relacionades amb la gestió d’altres empreses del grup al qual 
pertany la Societat que no han estat objecte d’inclusió en la informació anterior en no 
suposar cap perjudici dels seus deures de diligència i lleialtat o l’existència de potencials 
conflictes d’interès al context de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, que modifica la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors i la llei de societats de capital, aprovada pel 
real decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol. 

 
 
15.- FETS POSTERIORS 
 
No s’ha produït cap fet amb posterioritat que afecti als Comptes anuals a 31 de desembre de 
2014 o que sigui útil per a l’usuari dels comptes anuals, ni que afecti a l’aplicació del principi 
d’empresa en funcionament.  
 
 
 
 
A Viladecans, vint-i-set de març de dos mil quinze. 


