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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDITOR 
INDEPENDENT 

Al Soci de SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ, SAM. 

Opinió 

Hem audítat els comptes anuals de SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA 
GELTRÚ, SAM que comprenen el batane; a 31 de desembre de 2018, el compte de 
pérdues i guanys i la memoria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ, SAM, a 31 de desembre de 2018, 
així com deis seus resultats corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, 
de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que 
s'identifica a la nota 2 de les notes explicativas) i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables que hi estiguin continguts. 

Fonament de l'opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de 
l'activítat d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord 
amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de 
!'auditor en relació amb !'auditoria deis comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d'ética, inclosos 
els d'independéncía, que són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals a 
Espanya segons alió que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 
comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de !'auditoria de comptes 

,~rti,hi han concorregut situacions o circumstancies que, d'acord amb alló que estableix 

'
~~ '-"4~!~~r1~(!~-~entada ~or~a~iva reguladora, hagin afectat la necessaria independencia de 
~-~t~~~ra que s ha91 v1st compromesa. 
lf.~, .. ~,~. ~J »1 
~~) ·>fjt' ,;.~' \'(\ p 

l l\~ W~~:l~Co~~iderem que !'evidencia d'au,ditoria que hem obtingut proporciona una base suficient 

\:~, cmm~ ~~~C!i-~i~~~~uada pera la nostra opinio. 
\\e: A' ·'"f>"'''"S "- l '"-' /: y~.(.) \,ol(Jí.\..rt ... , ""' • J.,,¡/ 
\\ . 

\?~J'lc'¿l.0,1i~ectes més rellevants de /'auditoria 
~~/" 

Els aspectes més rellevants de !'auditoria són aquells que, segons el nostre judici 
professional, han estat considerats com a els riscos d'incorrecció material més 
significatius en la nostra auditoria deis comptes anuals del període actual. Aquests riscos 

1 

RP.üiSt'7) Espe~ial de Socle::::laciQM cJe Auc:lirores del Instituto de CeM.n··~l:I Jur8dos de Cucnt~ d& E.~pK.lia ccn el nUrnero 439. 
Regist:o Of:Cial de Auditores dé CtJ1::1•lltta del Minister1o de Economía y H.:scienda con el número S0-864. 

R.M. da Bsrceone., Follo 1 i'3. Tomo 25176, Hoja 884220. lnsc. 1 .. C1F B. 00247020. 



CORTÉS Y ASOCIADOS 
AUDITORES SL 

han estat tractats en el context de la nostra auditoria deis comptes anuals en el seu 
conjunt, i en la fonnació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió 
per separat sobre aquests riscos. 

Hem determinat que no existeixen riscos més significatius considerats en !'auditoria que 
hagin de ser comunicats en el nostre informe. 

Altre informació: informe de gestió 

L'altra informació compren exclusivament !'informe de gestió de l'exercici 2018, la 
formulació deis quals és responsabilitat del Consell d' Administració de la societat i no 
forma part integrant deis comptes anuals. 

La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix !'informe de gestió. La 
nostra responsabilitat sobre !'informe de gestió, de conformitat amb el que exigeix la 
normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes, consisteix a avaluar i informar 
sobre la concordanya de !'informe de gestió amb els comptes anuals, a partir del 
coneixement de l'entitat obtingut en la realització de !'auditoria deis comptes esmentats 
i sense incloure informació diferent de I' obtinguda com a evidencia durant la mateixa. 
Així mateix, la nostra responsabilitat consisteix a avaluar i informar de si el contingut i 
presentació de !'informe de gestió són conformes a la normativa que resulta d'aplicació. 
Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, vam concloure que hi ha incorreccions 
materials, estem obligats a informar-ne. 

Sobre la base del treball realitzat, segons el descrit en el paragraf anterior, la informació 
que conté !'informe de gestió concorda amb la deis comptes anuals de l'exercici 2018 i 
el seu contingut i presentació són conformes a la normativa que resulta d'aplicació. 

Responsabilitats del Consel/ d'Administració en relació amb els comptes 
anuals 

El Consell d'Administració és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de 
forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats 
de la Societat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a 
l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per a permetre la 

~-;pr~eparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error. 
«: -~·~ " .... :-.; ,'\) ~,) ' 

:J 'iL \ 

{f? S::;'~M'?~\preparació deis comptes anuals, el Consell d'Administració és responsable de la 
!.\§ ¡,t.¿-";~alofi3'~ió de la capacitat de la S?cietat per co~tinuar con:i a empresa en funcionament, 
f l ~ ~1~ ,t..:.Teve~rt. seg o ns correspongu1, les qüest1ons relacionad es amb !'empresa en 
l \il ·~1unc!:'?pament i. utilitzan! el principi co.'!'ptabl~ d.' empresa en funcionament excepte si el 
\.':', ccsrEs v Asoc©~tis~,11 d'Admm1strac10 té la intenc10 de hqu1dar la Soc1etat o de cessar les seves 
~~ AWfTos~. b 'peFabions, o si no existeíx cap altra alternativa realista . 

. /! 

fY 'o''~'i""/ CE~~/ -...... -
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Responsabilítats de /'auditor en re/ació amb els comptes anua/s 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el 
seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un 
informe d'auditoria que conté la nostra opinió. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoria 
realitzada de conformitat ambla normativa reguladora de l'activitat d'auditoria vigent a 
Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions 
poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma 
agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions economiques 
que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat 
d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim 
una actitud d'escepticisme professional durant tota !'auditoria. També: 

• ldentifíquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a 
causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per 
respondre a aquests riscos i obtenim evidencia d'auditoria suficient i adequada 
per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una 
incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció 
material a causa d'error. ja que el frau pot implicar coHusió, falsificació, 
omissions deliberades, manifestacions intencionadament erróníes, o l'elusió del 
control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant pera !'auditoria ambla finalitat 
de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les 
circumstancies, i no ambla finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del 
control intern de l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la 
raonabilitat de les estimacions comptables í la corresponent informació revelada 
pel Consell d'Administració. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Consell 
d'Administració, del principi comptable d'empresa en funcionament í, basant-nos 
en !'evidencia d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una 
incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar 
dubtes significatius sobre la capacitat de la Societat per continuar com a empresa 
en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix 
que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent 
informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són 
adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es 
basen en !'evidencia de auditoria obtinguda fins a la data de nostre informe 
d'auditoria. No obstant aixo, fets o condicions futurs poden ser la causa que la 
Socíetat deixi de ser una entitat en funcionament. 
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NIF: 1 A62781208 1 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 

SERVE!~ º 'APARCAMENT DE 
VlLANOVA 1 LA GE 

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIA~.11'. 
~ -- - 1;f¡ ~ 1 

/ti 
)L~ 

'{_' /~/l7~~ - UNIDAD ·~ 

9~~~~, / Euros: 09001 

D:les: 
09002 

~ iUones: 0%03 

~cfo destinado para fnnas de los a lr11dores ' · J 
'\., NOTAS DE 

BA1 

.¡ 

ACTIV' LA MEMORIA EJERCICIO ' 2º18 (2) EJERCICIO 2017 (3) 

A) ACTIVO NO CORRIENTE ... .. .... .... 11000 
5.049.257,54 5.009.060, 14 ... .. . ... ... . . . ..... . 

l. Inmovilizado Intangible .. . . •.. ... •.•• .... .•. ... .••. ... . ... . 11100 
5 18.098,80 15.481,30 

11. Inmovilizado material . . .• .. 11200 
6 770.114, 11 624.858,21 .. .. ..... .... ... ... ..... ... .... .. 

111. Inversiones Inmobiliarias . . 11300 
7 4.258.020,59 4.365.696,59 . .... . .... . .. . .. ... ... . .. . . 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo . .. 11400 
4 

v. Inversiones financieras a largo plazo 11500 
4 3.024,04 3.024,04 . .... .. . ... .. . . . .. . . .. 

VI. Activos por impuesto diferido . .. ... .. 11600 
4 .. .... .... ... ... .... .. 

VII. Deudoros comerciales no corrientes . . . ........ . . •.• . .. .... . . 11700 

B) ACTIVO CORRIENTE . ... .. ..... . . . .. ... . .. . .. ... ... .... ... 12000 
1.468.883,46 1.745.864,54 

l. Activos no comentes mantenidos para la venta . . .•••. .. .•.. .. 12100 

11. Existencias ............. . .. . . . ... .. ... .. . .. . .... . ...•. •. . 12200 
1.079,74 1.079,74 

IU. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar . 12300 
4 62.010,57 168.421,91 

···• • •4•••· • . 

1. Clientes por ventas y prestaciones de seiv'.cios .... ..... ... .... . . 12380 
68.834,77 174.807,72 

a) Clienies por ventas y prestaciones de servicios a iargo plazo . ... • . . . 12381 

ój Clientes por ventas y prestaciones de seTVícios a corto plazo . ...... . 12382 
68.834,77 174.807,72 

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos ......... . .. .•.. . . . 12370 

3. Otros deudores . . .. . ... .. ........ 12390 
-6.824,20 -6.385,81 

. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo . 12400 
335.478,75 566.720,58 

Inversiones financieras a corto plazo 
4 27.575,37 35.575,37 v. .......... .... .. . . .. ... . 12500 

VI. Periodificaclones a corto plazo ..... 
4 9.507,39 10.190, 13 .......... ..... .. .... .. . 12600 

VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes ... .• _ . .. •. . . . .. 
4 1.033.231,64 963.876,81 

12700 

TOTAL ACTIVO (A + B) 10000 
6.518.141,00 6.754.924,68 . . . . .... .. ...... . . ..... .. ...... .. 

~~ S Of , 
(' ' e, </. 

r.~· #'~~(" ':S ./ '. 

~~ '~ ~s,, 1 ~\ ;:; ~~\l1r o " ¡/u.i f\' t ·~. e: ... '.'\ .,,.,.. (', 1- ,,-¡;~ < p, t!'J :- ...... ..... 

\ '"' , ' _. .. 
,~_;, COfi~'>Y ASOCIADOS :; 1 I 
~ 0 Au.,•1a· ts s 1 ·-· ¡ 
\ "' . I:,/ ,, 

~/ 'l?CfLO\·· Í'° 

(1) l'Jmrque las ca' lllas correspondientes, .segun exprese las cifra$ en unidades. mtles o millones da euros. Todos 101 documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma uni-
d2'd. 

(2) Ej-.rciclo al qu• van referidas las cuentas anuales. 
(3) Eje1-eiclo anterior. 



PATRIMONIO NETO V PASIVO 
NOTAS DE 

LA MEMORIA EJERCICIO 2-018 
(1) EJERCICIO 2º17 .(2) 

Al PATRIMONIO NETO . . .. . .. . . • .. .. .•.•. .. . . .•..• .. ••••• .•. 20000 
2.027.308,33 1.953.625,11 

l\·1) Fondos .propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . r2~10::;;:0::.:::0+--ª--+-----6-6_s_.34_o._52-l---------1 
872.652,00 

l. Capital ........... . .. . ... .... .. ..•.. ... 21100 
872.652,00 

1. Capital escriturado.. . .. ... .... ... .... ... .. ..... .. .... .. _. 21110 t-"""'-'-=-+-----1---------4----------l 

2. (Capital no exigido).. . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r2'-'-11.:.:2::.:0'-t----l----------+---------I 

11. Prima de emisión. .. ... ... . . .. .. ... .. .... .. . .. .. .. ... .. . . 21200 f-""=.::.::o..¡.~~~-1-~~~~~~~+-~~~~~~-I 
422.514,47 8 

111. Reservas ......... .... ... .... .. .. . . . ... . ..... ... ... . .. . . 21300 

1. Reserva de capitalización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21350 j----'-"-'-+-----+---------+-----------1 
422.514.47 2. Otras reservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21360 ¡-===-=-;-~~~-r~~~~~~~+-~~~~~~----1 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) . . . . . . . . . . . 21400 ¡-="-=-=-;-~~~-r~~~~~~~+-~~~~~~----1 

8 ·745.666,76 V. Resultados de ejercicios anteriores. .... .. .. ... . ... .. . .. .. .. 21500 ¡-=.;..;::.:-=-;-~~~-r~~~~~~~+-~~~~~~----1 

VI. Otras aportaciones de socios . . ... ..... .. . ..... ... .. .. ... . 21600 

Vil. Resultado del ejercicio ...... . .. . . . .. ... ...... ... .... ... . 21700 e 118.840,81 

VIII. (Dividendo a cuenta) ........ . . . 21800 

IX. Otr-os instrumentos de patrimonio neto. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 21900 ¡-=..c=-=-;-~~~-r~~~~~~~+-~~~~~~--1 

A·2) Ajustes por cambios de valor .......... . . . 22000 
8 1.301.710,23 

A·3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. . . . . . . . . . . . . . . 23000 57.257,58 
i--~~;------+--------4----------l 

3.323.596,90 B) PASIVO NO CORRIENTE . .. .. . . • • . .. . . . .. .. . . . . .. .. . . . . .. . 31000 t--"-'-'-''-'--+-----+--------4----------1 
l. Provisiones a largo plazo . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • • . 31100 t-""'"'-=-=-t~~~-r~~~~~~~+-~~~~~~----1 

11. Deudas a largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r3-'-1=-20::.:0'-t __ 1._
2
_-+-----33_3_.5_2_5_,7_6+----------1 

1. Deudasconentidadesdecrédito .. .. . . ... .... . . . .. .. . . ... .... 31220 333.525,76 t-""'==::o.+~~~-r~~~~~~~+-~~~~~~----1 

2. Acreedores por arrendamiento financiero .. .. • . . .... .... ... .• , . 31230 
i--~~+-----t---------+----------1 

3. Otras deudas a largo plazo ............. . .. .. .... . . . 31290 

2.990.071,14 3.255.855,22 111. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. . . . . 31300 t-""'-=-'~+-----1----------l----------I 

IV. Pasivos por impuesto diferido . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 31400 t-""'-'--'-"-=-t~~~-r~~~~~~~+-~~~~~~~ 

V. Perlodificaciones a largo plazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31500 r"'..:.=-=-t~~~-r~~~~~~~+-~~~~~~~ 

VI Ac~d . 1 . t · &
1
s D~ merc1a es no comen es .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡--3_1_60~0"-t----+----------l!-----------1 

VII. p~a con caY~ ~sticas especiales a largo plazo. . . . . . . . . . . . 31700 
/~ .:::@-_~ -~ \ ~-~~-----'----------'-----------l /: ~ ~-= ~ ,:"'('{- ~ ¡\ 
"~ --~ e;\\ 
. ~1 .'.l t~\' .. 
~ ·:t ~r 
\~ --: sL 
1 ~ ·-:' CC!l1f.S '{ ".so ... !NJ(JS ~1' 
\'<'~ MJt'JlWf:~S. S l ,i;) 
•.\ ,;¡, '' 
\\ . . !, .. 
'\.,& '""// ~~, 

(1) Ejercicio a1 Que van telendas la:; cuentas anuMes. 
(2) Ejercicio antetior. 
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VI 
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO 

I 
BA2.2 

~ J _/ 
NIF: 1 A62781208 1 ~- ~~D- ~ A} ~-~ ( -e ..... 
DENOMINACIÓN SOCIAL. , ) <1CC1\JC1<1 n• • ~ • ~~ • ".Ai=tJT ~ ~~ j VILANOVA l LA (3E ....... ....._ 

Espacio dest111ado!para las !mas de IOs administradores ~ . I 

v " NOTAS DE 
2018 2017 PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERCICIO (1) EJERCICIO (2) 

C) PASIVO CORRIENTE .......... .. .. ...... .......... . . ..... 32000 1.167.235,77 1.114.454, 19 

'· Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para 
la venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 32100 

11. Provisiones a corto plazo ... . .... ... .. . ... . .. . ... . .. . . . .. 32200 

111. Deudas a corto plazo ........ ... ... .. . ... . . . - ... . .. . ~ .. 32300 154.852,77 145.784,91 

1. Deudas con entidades de crédito. . ... . . .. .. .. . .. .. ... .. 32320 97.312,09 98.510,60 

2. Acreedores por arrendamiento financiero . . .. -· . . .... . ' .. ... 32330 

3. Otras deudas a corto plazo . . . .. . .... . ... ... .... ........ 32390 57.540,68 47.274,31 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo .. ... 32400 267.970,12 267.970,12 

v. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32500 10 688.030,73 624.460,69 .... .... . ' . 
1. Proveedores ........... . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . ... . .. 32580 110.339,84 216.373,01 

8) Proveedores a largo plazo . ' .. ...... . .. . .. .. ..... .. . .. .. . . . 32581 

b) Proveedores a corto plazo . ' .. .. .... .. ... ... .. . . ... .. . . 32582 110.339,84 216.373,01 

2. Otros acreedores ....... . .. '. .... .. . .. ... .. . . ... .... ... 32590 577.690,89 408.087,68 

VI. Perioctifícaciones a corto plazo. -·· . . . . 32600 10 56.382,15 76.238,47 . .. ....... .. 
VII. Deuda con características especiales a corto plazo . . ···· · . . 32700 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PAS.IVO (A + B + C) .. .... .. ... ... .. 30000 6.518.141,00 6.754.924,68 

~~ ~iSOt~~ 
º~', 

-~ p7FJJ' .o)\ 
~ V·?';~$ ~\\ ar t~)I ~-.\ t.1 ! • ~ ""\ 

, .... ! ' "' ;:; . ¡ :'. "sf{}~f.fl ~ 1, 
<!) - f-t, 
..... e;: 1 

1 -' cmn ~s '/ ASOC:A!JOS .-º: 11 

\-' lKrO"'-$ S L '.';/f ~o A' .1 , t. , . ;,; (., t 

\~ . '/ 
& '~ 1.· ~~~~/ 

(1) EJ•rc:lc:kl at que van referidas las ruentas. anuales 
('2) Ejercicio anterior. 



CUENTA DE PÉRDID1: 

1 

~ ANANCIAS ABREVIADA PA 

d ,, 
NIF: 1 A62781208 1 ,~,~jil[/ .(i \ 

D DENOMINACIÓN SOCIAL 

---·-· n•A'"'• ... ,..•-.cuT ne ~ 
VILANOVA 1 LA GE ( ~~ 

... 
"' - destrn~o para las limas de los administradores 

, --
NOTAS DE 

2018 
(DEBE) 1 HABER LA MEMORIA EJERCICIO (1) EJERCICIO 2017 {2) 

1. Importe neto de la cifra de negocios ....... . . ..•............ 40100 10 2.821.819,53 2.496.017,52 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación . ....... .. . . . . ......... ..... _ . _ . . . . . • . . . . . 40200 

3. Trabajos re;J.liz.ados por la emprl!sa para su activo .. .. . ... •... 40300 

4. Aprovisionamientos •... . . . .. .. . . .. . . ... . • .. .. .... . ... •• . 40400 10 -13.'760,94 -8.052,46 

5. Otros ingresos de E!xplotar.ión ... ... • . ... .... •.. ...• ... ••. 40500 10 34.045,41 39.873,81 

6. Gastos de personal ... . ... . ... .. •• . • ... •.•. .. . . • .. ... .•.. 40600 10 -1.395.053,10 -1.222.732,36 

7. otros gastos de explotación ... . 40700 10 -1.035.617,00 -897.827,39 ·· ··· · ... .. .. .. .. . . .... ..... 
8. Amortización del Inmovilizado ........... ............... 40800 10 -275.623, 12 -323.275,34 . . 
9. lm putaclón de subvenciones de inmovilizado no financiero y 

otras . .... . ... .. . . . . .. . . . . ..... . ..... . . ......... . . . . 40900 21 .371 ,21 21.371 .21 

10. Excesos de provisiones .. . . . .... . ......... ..... .. ... ... . _ . 41000 

11. Deterioro y resuhado por enajenaciones del inmovilizado ... . ... 41100 10 -18.453,66 

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio ....... . .. 41200 

13. Otros resultados ....... . . . . . .. . . . .. .. ..... .. .. . .... .... ... 41300 5.207,43 

A) RESULTADO OE EXPLOTACIÓN 162.389,42 
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 o + 11 + 12 + 13) . .. . .. • - •• . .. 49100 

86.921,33 

14. Ingresos financieros . .. .. ......... ........... . . .... 41400 10 3,84 ... 
a) lf!1pUtl!ción de subvenciones, donaciones y legados de carácter 

financiero.... ... .. . . . . ... .. . . . . . . ..... .... ... . 41430 

b) Otros ingresos financieros .. . •••••. .... . . • . ... •• . .... • .... .. . 41490 
3,84 

15. Gastos financieros ..... .. . .. ... .. 41500 10 -43.548,61 -43.632,41 
. . . . ... . . ..... . . . .. . 

16. Variación de valor razonable en instrumento.<> financieros ....... 41600 

17. Diferencias de cambio ..................... ......... 41700 

18. Deterioro y resultado por enaíenaciones de instrumentos 
financl e ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 41800 ·26.250,00 

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero . . ... . .... ... .. 42100 

a) Incorporación al activo de gastos financieros .... .. . ... . . . . .. . . 42110 

b) Ingresos financiaros derivados de convenio,s de acreedores ........ 42120 

e) Resto de Ingresos y gastos .. . . . .... . . . .......... . .. •• ' • I 42130 

B) RESULTADO FINANCIERO {14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) .. ... 49200 -43.548,61 -69.878,57 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS {A + B) ... .... _ . • ... ..... 49300 118.840,81 17.042,76 

20. lmE~l'e 1~neficios ... . . . .. .•. .. ... .. • • . •• ... • .• . 41900 9 -135,81 

3 118.840,81 16.906,95 
O) ~ l,}li:~p~ ,9,EL SJERCICIO (C + 20) . . ... . • .. .. ••.. ... . • ... . 49500 

!! [;,·· fil~ -~ >· 1 ¡le,, ,..,, l tJ>\\ 
.~ ·- ··~r:,, C'l 

/lf:" *~~'í ..... , ... ;..) i; )~ .:-->\ !!u... ' . ' ¡ p '<~ 
¡ a ·;$~ ¡.\ -;11 ,_ '·' > ~··, 

;_\;~ ~ '¿:;[ 
i \ _, comes '{ASOCIADOS ;:: 1 

.\""°''°'"" S L § J \"' ji 
' . ~. .'<:;\'<{'-¡ 

'-"-= " ~_.y 

(1) Ej&ciclo al q ao las cuema& anual&&. 
(2) e;.jorcicio anC..rior. 
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' MEMORIA 

Nota 1.- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

La societat. "SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ, SOCIETAT ANONIMA 
MUNICIPAL" es va constituir per temps indetinit a Vilanova i la Geltrú el 22 de gener de 
2002 per acord del Ple de 1' Ajuntament d'aquesta localitat e l 3 de desembre de 2001, 
que en el mateix Ple es van aprovar els Estatuts, i esta inscrita en el Registre mercantil de 
Barcelona, en el volum 34313, foli 63, full B 246967, inscripció 1. la societat té el seu 
domic ili social a la Plrn;a de la Vilo, núm. 8 de Vilanova i la Geltrú. 

La Societat té naturalesa jurídica de societat privada munic ipal i unipersonal del soci únic, 
I' Ajuntament de Vilanova i La Geltrú. Es regeix pels seus Estatuts, per la vigent llei de 
Societats de Capital, la Llei de Regim Local i altres disposic ions concordants. 

Segons l'article 2 deis seus Estatuts, constitueix l'objecte social de la societat la realització 
d e totes les activitats vinculades a mb la construcció, gestió, administració i explotació 
deis oparcaments del subsol i de superfície amb tituloritat de la societat o deis que pugui 
tenir concessió, arrendament. o qualsevol altra forma jurídico. 

Ac tivitats q ue estiguin vinculades en la prospecció, implantació. gestió. administració i 
explotació deis serveis que tinguin relació amb la mobilitat, circulació, seguretat, 
disciplina viario i transport amb titularitat de la societat o deis que pugui tenir concessió. 
arrendoment, o qualsevol altra forma jurídica. 

&~~~u~~tat lo societat realitza les següents activitats, totes a Vilanova i La Geltrú: 
'S "•.Js._\~. 

~ \\\~,,~- ,;,,, 7()~\\ 

/!¡ :.:~.:< .; , ~,A~plotació, a través de concessió administrativa d'ús privatiu, d'un 
/!t: j · , .. ~~í ~jDarcament subterrani de titularitot municipal amb una capacitat de 95 
w~· ...,~:.; ,,,¡;,~w~ ~iaces a la pla<;a Peixateria. La concessió administrativa té una duració de 50 
n;:z x.• ,bhys a partir del' l de novembre de 2002, d'acord amb la sessió ordinaria del 
\\ ¡ w«:esv "'~~:Allí'S {f.ie de 1' Ajuntament del 4 de novembre de 2002. 
\ ._, AOOIBIR_.., ~ ~ >.:: /;' 
' /' , ,~ j lmplantoció, gestió, administració i explotació de les diferents zones 

"iJ?<.--r:.Lº~> d'aparcament regulat en la superiície segons la concessió administrativa 
'\: · ....... ~ aprovoda en lo sessió ordinaria del ple de I' Ajuntament el dio 1 de julio! de 
·~1 2002 per ús privatiu per la Societat per un període de 50 anys, deis terrenys de 
~} domini públic q ue aprovi el Consistori. Actualment la Societat gestiona l .489 

"'. places d'aparcoment en superfície de diferents zones, més 598 de 
temporada a la frn;:ana marítimo. En aquest exercici s'ha implementat lo 
zona blava i verde en el Barri de Mar. i una nova zona blava en solar del Pare 
de Ribes Roges. 

Explotació. a través de concessió administrativa d'ús privatiu, d'un 
aporcament subterrani amb titularitat municipal omb una capacitat de 300 
p laces a PI. Chorlie Rivel. El termini de la Concessió administrativa és de 50 
anys a partir del 30 d'abril de 2003, segons la sessió ordinaria del Ple de 
I' Ajuntament del 15 de setembre de 2002. 

En l'exercici 2007 va finalitzar la construcció del nou aparcament subterrani a 
la Pla<;a de les Casernes el qual té una capacitat r 385 places de cotxe, 37 

2 
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de moto i espai per o bicicletes, tal com es va oprovar en el Ple de 
L'ajuntoment de 5 de julio! de 2004. 

• En l'exercici 2007 Renfe va concedir a la societat la gestíó de l'aparcament 
de l'estació de Vilonovo i la Geltrú, fins al 30 de juny de 2011 i posteriorment 
prorrogot de forma anual. El l de desembre de 2014 s'ha prorrogat el 
contracte de gestió fins al 30 de novembre de 2015. A finals del 2015 Rente 
Viajeros, SA adjudica contracte per 2 anys fins el 30 de novembre de 2017. En 
aquest exercici s'adjudica nou contracte per una durado de 4 anys, que 
finolitza el 16 de gener de 2022. 

• El día 26 de novembre de 2008 es signa el contracte d'adequació, gestió i 
explotació del aparcament de la Fundació Hospital de Sant Cornil situat a 
Sant Pere de Ribes. la durada d'aquest contracte és de 20 anys a partir del 1 
de maig de 2009. 

• En aquest exercici de 2017 s'odjudica contracte per la prestació del servei 
d'aparcament en la zona de serveís del port de Vilanova i la Geltrú, amb una 
durada fins el 31 de desembre de 2022. 

• Tombé en aquest exercici es produeix l'encomana per part de I' Ajuntament 
de la gestió í explotació de la zona verda al municipi. 

A 31 de desembre de 2018, la Societat no esta obligada, d' acord amb el contingut de 
l'artícle 42 del Codi de Comen:;:, a formular comptes consolidades, per no perfónyer a 
cap grup de societats. 

Nota 2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
,../"".~·~ 

A>-~r.. _ t ~~~~} lmatge fidel: 
~-?~~~~\ 

l
k! ~ ~~dS.~ptes anual

1

s s'han preparat a p_artir -~els registr~s c?mpta_bles de lo Societat 
·{::: ,;!{3s ~r¡~senten d acord amb la leg1slac10 mercantil v1gent 1 amb les normes 
\ ~ _ désta~~tes en el Pla General de Comptobilitat de Petites i Mitjanes Empreses, 
~ :i, conrEs y Asófl8.'R.~~J :nitjan<;~nt el_ .Re:al Decre! 1515/2007, a fi de mostrar la imatge fidel del 
\\~ AUürror.rs. l!i).c¡;¡lrimoni, de la s1tuac10 f1nancera 1 deis resultats de !'empresa . 
.. \ 4// \\_. . , .. 
\~~,,. ... ~;~q,h. seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla General 

'"-..~-~~d~Y Comptabilitat vígents en el moment de la formulació d'aquests comptes. i no 
s'han aplicat principis comptables no obligatoris. 

b) Prlnclp~s comptables: 

Per tal d'assolir la imatge fidel del patrimoni s'han aplicat els principis comptables 
enunciats a l'ordenament mercantil i comptable vigent, que en particular són els 
següents: 
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Principi de meritació. 
Principi d'uniformitat. 
Principí de no compensació. 
Príncipi d'importancia relativa. 

COMPTES ANUALS A 31 .12.2018 

En els casos de conflicte entre principis comptobles obligatoris, ha prevalgut 
aquell que millor condueix a que els comptes anuals mostrin fidelment el 
patrimoni. la situació financera i els resultats de !'empresa. 

No s' han aplicat principis compfables no obligatoris. 

e) Aspectes crítics de la valoracló 1 estlmació de la incertesa: 

En la preparació deis Comptes Anuols corresponents a l'exercici 2017 s'han 
determinat estimacions i hipótesis en funció de la millor informació disponible o 31 
de desembre de 2018 sobre els fets analitzats. És possible que aconteixements que 
puguín tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (o l'alc;a o o la baíxa) en 
proxims exercicis i es f aria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del can vi 
d'estimació en els corresponents comptes anuals futurs. 

La Direcció de la socíetat no preveu que existeixin condicions de íncertesa que 
pugui afectar a lo continu'itat de la societat. 

d) Comparacíó de la informació: 

Els comptes anuals s'han formulat mitjan<;ant la aplicoció de criteris uniformes de 
voloroció, agrupoció i clossificació, de manera que la ínformació que es presenta 

/ ...,.::;·....--~,homogenia i comparable. 
/..--:~~\$ Of ;,~ 

r1. §> ~~~, .... 
! !/::? ... _,'t,?.1i"fiil.t ·4=1~'.\ 
IS ~,~~ __.. ..• '/$ · <,_,,.,., · ·-ir '~)\ Agrupació de partides: 

f"<:: ,:,:-1, .... ,\ 

{:!! .¡f;.i;lo eld.~'teixen partides que hagin estat objecte d'agrupoció en el bolanc;, en el 
1 fil , '.::·éom~t~ de pérdues i guanys ni en I' estat de canvis en el patrimoni net. 
\' -f f.()S'H.S Y ASOCWJOS :¿¿ ! • 
'\\.-i. A®fro!lES. S. l. .§J/ 

.~. V // 

~- ~ ,'?''t{I Elements recollits en diverses partides: 
~ --~'~g;:'];¡;.}4 
~ No hi ha elements de naturoleso similor inclosos en diferents partides dins del 
~ Balan~ de Situació. 

g) Convls de cr1iteris comptables: 

No s'han realitzat canvis en criteris comptables. 

Correcció d'errors 

4 
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No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a 
reformular els comptes, els fets coneguts omb posterioritat a l tancament, que 
podrien aconsellar ajustarnents en les estimacions a tancament de l'exerc ici. han 
estat esmentats en els seus apartats corresponents. 

Aquests Comptes Anuals estan pendents d'aprovació pel Consell Plenari de I' Ajuntament 
de Vilanova i La Geltrú que, segons els Estatuts de la Societat exerceix com a Junta 
General de la Societat. tanmateix el Consell d' Administració de la Societat no preveu 
cap modificació en els Comptes Anuals degut a la seva aprovació. 

Nota 3.- DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

El Consell d' Administració propasa a la Junto General d' Accionistes la següent aprovació 
i distribució del resultat de l'exercici 2018: 

Base de repartiment lmport 2018 

Pérd ues i Guanys (benefici} 118.840,81 

TOTAL 118.840,81 

Distribució lmport 2018 

A reserva legal 

A compensar resultats negatius 
d'exercicis anteriors 

11.884, 10 

106.956,71 

TOT Al 118.840 ,81 

Durant l'exercici no s'han repartit d ividends a compte. No existeixen més limitacions pera 
la distribució de dividends que les legals. 

~--
5 ~~-, 
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Nota 4.- NORMES DE V ALORACIÓ 

lmmobilitzat 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 perdues per deteriorament que hogin 
experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 

La Societat reconeix qualsevol perdua 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 perdues per deteriorament d'aquests octius i, si escau, de les 
recuperacions de les perdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors 
són similars als aplicots per als octius materials. 

a. Propietat industrial 

S'han comptabilitzat en aquest concepte les despeses de 
desenvolupament capitolitzades ja que s'ha obtingut la corresponent 
patent o similar. S'ha indos el cost de registre i formalització de lo propietat 
industrial (i els imports per l'adquisició a tercers deis drets corresponents) . 

Aquests actius s'amortitzen linealment al llarg de les seves vides útils que 
són 5 anys. 

b. Aplicacions informatiques 

, Els costos d'adquisició i desenvolupoment incorreguts en relació amb els 
~~ sistemes informatics basics en la gestió de la Societat es registren a corree 

1, .~ ~....,. -rtr7i; i¡~º ~~\ de l'epígraf "Aplicacions informatiques" del balan<; de situació. 
/J ~' $~~ ·,,:.~ 

¿ ! :f.:-tk'i. ~~Is costos de manteniment deis sistemes informatics es registren a corree 
, ~' in ·J.:.:~ '~~9e1 compte de resultats de l'exercici en que s'incorren. 

\\ffi ~~~Ji~~~: , ". [ t ·,ar;1ortització de les aplicacions informa tiques es realitza lineolment en un 
11-:' .c1ms fMOl .... ~l.lv!> "': iienode de 4 anys. 

A\.liJllOfU:'>, S. l. i.)/ 
\ <S'· _,.,."(í 
~~~ci::·.:~'\y 
'~-~/
-·-nnmobllltzat moterlal: 

a. Cost 

Els béns compresos en l'immobilitzot material es valoren o preu d'adquisició 
o al cost de producció. 

Formarien part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents 
al finan<;:ament deis projectes d'instal ·lacions tecniques el període de 
construcció de les quals supera l'any. tins a la preparació de l'octiu per al 
seu ús. En aquest exercici no s'ha produH. 

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com 
major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva 
capacitat, productivitat o prolongoció de la seva vida útil. 

,.., 
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Les despeses períodiques de manteniment, conservac10 1 reparac10 
s'imputen a resultats, seguint el principi de I' import, com cost de l'exercici 
en que s'incorren. 

b. Amortitzadó 

L'amortització d'aquests actius comen~a quan els actius estan preparats 
per a l'ús per al qual van ser projectats. 

L'amortització es calcula, aplicant el métode lineal, sobre el cost 
d'adquisició deis octius menys el seu valor residual; entenent-se que els 
terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres construccíons tenen 
una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització. 

Les dotacions anuals en concepte d'amortització deis actius meteríais es 
realitzen amb contrapartida en el compte de resultats i, basicament, 
equivalen als percentatges d'amortització determinats en funció deis onys 
de vida útil estimada, com terme mitjó, deis diferents elements: 

Element Anys Percentotge 

lnstal ·lacions tecniques 
Maquinaria 
Mobiliari 

Equipaments de processos 
d'informació 
Elements de transport 

c. Arrendaments financers 

8 
4,5,8 

10 
4 
6,25 

123 
253, 203, 123 

103 
253 
163 

Els actius materíals adquirits en reg1m d'arrendament financer s'han 
registrat en la categoría d'actiu o que correspon el bé arrendat, 
amortitzant- se en la seva vida útil prevista seguint el mateix metode que 
per als actius en propietat. 

Els arrendaments s'han classificat com arrendaments financers donat que 
les condicions deis mateixos transfereixin substancialment els riscos i 
ovantatges derivats de la propietat a l'orrendatari. Sinó fos així es 
classificarien com arrendaments operatius. 

La política d'amortització deis actius en regim d'arrendament financer és 
similar a l'oplicada a les immobilitzacions materials propies. Si no existeix la 
certesa raonable que l'arrendotari acabara 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. En 
t osos la intenció de !'empresa és obtenir el títol de propietot, així 

10 considerat la vida útil del bé per estimar la seva omortització . 

. --~l--
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Els interessos derivats del finan<;;:ament d'immobilitzaf mitjan<;;:ant 
arrendament financer s'imputen als resulfats de l'exercici d'ocord amb el 
criteri de I' interés efectiu, en funció de l'amortització del deute. 

Deteriorament del valor deis aclius materíals i intangibles: 

En la data de cada balan<; de situació, la Societat revisa els imports en 
!libres deis seus actius materials i intangibles per a determinar si exisfeixen 
indícis que aquests actius hagin sofert una perdua per deterioroment de 
valor. Si existeix qualsevol indici, I' import recuperable de J'actiu es calcula 
amb l'objecte de determinar l'abast de la pérdua per deteriorament de 
valor {si l'hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu que siguin 
independents d'altres actius, la Societat calcula I' import recuperable de la 
unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu. 

l' import recuperable és el major valor entre el valor raonable menys el 
cost de venda í el valor d'ús. Al avaluar el valor d'ús, els futurs fluxos 
d'efectiu estimats s'han descomptat al seu valor actual utilitzant un tipus de 
descompte abans d'impostos que reflecteix les valoracions actuals del 
mercot pel que fa al valor temporal deis diners i els riscos específics de 
l'actiu peral qual no s'han ajustat els futurs fluxos d'efectiu estimats. 

Si s'estima que 1· import recuperable d'un actiu (o una unitot generadora 
d'efectiu} és inferior al seu import en llibres, r import de l'actiu {o unitat 
generadora d'efectiu) es redueix al seu import recuperable. 
lmmedíatament es reconeix una perdua per deteriorament de valor com 
despesa. 

Quan una perdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, I' 
4. ,~,. import en llibres de l'actiu {unitat generadora d'efectiu) s'incrementa o 

1. LV~~\ l'estimació revisada del seu import recuperable, pero de tal manera que 1· 
(. ff ~~ ·~\i,mport en llibres incrementot no su peri I' import en llibres que s'hauria 

,, ~· ~~.¿¡;,.~· ~ "~1determinat de no haver- se reconegut cap perdua per deteriorament de 
¡(1 ~ ~ . , · :\rj 't'~;.olor pera l'actiu {unítat generadora d'efectiu) en exercicis anteriors. 

o t -~~ ',1\l.!:.t;. ~\. 

$ ·-~-..-::.~': 2i,,;,mediatament es reconeix una reversió d'una perduo per deteriorament 
\ :; com>:~ Y ~~~it:Aoo~ ~~:é valor com ingrés. 

\ ~ AUOíl'°"~S. S. L. J/ 
\~. <? ~~'J/ 

"~~ons lmmoblllarles i arrendaments 

Els terrenys o construccions que !'empresa destina a l'obtenció d'ingressos per 
arrendaments o els quals posseeix omb lo intenció d'obtenir plusvolues a través de 
lo seva aliena ció s'han inclos en l'epígraf "inversions immobilióries". 

a.Cost 

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

Formen part de l'immobilitzat material els costos financers corresponents al 
finan<:;:ament deis projectes d'instal ·lacions tecniques el període de 
construcció de les quols supera l'any, fins a la preparació de l'actiu peral 
se Com el cost regístrat en aquest opartat és anterior o l'aplicoció 

aquest Pla de Comptabilitot, no inclou costos financers. 

n 
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Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com 
major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva 
capocitat. productivítat o prolongació de la seva vida útil. 

Les despeses períodiques de manteniment, conservació i reparació 
s'imputen a resultats, seguint el principi d e I' import. com cost de l'exercici 
en que s'incorren. 

b. Amortització 

L'amortització d'aquests a c tius comenc;a q uan els actius estan preparats 
pera l'ús peral qual van ser projectats. 

L'amortització es calcula, aplicant el métode linea l, sobre el cost 
d'adquisició deis actius menys el seu valor residual; entenent-se q ue els 
terrenys sobre els quals s'ossenten els edificis i a ltres construccions tenen 
una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d 'amortització. 

Les dotacions anuals en conc epte d'amortitzoció deis actius moteríals es 
realitzen amb contrapartida en el compte de resultats i. basicament, 
equivalen als perc entatges d'amortització determina ts en funció deis a nys 
de vida útil estimada, com terme mitja, deis d iferents elements, que pel 
valor de la construc ció es de 50 anys (un 23 anua l) . 

Permutes 

Dura nt l'exercic i no s'ha produrt cap permuta. 

~? A ctius financers i passius flnancers 

fj-s"~;:!.1-~;;4, J_es,diferents categories de valoració d'actius financers són les següents: ·v ~S~"<.\· t<"' 
<.~ ... ,. '-~. ~) "'\ ', 

i
tl ~~·-¡;,! -:::1º\ ' .l. ,.. • ..~ ~ 1 .... '· ·' o . •~>- r-
3 ·-~,,'';.::.i¿'}: ~ Actius financers a cost amortitzat 

\"' ~ ,\~.-°!~~;;~¿;,. En pq uesta categoría s'han inclós els actius que s'han originat en la venda d e béns 
\~' i prestació de serveis per operacions de trófic de !'empresa. També s'han indos 

'\.~,~q~'"" o""ª~uells actius financers que no s'ha n originat en les operacions de trófic de 
~~~~~mpresa i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns 

cobraments de quantia determinada o determinable. 

Aquests actius financers s'han valorat pel seu cost. és a dir, el valor roonable de la 
contraprestació més tots els costos que són directament a tribu"ibles. No obsta nt, 
aquests últims podran registrar- se al compte de perdues i guanys en el moment 
del seu reconeixement inicial. 

Posteriorment. a quests actius s'han valorat pel seu cost a mortitzat. imputant en el 
compte de perdues i guanys els interessos reportats, aplicant el metode de I' 
interés efectiu. 

Per c ost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu fina ncer meny,s ~ 
els reemborsaments de principal i corregit jen més o menys, segons sigui el cos) ./ / 

~ per la part i utada sistematicoment a resulfaats d la diferencia entre el cost 
~ inicial i el onent valor d e reemborsoment ol v ~as del~ actius 

~ ~9?~ - ~----
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financers. el cost amortitzat inclou, a més les correccions al seu valor motivades 
per lo deterioració que hagin experimentat. 

El tipus d'interés efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor 
d'un ínstrument financer a la totolitat deis seus fluxos d'efectíu estimats per tots els 
conceptes al llarg de la seva vida romanent. 

Els dipósits i fionces es reconeixen per I' import desemborsat per fer front ols 
compromisos contractuals. 

Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisíons 
per deterioroment del valor deis actius financers per diferencia entre el valor en 
llibres i el valor actual deis fluxos d'efectíu recuperables. 

Correccions valoratives per deteriorament 

Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives necessaries 
per !'existencia d'evidencia objectiva que el valor en llibres d'una inversió no és 
recuperable. 

L'import d'aquesta correcció és la diferencia entre el valor en llíbres de l'actiu 
financer i l'import recuperable. S'entén per imporf recuperable com el major 
import entre el seu valor raonable menys els costos de venda í el valor actual deis 
fluxos d'efectiu futurs derivats de lo inversió. 

-~Les correccions valoratives per deterioroment, i si escau, la seva reversió s'han 
~ fif cú~~gistrat com una despesa o un ingrés respectivoment en el compte de pérdues i 

l.;~,$'?"ii ~~~.;~~pnys. Lo reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu financer. 
1Í·r.,,; i¿ .. (?.,.:~-::':;:::.} ~>y, 
:~ ~~': Ef.i,;~articular, al final de l'exercici es comprova l'existéncia d'evidencia objectiva 
,.,_, 11\¡J· q U:.e.'.el valor d'un credit (o d'un grup de crédits amb similors coracterístiques de risc 

.. ili -~,~=~·· v.ci.r9rots col ·lectivament} s'ha deteriorat com a conseqüencia d'un o més 
·-S ·-o~~~T~~~~:·s·~r~i.~~veniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i que han 

occisionat una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que s'havien estimat 
· ~ . .r~re en el futur i que pot estar motivat per insolvencia del deutor. 
~ ~/Ycr;i.,,O"''// 
~ - ~;." 

--:;:;..-' La perdua per deteriorament sera la diferencia entre el seu valor en !libres i el valor 
actual deis fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran. descomptant-los 
al tipus d'interés efectiu colculat en el moment del seu reconeixement inicial. 

Les diferents categories de passius financers són les següents: 

Passius financers a cost amortitzat 

En aquesta categoría s'han indos els passius financers que s'han originat en la 
compro de béns i serveis per operacions de trafic de !'empresa í aquells que no 
sent instruments derivats, no tenen un origen comercial. 

lnicialment. aquests passius finoncers s'han registrat pel seu cost que és el valor 
raonabl de la transacció que els ha origínat més tots aquells costos que han 
estat ment atribu'lbles. No obstant. aquests últims, així com les comissions 

,..., 

,.., 

,., 

,.., 
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financeres que s'ha gin carregat a l'em preso es poden registra r en e l compte de 
pérdues i guanys. 

Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han 
comptabilitzat en el compte de pérdues i guanys, a plicant el metode d 'interes 
efectiu. 

Els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tenen un tipus d 'interes contractual, a ixí com els desemborsaments exigits per 
tercers sobre porticipacions, el pagoment de les quals s'espera que sigui en el curt 
termini, s'han valorat pel seu valor nomina l. 

Els préstecs i descoberts boncaris que reporten interessos es registren pel import 
rebut, net de costos directes d 'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes 
pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos d irectes d'emissió, es 
comptabilitzen segons el criteri de meritoció en e l compte de resulta ts utilitzant el 
metode d 'interes efectiu i s'a fegeixen al import en !libres del instrument en la 
mesura que no es liquiden en el període que es reporten. 

Els préstecs es c lassifiquen com corrents tret que la Socie tat tingui el dret 
incondicional per a ajornar la cancel ·loc ió del passiu durant, a lmenys, els dotze 
mesos següents a la data del balanc;. 

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

Durant l'exerc ici no s'ha donat de boixa cap a ctiu ni passiu financer. 

~ ; ~ . t d ' t" f" rt t b t . •t t 1 t d ~~''" ____ c,S"\~ 1n eressos ac 1us 1nancers repo os am pos enon a a momen e 
¡/ .~~~·ó.~(;luisició s'han reconegut com ingressos en el compte de perdues i guanys. Per 

{J ~~~:~.al ~~1oneixement deis interessos s'ha utilitzat el metode de I' inte rés efectiu. 
/ "'"' (t.<\ ... ~~~·~ t'I\ \! 

l.:= 'i\t·~~...if'? ~;1.! 
f.;J ~X~ ~~ 

1 :i, cos~~ v As "11 lm~~st sobre beneficis 
~~ Av[JITll!1.':l L ..;;: J 

~ La~:~espesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despeso per 
'~-<?..,.~mpost sobre beneficis de l'exercici a ixí com per l'efecte de les variacions deis 
~ actius i passius per impostos anticipats, d iferits i credits fiscals. 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjan<;ant la suma 
del impost corrent que resulta de l'ap licació del tipus de gravamen sobre la base 
imposable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que fiscalment són 
admissibles, m és la variació deis actius i passius per impostos a ntic ipats / diferits i 
credits fiscals, ton t per bases imposables negatives com per d educcions. 

Els actius i passius per impostas d iferits inclouen les d ife rencies temporals que 
s'identifiquen com a q uells imports que es preveuen pagadors o recuperables per 
les d iferencies entre els imports en llibres deis actius i passius i el seu valor fiscal, a ixí 
com les bases imposables negatives pendents de compensació i els credits per 
deduccions fiscals no aplicades fisca lment. Aquests imports es registren oplicant a 
la diferencia mporal o credit que correspongui el tipus de gravamen al que 
~s'espera r p e1 -los o liquidar-los. 

-~-
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Es reconeíxen passius per impostas diferits per a totes les diferencies 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 octius per impostas diferits. 
identificats omb diferencies temporals només es reconeixen en el cos que es 
consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra 
els quols 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 possius) a fi de comprovar que es mantenen vigents, efectuant
se les oportunes correccions als mateixos d'acord amb els resultats de les onalisis 
realitzades. 

lngressos i despeses 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, 
quan es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen. 
amb independencia 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 o cobrar pels béns lliurats i els 
serveis prestots en el more ordinari de l'activitat, dedu"its els descomp1es i impostos. 

~~~Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en 
' ~ ~~ ~~~rció del principal pendent de pagoment i el tipus d'interes efectiu aplicable. 

J. .., ·v .;.:rts.:, .... ) "',\ 

{/~ ~'~'.i ~s\~erveis prestats o tercers es reconeixen al formalitzar l'acceptació per part del 
il~ :p{~~>-~ q jent. Els quols en el moment de l'emissió d'estats financers es traben reolitzats 
\\~. cn!f;;,:·;''.;.!!.SiJCtt-nu~.tj~1r,? no __ ac.ceptats e~- valoren al menor valor entre els costos incorreguts i 
\\'?- t-.tri .. m::il'cES:~. ~ l~:e¡;,t1moc10 d acceptac10. 

~ ~ ... 1· 
"'~ Provislons i contingencies 

Els comptes anuals de la Societat recullen totes les provisions significatives en les 
quals és major la probabilitot que s'hagi d'otendre 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 conseqüencies 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. quon aquestes obligacions deixen 
d'existir o disminueixen. 

Subvencions. donocions i llegats 

Les subve ions, donacions i llegats no reintegrables es comptobilitzen com 
directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el cpmpte de 
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perdues í guanys com íngressos sobre una base sistematica 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 caracter de reintegrables es 
registren com passíus de !'empresa fins que adquireixen la condició de no 
reintegrables. 

Neqocis conjunts 

No existeix cap activitat económico controlada conjuntoment omb altra persona 
física o jurídica. 

Transaccions entre parts vtnculades 

-~~,1s Dt~es operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu 
~~'>~~('.;le mercat. No es reconeix benefici ni perdua alguna en les operacions internes. 
<~ ~.;~~ f()\\ 

11/ 1~.~. ', ál\es operocions en negocis conjunts es reconeixen les despeses incorregudes per 
J~ ~f;r{(ff l~~ocíet.at, que es descompte~, si escau, si ~xiste~x un dret contrac!ual per. ~ 

~
t;'.; -?-~- ·" r~P,ercut1r-lo a altres contrapartides del negoc1 coniunt. No es recone1x benef1c1 
\~ wsr~sYA_sac1.~0osq)Vtí.m en operocions internes del negoci conjunt. 
\ .., AuulTOP.r:"S. s. 1 ¡;¡ 1¡ 
\ /' 
,~· . •/ 
~~.q "?""/¿ 

·~9;,;s.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

) 

Les partides que componen l'immobilitzat intangible de la Societat, així com el moviment 
de cadoscuna d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent: 

No hí ha hagut a tancament d'exercici correccions valorative per deteriorament 
valor. 

\ 
\ 
\ 
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Nota 6.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

Les partides que componen l'immobilitzat material de la Socieiat, així com el moviment 
de cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent: 

CONCEPTE 31/12/2017 Altes Baixes 31/12/2018 

Terrenys i construccions l _ l 27.388,51 10.427,4 l º·ºº l.137.815.92 

Maquinaria 1.213.381.42 179.178.00 0,00 1.392.559,42 

Utillotge 1.830.00 º·ºº 0.00 1.830.00 

lnstal ·lacions i allres insta! 631.609,37 112.732.47 º·ºº 744.341,84 

Mobiliari 30.013,8 º·ºº º·ºº 30.013.80 

Equips proc. Informa. 155.994,96 8.438.14 0,00 164.433, 10 

Elements de transport 120.351,27 º·ºº 0,00 120-351,27 

lmmobililzal en curs 0,00 º·ºº 0,00 0,00 

TOTAL COST 3.280.569.33 310_776,02 3.591.345.35 

Construccions -579 .886, 19 -1 03.730.61 0,00 -683.616,80 

Maquinaria -1.213.292,28 -19.783,00 0,00 -1.233.075,28 

lnstal ·lacions i altres instal -581.693,05 -31.857.51 º·ºº 613.550.56 

Mobiliari -29.608.45 -256.00 0.00 -29.864,45 

Eqvips proc. informo. -133.689.87 -7.913.00 0.00 -141.602,87 

Elements de transport -117.541.28 -1.980,00 0,00 -119.521.28 

Les altes de l'exercici corresponen principalment a la compra de 31 parquímetres per 
import de 144.584,00 euros, que figuro en l'epígrof de maquinaria, el cost de les obres per 
la construcció d'edicles als accessos de vianants de l'aparcament Chorlie Rivel, per 
import de 61.414,62 euros i el cost de la povimentació del solar de Passeig del Corme. per 
import de 51.317,85 euros, ambos costos com més valor del /'epígraf instol ·locions i a/tres 
instol ·lacions. 

d'exercici correccions voloratives per deteriorament de 
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Nota 7.- INVERSIONES IMMOBIUARIES 

Les partides que composen les inversions immobiliaries de la Societat, corresponen 
principalment a locals i a ltres octius immobiliaris arrenda ts a tercers. El moviment de 
cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent: 

~.Q!_do a 31 de desembre de 2018 de l'epígraf "lnversions lmmobilióries" esta format en la 
;~e&-~"RF~ctica totalitat per l'aparcament subterrani a la Plac;:a de les Casernes, el qual té 
~ co~ocitat per 385 places de cotxes, 37 de moto i espai per bicicletes. 

\\o?,t-lJ fJ11,, ~ 

~ En' aque~t' exercici no s'ha fet cap correcció de valor. L'exercici 2016, es va corregir el 
/!:; '·-lálor comptoble de l'aparcoment de Cosernes en 79.902,90 euros d 'acord a uno taxació 
1 IB realitzada. 

\ -:', CCflT~5 Y.~$[!· t~u 

\ o " ·-.,- '""S S L J ._:;¡ P,vu,11;, '° , , " I • 

\ Arrendqments financers 

~~<!,_§l.:~0éie'tat l'any 2018 té béns en regim d'arrendament financer per un import de 526,36 € . 
.,, ·EEf:ínformació més rellevant és la següent: 

COST OPCIÓ DURACIÓ QUOTES QUOTES 
ORÍGEN COMPRA CONTRACTE PENDENT 

DEUTE C/T DEUTE ll/T 
CONCEPTE PAGADES 

Vehicles 
13.430,37 263,78 60 58 2 526,36 0,00 

KANGOO 

TOTAL 13 430,37 263.78 60 58 2 526,36 0,00 

Arrendaments operatius 

Les despeses en concepte d'arrendament al llarg de l'últim exerc1c1 1 compromisos 
adquirits de futures q uotes d'arrendament mínimes en virtut d·arrendoments operatius no 
cancel.lables han estat els següents: 

' ,1 
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31 / 12/2018 31 / 12/2017 

Pagaments en el resulta t de 
299.276,57 279.727.47 

l'exercici 

Fins a un ony 263.450,50 178.015,55 

Entre un i cinc anys 98 1 .078,95 803.572,06 

Més de cinc onys l .218.739,05 1.416.732,21 

TOTAL 2.762.545,07 2.678.047,29 

A més de 5 anys s'ha considerat 19 anys I' import del canon amb l'Ajuntament per 5.000 
euros i 10 anys el canon amb la Fundació Sant Cornil per l' import acordat. 

Els elements més significatius als quals corresponen els compromisos per lloguer odquiríts 
aíxí com la durada mítja d 'aquests contractes de lloguer son: 

Durada 

1 Canon fundació Sant Cornil 10 anys 

Canon Ajuntament 50 anys 
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7.1. Actius finoncers 

----------

~) 

' 
y 

lnstruments financers a llarg termini lnstruments financers a curt termini 
Classes 

Total 

lnstruments 
Valors Credlts lnstrumenls Valors Credits 

de patrimoni 
representatius Derivats de patrlmoni representatius Derivats 

de deute Allres de deute Altres 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Cateaories 
Actius financers 
mantingufs per a º·ºº º·ºº 0.00 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 0.00 0.00 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº neaociar 
Acllus flnancers a 

0.00 0,00 0.00 0,00 3.024,04 3.024,04 0,00 0,00 o.oo 0,00 1.734.734.77 1.458.487.47 1.737.7 58.81 1.458.487,47 
\ cosf amortltzat 
\ Acllus llnancers a 

lcost 
0,00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

~al 

~ 
~ 
V 

r 

0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 3.024.04 3.024,04 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 1.734.734,n 1.458.487.47 1.737.758,81 1.458.487.47 

ii. Els moviments deis comptes correctors representatius de les perdues per deteriorament o incobrables originada pel risc de 
credit dul rant el present exercici han estat de 0,00 euros (26.250.00 euros l'any anterior, corresponent als interessos meritats i no 
reconeguts per I' Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en relac ió a l c redit de l'aparcament de Cosernes). Amb tots els cosos el 
imports ven<;uts tenien un termini superior a l'ony, i s' han eliminat del balan<;: com perdua definitiva import per valor de 
6.629.68 euros (1.91 5,95 euros l'any anterior). 

iii. Els actius financers s'han valorat segons el se :.:..tf' "" ' ""' ' .t-s~m referencia els preus cotitzats en merca ts d'oc tius. 
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El saldo que resta a llarg termini correspon a fiances per valor de 3.024,04 euros (3.024,04 
euros l'cmy anterior) com arrendataris. 

Així mateix a curt termini figura el credit concedit a I' Ajuntament de Vilanova amb data 
30/11/201 1 per 750.000 € amb venciment 31/12/2012. En oquest exercici s'han compensat 
factures a favor de 1' Ajuntament contra aquest saldo deutor per import de 231.241,83 
euros, quedant un saldo a 31 de desembre per 335.478,7 S € o favor de la societa t. 
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7.2. Passius financers ~::! . 'g "'·'' -r:.ñ~"'// 
' '<"\...., . .... ~ • º~ .... 7 tit(f" iv. Els passius financers s'h~n '~t&~$ffl~~~éfns la seva naturalesa i segons la funció que compleixen en la societat. El valor en llibres \ 

[\ 
s·exp11quen en un aparrar en concreT rnns a aquesr pum: 

____ , 
:"-
\ 

~ LJ Closses 

I lnstruments finoncers a llarg termlnl lnstruments financers a curt termini 

Categories 
Total 

Obllgacions Derivats Obligacions i Derivots 
Deutes amb enmat de credit i oltres valors Altres Deufes amb enfitat de credit allres volors Altres negociables negociables 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Passius 
finoncers a 430.990, 16 333.525,76 0,00 0,00 0,00 0,00 98.510,60 97.312,09 0,00 0,00 200.495,95 383.159,88 838.641,61 813.997,73 
cost amortifzat 

Passius 
financers 
mantinguts º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 º·ºº º·ºº 0,00 
pero 
neQociar 

Total 430.990,16 333.525,76 0,00 0,00 0,00 º·ºº 98.510,60 97.312,09 º·ºº 0,00 200.495,95 383.159,88 838.641.61 813.997,73 

e_· ~---~ 

~ 
~ 

~'--- .......... 
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2) 

PASSIUS FINANCER 

Deutes entitats Deutes entitats de Deutes entitots 
Categories de credit credit de credit Prove.idors, 

(leasing i altres (Bankia) {BSVA) personal, ... 

2019 526,36 59.985,25 36.800,48 383.159,88 

2020 0,00 60.019,09 9.200,03 0,00 

2021 0,00 60.925,59 0,00 0,00 

+2022 0,00 203.381,05 0.00 0,00 

TOTAL 526,36 384.310,98 46.000,51 383.159,88 

TOTAL A LLARG TERMINI 526,36 324.325,73 9.200,03 0,00 

~~\éncia al deute amb l'entitot de crédil. Bankia, es formalitza préstec per import de 
///:? ~Sg\OO:~t~O €, per finan<;ar la construcció i adequació de l'aparcoment de Camils. La 
'lf ·v..;;:~i,Gl._qi;.ód<'.b9el préstec es de 180 mesos i meritara un interes del 2,875 3 anual variable el 
f!J ~~~~."j- '~[ter qry. sent la revisió de l'EURIBOR incrementat en l ,5 punts percentuals. 
~o Z:-~~'""'" . ·' '' 
; - ~'~ .. ~........ ::;;;, 

, ~ cctln:s yl~l'lrf.~f~~:ni;cia al deute amb l' entitat de credit. BBV A, es formalitza amb data 25 de febrer 
\ 'i:> A\.li!fl~. ~Q l $p o1issa de préstec o interés variable per import de 165.602,07 euros per finan<;ar 
\ .., , el vial 97"' Hospital Comarcal de Sant Camils. La durado és de 60 mesos i venciment el 29 

ó\~.,.¿J~~rer de 2020. Ha meritat un interés inicial del 3,53, i posteriorment la revisió sera 
~OR incrementat en 2,9 punts percentuals. 

A més figura en el balan<;: del passiu un deute omb I' Ajuntament per import pendent o 
31/12/2018 de 3.255.855,22 euro (265.784,08 euros a curt termini} que fa referencia al 
deute amb I' entitats de credit (Dexio), que la Societat tenia a 31 de desembre de 2013 
per import pendent net de 5.584.775,64 €, i que el 19 de desembre de 2013 el Ple de 
I' Ajuntament en sessió extraordinaria va aprovar un acord de subrogar-se en la posició de 
la empresa Serveis d' Aparcaments de Vilanova la Geltrú en el préstec preestablert núm. 
361535527 contractat amb Dexia Sabadell, SA, i per tant la societat municipal deixara de 
ser part del contracte de Credit. quedant olliberado de les obligacions que es derivaven 
amb I' entitat financero. En conseqüencia l'import d'aquest préstec va passar a ser amb 
I' Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
S'acorda amb 1' Ajuntament una omortització trimestral de 66.446.02 euros més un interes 
de 8.553,98 euros. Aquesta quota de 75.000 euros ven<;: el 1 O de mar<; del 203 l. 

3) Lo societat no ha impagat 
produ'it durant l'exercici. 
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Nota 8.- FONS PROPIS 

El moviment deis fons propis durant l'exercici 2018 ha estat el següent: 

CONCEPTE 31/12/2017 Aplicació Resultat 
Altres 31/12/2018 Resultat Exercicí 

Capital social 872.652,00 0.00 0,00 0,00 872.652,00 

Reserva legal 48.939,87 l .690,95 0,00 0,00 50.630,57 

Reserves voluntaries 371.883,90 0,00 º·ºº 0,00 371.883,90 

Result. Negatius ex. anteriors -760.883,01 15.216,25 º·ºº 0.00 -7 45.666.7 6 

Perdues i guanys 16.906,95 -1 6.906,95 118.840,81 0.00 118.840.81 

TOTAL 549.499,71 o.o 118.840,81 0,00 668.340,52 

Descripció del capital: (¡ f 
La societat es va constituir amb un capital de cent vuitanta mil tres cents euros 
(180.300,00 euros), representat per 100 accions ordinaries i nominatives de mil vuit cents 
tres euros cadascuna (l .803,00 euros), numerades correlativament deis números l a 100 
ambdós inclosos. 

El Consell d'Administració va aprovar el 18 de setembre de 2006, l'ampliació de capital 
de lo Societat, basada en l'aportació de subsól provinent de la Pla<;:a de les Casernes de 
Vílanova i la Geltrú. 

-:=--.. 
¿3i~fti~nt de capital social de 692.352,00 euros, es va realitzat mitjanc;ant l'emissíó de 

§\>3,84-, aé'~fons ordinaries, nominatives i intransferibles de l.803,00 euros de valor nominal 
kf -fE~~~Ú~~! d'iguals característiques, drets i obligacions que les anteriors, a les que 
i] .Afe@-Vi!,Qn ~ri. numeració correlativa, corresponent-los-hi els números 101 a 484. ambdós 

..... , .. ~· )'y, '\. '" i! 
~ ~,. 1 t=i~C'lG.>SOS. ni. 
- >,;._,~ "'''"' ~!' 

1 ; ~ ".'_;: f_·;.< ~".; : 

:r~ coRTE[l'AiQfn!m~~'rii t de Vilanova i la Geltrú, propietari exclusiu del capital de !'empresa, acorda 
\\'"' Avu!&'!~scvi~tió i desemborsament mitjanc;:ant l'aportació a la societat, segons acord 
·~~ plenari,'yj~I subsól de la Plac;a de les Casernes, de superfície en planta de 3.920m2, el 
~~1¡:1gb'fs?éíesfina a aparcaments amb una capacitat per quatre-centes vint-i-tres places 

' tre:C'Ótxe i set de moto i amb un espoi per a bicicletes. distribu'ldes en tres plantes, segons 
l'avantprojecte aprovat pel Ple de I' Ajuntament de dota 5 de julio! de 2004. 

J 

S'eleva a públic l'acord amb escriptura d'ampliació de capital número 2.556 i amb data 
29 de setembre de 2006. 

V 
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La reservo legal segons l'articlc 274 del text refós de la Llei de Societats de Capital 
esfableix que es deu destinar una xifra igual al 10 % del benefici o dotar-la fins que 
aquesta arribi al menys ol 20 % del capital social. 

La reserva legal, mentre no superi el límit indicat, tant sois es podra destinar a la 
compensació de perdues en el cas que no existeixin altres reserves disponibles suficients 
per aquest fi. Lo reserva legal es podra utilitzar per a augmentar el capital en la part del 
seu saldo que excedeixi el 10 3 del capital ja augmentat. 

Les reserves voluntaries com el seu nom indica són de lliure disposició poden ser 
emprad es en la forma que els Administradors creguin convenient. 

Així mateix a tancament de l'exercici es traben escripturats els drets d'ús de gran part de 
les places d'oparcaments de Casernes per valor de 821.264,33 € (845.050,71 euros I' any 
anterior). i que es consideren com a íngrés a distribuir en diversos exercicis. Aquests drets 
s'imputaran a ingrés de l'exercici al llarg deis 50 anys que dura la cessió. 

També durant l'exercici de 2011 es va cobrar la quantitat de 500.000,00 euros per part 
d' AGBAR per compte d' ACSA pels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüencia de 
filtracions d'oigües ocorregudes en relació a les obres d'execució en l'aparcament de 
Charlie Rivel. D'aquests 500.000 euros es van disposar l'any 2011 16.755,60 euros en obres 
de rehabilitació de l'aparcament, quedant un saldo disponible de 480.445,90 €.En aquest 
exercici de 2018 no s'ha disposat cap import per aquest concepte. 

Com a conseqüencia de l'encomana rebuda per part de I' Ajuntament per la gestió i 
explotació de la nova zona verda, I' Ajuntament va concedir l'exercici 2017 una 
subvenció de capital per import de 121.000,00 euros (IVA inclos), de la qual s'ha 
traspassat a resultats de l'exercici 21.371,21 euros, d'acord a l'amortització o despesa deis 
bens odquirits per aquesta nova zona d'estacíonament regulat. quedont un saldo 
pendent de traspassar de 57.257,58 euros (78.628,79 euros l'any anterior}. 

Així dones I' import del PATRIMON 1 NET al 31/12 és de 2.027 .308,33 euros, que és superior al 
capital social de 872.652,00 €, per tant no esta en causa de desequilibri patrimonial 
estoblert en els orticles 317, 327 i 363 del T ext Refós de la Llei de Societats de Capital. 

Nota 9.~ SITUACIÓ FISCAL 

Degut al fet que determinades operacions tenen diferent consideració a l'efecte de 
tributoció de I' impost sobre societats i de l'elaboració d'aquests comptes anuals, la base 
imposable de l'exercici difereix del resultat comptable. 

La conciliació entre el resultot comptable i la base imposable de I' impost sobre societats 

Aeo;2G"f~~~ següent: 
r~~' '"''·· :,:) '')..¡; ." 

/.
/ ",)'$ ·;;.°}t'í1'f~f .... -... ~~- ..... / :s ;~.,.;-;··<:;:~ ·((. \'. 

/ S ·~~~l~~ ~:' Diferencies permanents 0,00 
~~~-.~¡~' ~. 1-.-----------1-------f-------1 

?Jk:·~ : .Resultat comptoble ajustat o.oo 
">r.. 'I AS0Ci?.t1V,S -: 

·• mw.f:s, - -- :;..; í 
1 

Resultat comptable 118.840.81 

n 

,.., 
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Compensació B.I. Negativa -92.590,81 

Quoto integra (253) 0,00 

Bonif. Art. 32 LIS 43/1995 (99%) 0,00 

Durant l'exercici no s'ha ingressat a la Administroció I' importa compte de I' impost sobre 
societats de l'exercici. L'impost meritat a 31 /12 és de 0,00 euros. 

La societat té pendent d'inspecció per les outoritats fiscals e ls 4 últims exercicis de I' 
impost de societats. D'acord amblo legislació vigent, el impostas no es poden considerar 
definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades 
pels autoritots fiscals, o hogi tronscorregut el termini de prescripció. Degut a les diferents 
interpretacions de la normativa fiscal aplicable, podrien existir passius de carócter 
contingent, que no són susceptibles de quantificoció objectiva. No obstont, els 
administradors consideren que la seva materialització és poc probable i en qualsevol cas 
defensable, i no abastarien imports de caracter significatiu en relació als comptes anuals. 

No existeix cap intormoció significativo en reloció o oltres tributs. 

Els saldos a mb les diferents administracions públiques existents a tancament de l'exercici 
en tots el casos corresponen o les últimes liquidacions. 

Nota 10.- INGRESSOS 1 DESPESES 

l. Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígrat "Aprovisionaments" són els 
~güents: 

{>~ 
~;r, 

/~ #~~lh. ;?~ 
f./~ ' -3:;~ :<' 1¡ tt ~~~11 V: 

Aprovisionaments 

• 1.. ~J;\(\, ""''. ~ : e: ~ ... , ;(_ 1;· . i ~ ~.~ ... ~~~\ ... ,2; 
~ Treballs reolitzafs per altres 

1 .. u ., 
\' -:;'., CORT~S Y A<:tic:J.!JO!; _ 

b empreses. 
, 1 

: ;TOTAL , . 

2017 2018 

8.052,46 13.760,94 

8.052,46 13.760,94 ~~ AlJúlTOf;1S. S L.,~ 

\\.~. 2. ~oviments de les partides que s'inclouen en l'epigraf "Altres despeses 
d 'explotació" són els següents: 

Altres tributs 127.755,56 

0,00 Dotació a la provisi' 
cials amb 

' \J 

~-
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port vinculades 

Dotoció o la provisió per 
1.915,95 -20.368,72 

operocions c omercials 

Altres despeses de gestió 46 1,79 2.282.08 

TOTAL 897.827,39 1.035.617 ,00 

En aquest exerc ici s'ha donat coma perdua definitiva imports de factures ven<;:udes per 
valor 6.629,68 euros (l.915,95 euros l'any 2017). Aixf mateix s'ha regístrat reversió de 
provisions com ingrés de l'exercici l'import de 26.998,40 euros (0,00 euros l'any anterior, i 
correspon princ ipalment al cobrament de 4.183,00 euros de la demanda contra Garraf 
Mediterrania i 22.805,40 euros al cobrament de la demanda contra Hinobepa. 

El compte d'altres tributs disminueix de forma considerable degut a que en l'exercici 
2017, I' Ajuntament va liquidar l'ímpost de bens immobles (IBI) deis exercicis 2013 a 2017 
per import de 100.404,31 euros. L'import de l'exercici, c orrespon o tributs meritats durant 
l'any. 

J 3. Els moviments d e les partides que s'inclouen en l'epígraf "Altres ingressos" són els 

i-'-> ... segD~nts: 
jjf ~11,:'(~ 
q ~ ,,{~· < ,.".f!,.;:,--;:, 

:J.. ' , ..... ~ 
Q !,.f'l : 
°"""' i4' .~ = ~{:! 

\,•.::O ..... ~. 

f '.:'._ f.Olri·~.S y A·~flt"ll\VO 
\Ú .AiU~llY.El>, S L " . 
\~. 

~.-:i~ce1..0~ 

Altres ingressos d'explotoció 2017 2018 

7subvencíons explotació 0,00 0,00 

Altres ingressos 39.873,81 34.045,41 
' 

TbTAL 39.873,81 34.045,41 

- -;.. 

El import correspon principolment a ingressos varis d'entitats asseguradores com a 
indemnítzacions de diferents sinistres en aparcaments de la societat per 2.978,76 euros 
(4.708,87 euros l'a ny anterior) i a serveis facturats a l'Ajuntament per import de 31.037,92 
(35.022,00 euros l'a ny anterior) . 

NOTA 11.- SUBVENCIONS. DONACIONS 1 LLEGATS. 

Com a c onseqüencia de l'encomana rebuda per part de I' Ajuntament per la gestió i 
explotació de la nova zona verda, I' Ajuntament ha concedit una subvenció de capital 
per import de 121.000,00 euros (IVA inclos), de la qual s'ha traspassat a resultats de 
l'exercic i 21.371,21 euros, d'acord o l'amortització o despeso deis bens adquirits per 
aquesta novo zona d'estacionament regulat, quedant un so ldo pendent de traspassar 
de 57.257,58 euros (78.628,79 euros l'ony anterior). ~-~ 

/~'t/l ?--z-..z-¡ 

·~ .~ 

~ =:¡ ~---------
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Nota 12.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

Totes les operacions amb parts vinculades duront l'exercici 2018, són pr6pies del trafic 
ordinori de la societat i han estat realitzades en condicions de mercat. 

l. A continuació es desglossen les transaccions amb empreses del grup, amb 
entitats associades i multigrup, que en tots els casos han estaf amb I' 
Ajuntament de Vilanova. 

Societats del grup 

2017 2018 
Préstecs i comptes a 
cobrar 703.245,94 344.558,33 

TOTALACTIU 703.245,94 344.558,33 

Altres passius 3.739 .034,34 3.367.740, l 6 

TOTAL PASIU 3.739.034,34 3.367.740, 16 

lngressos finoncers 0,00 0,00 
lngressos per vendes i 
prestacions de serveis 35.022,00 31.037,92 

TOTAL INGRESSOS 35.022,00 31.037,92 

Despeses financeres 34.215,92 34.663,32 

Canon 64.000,00 5.000.00 

Deterioro i perdues 26.250,00 0,00 

TOTAL DESPESES 124.465,92 39.663,32 

r ~~ 
1,§7?;, ~¡J1i'.f!.~¡...,, ~0\. ~n I' exercici anterior de 20 l 7, en aplicoció estricta de les normes de valoració 

r~ ~~i~ 1;:,~el pla general de comptabilitat, es va deteriorar saldos a cobrar d'interessos 
¡li::.' .f~~"'~f.,· ~.'exercicis anteriors del credit a I' Ajuntament de Vilonova i la Geltrú 

\

í ~ ~i\~$~· e.~lacionat amb I' aparcament de Casernes per import de 26.250.00 euros. En 
~ .; ... •t. ,;.aquest exercici no s'ha deteriorat import algun . 
.;.. CORTl:S Y ASOCIA!..'0$ SÍ' 

\'{:, b.lfl'.l:Jo1.~s,s t3.#;~o s'han reconegut despeses en l'exercici com a conseqüencia de deutes 
\~~4h _ .. ~'< • .l,Jcomercials incobrables o de dubtós cobrament de parts vinculades. 

~{ A continuació es detallen: 

o. Els membres del consell d'administració, no han percebut durant 
l'exercici cap tipus de remuneració de la societat ja sigui en concepte 
de sous, saloris i/o dietes. 

b. Les retribucions de I' Alta Direcció. 

hi-7 >~ 
1 

~{-· 
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I 

1 ( 
L 

La societal no ha fet cap aportació a fons de pensions, ni a cap altra prestació a 
llarg termini, i tampoc s'han registrat indemnitzacions per acomiadament de 
membres de l'Alta Direcció. Tampoc s'ha realitzat cap pogoment als membres de 
!'Alta Direcció basat en accions. 

\ 

Els Administradors de lo Societot no han portat a terme durant l'exercici 
operacions alienes al trafic ordinari o que no s'hogin realitzat en condicions 
normals de mercat amb la Societot. 

La Socíetat no ha efectuat durant l'exercici cap bestreta ni ha concedit cap 
credif al personal de !'Alta Direcció. ni als membres del Consell d'Administració. 

5. La Societat ha rebut comunicació per part deis membres del Consell 
relativa a la participació que tingueren en el capital d'altres societats amb el 
mateix. similar o comptementari així com la realització per compte propi o alié 
de treballs del mateix genere d'activitat. Les comunicacions són negatives, del 
que s'informa en aquest oportat d'acord amb l'article 127 afegit perla Llei 
26/2003, de 17 de julio!. perla que es modifica la Llei 24/1988, de 28 de julio!, 
del Mercat de Valors, i el text refós de la Llei de Societats Anónimes, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 1564/ 1989, de 22 de desembre, amb la finalitat de 

~ refor<;:ar la transparencia de les societats anónimes cotitzades. 

":>""'~ "''·'-'· ~
,¿;-:;:~s Cif ,..-.~. 

·-·- #

4
!'.;, '~' 6 D t 'h d ··t . t - . ' h 'd t ,¿¡ .~~ .. ~~ A'\ . ona que no s an pro u1 c1rcums anc1es en que em cons1 ero que 

;¡ ~ .P,..,1-~eJ,, ~~:~xisteix c.~nflicte d~i~teres amb la Societat, els estats financers ~~ incl?_uen la 
,,'J {K);1~,,: ·~·.f("lformac10 necessario envers els membres del Consell d' Adm1rnstrac10 de I' 

!¡"~ ~~&;:t r Enfitat de conformitat amb l'article 229 del text refós de la Lleí de Entitats de 
-.-~1 C(Jfll>.S~~O.:t:,tim ~<tapital (TRLSC) segons la modificació introdu'ida per la Llei 31 /2014, de 3 de 

~-.'.. o\'.J~mw.:c.s.~.l. ,i.~19esembre. ,) . ¡¡ 
~ ~'?". ~ 

Nota 13.- ALTRE INFORMACIÓ 

Lo plantilla mitja utilitzada en l'exercici 2018 ha estat la següent: 

Gerent 1 o 1 o 
Cap Adminis1ració o 1 o 
Oficial Adminis1ra1iu o 4 o 4 

Cap informa1ic o o 
Cap d'operocions o 1 

2 1 2 

13 9 12 
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Auxiliar de controlador 1 1 1 2 

Auxiliar admínistrotiu 1 o 1 o 
TOTAL 15 22 14 22 

Nota 14.- REMUNERACIÓ DELS AUDITORS 

La remuneració deis Auditors deis Comptes de la Societat per serveis d'auditoria 
ascendeix a 5.317,00 euros (5.254,00 euros I' any 20'17). Han facturat per altres serveis 
2.800,00 euros. 

Nota 15.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES 

Lo Societot ha seguit les línies d' actuació morcades per la legislació vigent en el que a 
protecció de dades es refereix. 

Nota ló.- ESDEVENIMENTS POSTERIORS Al TANCAMENT 

Fins al moment de redactar la present memoria, lo direcció de la Societat no ha tingut 
coneixement de cap esdeveniment que pugui afectar considerablement la redacció de 
la mateixa, o tenir cap efecte als Comptes Anuals de l'exercici que es formulen, 

Nota 17- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

La Societat, per la naturalesa de les seves activitats, no té octius ni ha incorregut en 
despeses a la minimització de !'impacte mediombiental i a la protecció i millora del medi 
ambient. Així mateix, no existeixen provisions per a riscos i despeses ni contingencies 
relacionades ambla protecció i millora del medi ambient. 

Nota 18- INFORMACIÓ SOBRE SALDOS PENDENTS DE PAGAMENT A 
CREDITORS, REQUERIDA PER LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 3ª DE LA LLEI 
15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA lLEI 3/2004. DE 29 DE 
DESEMBRE. DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 

Conforme lo Resolució de l'lns27~.s'~~p.bilidad y Auditoría de Cuentas", de 29 de 
gener de 2016, el període mig/zlrip~~g'f'Ít~t~~f,prove'idors de l'exercici 2018 ha estat de 

\ 

30 dies (30,91dies1·any de 2o iar)f .~~-~~~. ~\\ 
( 

<.:,, '" ' • "' I · e ~:;;i.~ :"',·;: '""Ji: ~ ., __ _ 
a .. ,~ lJ.i_;.".!:. ~: / .....-::> z;..,--7 ~ .....-.._, 
~ ... · ..... 

\,::. f.~F~ Y ASOC!.\00$ ~· 1 

, • I 

~<$> ~/J 

-~-

~~~ Aun1roi1.ts,s.L :e::':!: 

~~l?CEL0t}Y'~ 
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FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS DE L'EXERCICI 2018 

f.I Consell d'Administració de la societat SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA 
GELTRÚ SAM amb data 31 de Mar<;: de 2019, en compliment deis requisits establerts a 
l'article 253 de la llei de Societats de Capital i de I' article 37 del Codi de Comer<;:, 
procedeix a formular els Comptes anuals de l'exercici 20 18, e ls quals venen constitu'lts pels 
documents annexos que precedeixen a aquest escrit. 

Vilano b i la leltrú, 31 d e man;: de 2019. 

PDT. F J 

Sr. au Ortiz de Urbina Ribé 

- - --S-r. _J_o_a_n c::füslián 

(Vice-president) 

Sr. Emilio José Montero Linero 

~~ 
Sr. Max Villalonga i Martínez 

Sra. Carmen Rodríguez 

,.., 

,.... 

' 

r 



r yZG 
apal'Cilments 

INFORME DE GESTIÓ. EXERCICI 2018 

1) Situació de la Societat 

VNG Aparcaments ha desenvolupat durant l'any 2018 les funcions que li són 
propies í que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li encarrega en el camp del 
seu objecte social, les quals ja es realitzaven des deis exercicis anteríors. 

Tanmateíx, coma novetats principals dintre d'aquest exercici es tenen per una 
banda, la implantació de la zona verda del Barri de Mar així com la finalització 
del Pla de Viabilitat en data 1 de gener de 2018 que estava vigent a la empresa 
des del 31 de juliol de 2012. 

L'exercici 2018 ha fínalitzat amb beneficís per sete any consecutiu, derivat d'un 
notable increment deis ingressos acompanyat per un inferior increment de les 
~~oeses. En quant a la partida d'ingressos, cal destacar: 

~'0~ t {.',~\. 
~~~' ~ ·', 

/j' t~ :.i ?ensible r~cuper~ció. de les vendes als aparcaments Casernes 
f!;'J *·~·)'~·<\(~~f<1: ;:;.~718.901€) 1 Charhe R1vel (+60.873€). 
i¡1~ ~~~~~y • ~·~ Zona d'Estacionament Regulat (zona blava i zona verda en el seu 
\.~ ~· -~conjunt) ha incrementat les seves vendes en +227.707 
\ ;, r::lST~S YASOCIAiJOS f.5 !; 
·' ::: ót:~nor·Es. s. l ,;.::~.; l 

·.:~~~!~cE§ri:~~ relació a les despeses generals, cal esmentar que aquestes s'han 
~-:::incrementat respecte el 2017 en 183.656€, el que es tractara quan s'estudi"l la 

evolució de cada centre de producció en detall. 

Les despeses de personal han sofert un increment enguany per import de 
172.321€ respecte el 2017 degut a dos factors essencialment: 

• Noves contractacions perdonar servei a la nova zona verda del Barrí de 
Mar. 

• Necessitat de cobrir les baixes IT esdevingudes durant l'exercici. 

També cal destacar la evolució del resultat financer en -26.330€ respecte al 
2017, degut a la reducció de provisions per impagament. 

El resultat positiu de !'empresa ha estat de 118.840,81€, notablement supedor 
al previst inicialment al pressupost recollit al PAIF de 2018 de 4.243€. Cal tenir 
en compte que no s'han efectuat totes les inversions recollides a aquell PAIF, ja 
que moltes d'elles es· trobaven o bé inacabades o pendents d'adjudicar en el 
moment del tancament de l'exercici, per tant aquestes despeses o inversions 
~s ~abilitzaran a l'exer~°':j.019, tal i com es va preveure en el matei 

~~· ~ ~~)~ 



Es posa de rellevancia igualment que la empresa no pot incórrer en situacíó de 
desequílíbrí financer tal i com es recull a la Llei 27/2013 de sostenibilitat i 
racionalització de l'administració local. 

En aquest sentit, cal continuar tenint present que l'art. 36 de la LRSAL estableix 
literalment que: 

"2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen 
actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de 
Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3. 1 de esta Ley o 
de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, 
dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para 
aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de 
corrección de dicho desequilibrio. 
(. . .) 
Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en 
el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de 
/as cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la 
entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en 
situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedarán 
automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015." 

Per tant, cal posar en relleu que la empresa ha aconseguit mantenir la 
tendén. cia de tancar l'exercici en positiu tot i les tensions a incrementar les 
partida de despeses. 

,,,;---;-~ 
!Y.- S Of i_~, 

1";> ->:Yfi¿¡~~:~,~t motiu, durant el 2018 s'han ajustat els esfor\:OS inversors en 
y~ .(~~:q~l.~es«:r~pf1rtides que eren indispensables per continuar amb la operativa 

.f !i ·,;ótdlfü~ír.ia 'é;je la empresa: 
~. ~ ~ :..:<. ~.;';i7 :; 1 ; l = •".t'~:ts,:)/' I:' .. 
\\~ Ji' " ('.·!. 
\\~ CO!lll:S 'I ;,S\l(;tAOOS °$'ji 
'·,~ 1><1.W.érsii§l'iho18 ;;; , J 
~ 1.} ¡ . 

\ ' 
. // 

~ ~P~óilme/Ít :# Actiu CostPAlF CostReal Realitzat (s/nl 

~rmaci6 Actualitzaci6 Navision 30.000,00 € NO 

Sistemes lnformació Fibra óP-lica Neapolis·A~tament 20.000,00 € NO 

Sistemes lnformació Bussines lntellioence 40.000 00€ NO 

Sistemes lnlormació Ordinadors i comoonents 10 ººº·ºº € 2.604,07 € PARCIALMENT 

Su_bto_tal S..istemes lnformaci6 

ZonaVerda 45 oarauimetres zona veraai •\ 315 ººº·ºº € 144.584 00 € SI 

Zona Verda obra civil zona verda 45.000,00 € 47.029,85 € SI 

Zona Verda olataformes zona verda 7.500,00 € 10.427,41 € SI -
zona Verda ointura zona verda 25.000 00€ 26.511,26 € SI 

ZonaVerda software i hardware zona verda 3 ººº·ºº € 3.913,48 € Sl 

Subtotal zona verda 

Zonablava ~ ount carreoa v.,.i.efe' electric Ports 10.000 00 € NO 

Zona blav/ ae.e,~.a~ móvil 20.000,00 € NO 

/f5 ~ 2 . 
. r/-¡/f ~ 
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Subtotal zona Blava 

SantCamil substitució luminMes lod 

S~ptotal Sa_nt C_amil 

Casemes 2-3 ounts de rocarre!@ vehide eléctric 

Subtotal Casernes 

Charlie Rivel edicle <2l 

Charlie Rivel Millores centre de control 

Charlie Rivel Mobiliari 

Charlie Rivel 2·3 ounts de recéu eaa vehicle eléclric 

Charlie Rivel sublitució vehicle 

Subto~al Charlie Rivel 

Peixatería Substilució generador lnsonoritzat ('"') 

Subtotal P~xateria -
Renfe E.ouio ticketina 

Su btota 1 Re nfe 

Total 

rl\1s 
~~ 

C).-;.._~sició final de 31 parqulmetres 

(")ce:~~\(~.prioritzar l'adquislció del generador pel aparcament Charlie Rlvel. 
ffht,, ~() \~ é.',;~··~ ~ ?'!.,... 

~ti ': ; l\s,,..• "'~' , .:;; .1,:5<:~~~ o':\ 
('.Jo •t ~ ~'j: t<"' ·~ 

• :w..¡ \. • './: , ... 
• c.:: .. • p 

. . ?.: ' 

10.000,00 € NO 

10.000,00€ 5.301,00 € SI 

S0.000,00€ 74.311,00 € SI 

50.000,00€ NO 

5.000 00 € 6.594,00 € SI 

10.000 00 € 7.091,00 € SI 

20.000,00 € NO 

10.000,00 € 14.998,00 € SI 

20.000,00€ 19.596,00 € SI 

720.500 00 € 362.961 07 € 

\ª ,, ~) ~Principals actuacions 

~'"::';; A c:~Jnuació exposarem les principals activitats de !'empresa durant l'exercici, 
\._<S>c¡ segurnt el mateix ordre establert en el "Programa i Pressupost 2018", del qual 
"'·· ?r' • . - ~":" comprovarem el grau d'acompllment. 

i. Arees d'estacionament regulat 

Tal i com s'indicava al programa, durant l'exercici 2018 s'ha seguit amb la 
explotació de les zones blaves assignades segons els diferents acords del ple. 

Respecte a la zona de la fa9ana marítima, es recorda que la zona del Passeig 
Marítim funciona només durant els caps de setmana i festius durant l'hivern í 
durant tot el dia els mesos de la temporada d'estiu, juntament amb el passe1 
de Ribes Roges. Ja durant el 2012, es va suprimir la franja de pagament entre 
les 14 i les 16 hores a efecte d'afavorir el comen;; local i la restauració de la 
zona i aproximar els horaris amb els del centre de la ciutat. 

Cal tenir en compte que durant el 2018 es va posar en marxa 
A. La zona blava del solar del Pare de Ribes Roges (coneguda popularment 

com "Ceferino" acordat per la JGL d'1 de marc; de 2018 que literalment 
va recollir: 

"ACOR~ 

'(J~ 
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PRIMER. Aprovar la implantació d'un aparcament regulat en superiície amb 
zona blava a la zona del pare de Ribes Roges contigua al torrent de Sant Joan, 
que actualment es fa servir com a aparcament no regulat. 
SEGON. Encarregar a la societat anonima municipal SERVElS 
D'APARCAMENTS MUNICIPALS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ, S.A.M., amb 
CIF: A-62781208, la implantació d'aquest aparcament regulat en superiície 
amb zona blava al pare de Ribes Roges, incloent l'execució de les obres de 
Repavimentació d'una zona del pare de Ribes Roges per a aparcament de 
vehíc/es, redactat pels serveis técnícs de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, í 
la seva gestíó, administració i explotació durant un període de 15 anys, que 
permeti a la societat municipal l'amortització de la inversió, prorrogables per 
períodes d'un any, de forma tacita si cap de les dues parts manifesta el seu 
parer en contra. 

B. La zona blava i verda del Barri de Mar segons acord de la JGL de 13 de 
man; de 2018, amb el tenor literal següent 

"ACORO 
PRIMER. ENCARREGAR a !'empresa SERVEIS D'APARCAMENTS 

_ MUNICIPALS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ, S.A.M. , amb CIF: A-62781208, la 
1 implantació de les següents zones d'aparcament regulat en superiície: 
~-·'. · - Una zona amb regulació de l'estacionament en superficie amb zona 

¡.:, ~1:-:.~~;.~ '~;. blava a la zona del Barrí de Mar delimitada per la Rambla de lluís 
:; i:B-'~:f{: .Companys, les víes del tren, la Rambla de la Pau I carrer del Gas i el 

, ~ ~\_~··\:;:.:· ~P.asseig del ca:me I '.asseig Marítim; i els ~ar~ers d'Eugeni d'Ors, deis 
~·~ ~. ,,.0~ <-~res Llampecs 1 la Pujada del Far de Sant Cnstofol. 
. \~ cc~~Jn~~~:~'~, :.~Í,~ Una zona amb regulacíó de l'estacionament en superficie amb zona 

, ~ ~·;;verda exclusiva pels residents a la zona del barri de Mar delimitada pel 
,~,,. ....~:/._ carrer de l'Ancora, el Passeig Marítim i el carrer del Gas. 

'.~/com, la seva gestió, administració i explotació durant un període de 10 
anys que permeti a la societat municipal l'amortitzacíó de la inversió." 

En l'apartat d'inversions es troba recollit el cost final de posada en marxa 
d'aquests encarrecs. Totes les inversions s'han abonat mitjam;ant la tresoreria 
ordinaria de la empresa. No s'ha rebut per fer front a aquesta inversió cap 
mena de subvenció de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o cap altre 
orgarnsme. 

En aquestes circumstancies s'han acomplert amb escreix les previsions 
d' ingressos en concepte de tates les zones d'estacionament regulat reflexades 
al PAIF 2018, aconseguint-se una recaptació de 1.710.869€ (pressupostat 
1.502.584€). Cal tenir en compte que el 2018 va tenir una meteorologia 
excepcionalment benigna durant la temporada d'estiu . Un any més, pero, no es 
pot preveure que els exercicis futurs siguin sempre tan excepcionalment 
favorables. 

EryfeÍaci a la despesa, s'ha increme fuquesta partida en 303.280€ respecte 
als ~3.52 € pressupostats. Les p ides més important han estat: 

,.., 

,., 
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• Pintura de zona blava i verda barrí de mar: 26.511€ 
• Recanvis per parquímetres: 15.090€ 

i i. Aparcaments 

Durant l'any 2018 s'ha seguit amb la gestió deis Aparcaments Peixateria i 
Charlie Rivel segons les concessions atorgades per l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i a la gestió i explotació de l'Aparcament Casernes i de l'Aparcament 
de !'Hospital de Sant Camil. lgualment, s'ha procedit també a la gestió de 
l'Aparcament Rente, S'ha efectuat la gestió remota de l'aparcament de Lleida i 
de l'aparcament municipal Monestir a Sant Cugat del Valles, sense incidéncies 
remarcables. 

En relació a l'Aparcament Peixateria ha tingut uns ingressos superiors al previst 
al pressupost (161.977€ respecte als 151.210€ pressupostats). Tot i aixó, les 
despeses han estat inferiors a les pressupostades (61.412€ respecte els 
65.580€ pressupostats). 

L'Aparcament Charlie Rivel ha tingut una facturació superior al pressupost 
(353.237€ respecte als 273.722€ pressupostats). Tant els abonaments com la 
rotació han tingut uns ingressos superiors als esperats. En relació a les ....-:: -...._ 

~ «!--espeses, aquestes han estar superiors a les esperad es (197 .100€ respecte 

~
~~,,.. ,, l~.s ~~3_7.639€ pressupostades), majoritariament degut a incrernents en les 

$ .fy " paJticfes, de reparacions i conservacions . 
.., i· l ..;¡_~ ,,...,1. 

. ~t~')f.,. ~iJ.;: ~ .,, 
..., c'j..\ "., '·· ' ' . 

'. ~ "'~~-·~Gal te8ir en compte que la facturació (i despeses associades) als aparcaments 
\ ~ rom~ _,.~ q1,;1 E0013~¡ gestionen remotament de Monestir i Lleida, es traben incloses en 
~~ t.\Jc aques~t Aparcarnent, com ja es va reflexar al Paif 2018. 

~ ~J(ació a l'aparcament Casernes, cal remarcar que la facturació d'aquest 
~rcament ha estat superior al pressupostat (278.064€ respecte als 252.237€ 
esperats). En relació a les despeses, aquestes han estat superiors a tes 
esperades (135.519€ respecte als 113.325€ pressupostats). 

Com a diagnóstic, es pot afirmar que es pot percebre una millora en la 
recaptació per rotació tanta la zona blava com als aparcaments de Vilanova. 

En tot cas, esta previst que Ja empresa continuí donant els descomptes 
comercials més importants que han donat bons resultats en vendes: 

• La campanya de preu maxim diari de 6€ va suposar durant els primers 
mesos una bai_ a d'ingressos ja esperada, i ara ens trobem en la fase 
en que l'usuari con ix i valora el preu, i per tant, els ingressos per rotació 
_inc~ente e forma generalitzada a tots els aparcaments. 

~~ -~/?~~ 



• La campanya de 59€ l'abonat 24 hores (des del 2016, 63€} va suposar 
un éxit inesperat des del primer moment, tot i la reducció d'ingressos 
inicial, pero a l'hora també un moviment de resposta de tot el sector que 
ha suposat un decrement generalitzat de preus en tot el sector. En 
aquest sentit tots els aparcaments han superat la recaptació prevista en 
el pressupost, per tant entenem que hauríem de mantenir la campanya 
comercial. 

En relació a l'aparcament de !'hospital de Sant Camilla situació no és optimista. 
La facturació final d'aquest aparcament ha estat ampliament per sota de les 
previsions (311.195€ respecte els 369.938€ pressupostats). 

Com ja s'ha comentat anteriorment al Consell d'Administració, després de 
signar un acord amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ríbes, VNG Aparcaments 
va assumir el cost d' efectuar les obres d'arrengament de les voreres de la 
Ronda Sant Camil. No obstant, immediatament va apareixer un nou 
aparcament incívic primerament permés i seguidament incentivat pel 
Ajuntament de Sant Pere de Ribes que ha suposat que l'aparcament fínalítzi 
l'exercici 2018 amb unes pérdues directes de -193.834€. Aquesta situació ha 
vingut agreujada per les obres d'arranjament de l'aparcament habilitat per 
l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i que c!arament suposen una competencia 
impossible d'igualar al tractar-se d'un aparcament gratun. No es preveu una 

~ solució tacil a aquest greu perjudici que esta sofrint la Societat. 
_,.;; oi:r::~ 

pr.....;; '),.¡,,\', 

IJ·~fy ~;, ':-~~-s~, '·~p\\qu~nt .ª l'Aparcament de l'estació. ?e Rente, el 19 de novembre de 2015 ~a 
f!if. .. ,~~··;. .. ~·\'.~. s~f-,adJud1cat el contracte per la gest10 de l'aparcament. Aquest contracte tenia 
¡[~ ~.~· ~i u~:' vigencia de 2 anys. Sense una incidencia important en el compte 
\~~~ "'';~·>:?' d'~~plotació, aporta uns ingressos marginals adequats al seu nivel! 
\~,"·~ ~~if~~:,r~'.B\~19idéncies. Aquest contracte va ser licitat de nou i adjudicat novament a VNG 
~· Ap,árcaments amb data 16/2/2018. ' ~,"?¡ 

. ~s aparcaments de Charlie Rivel, Peixateria i Casernes, s'ha seguit amb la 
campanya de promoció de tiquets amb la principal associació de comerciants 
de la ciutat, seguint amb la utilització habitual de tiquets als aparcaments. 

íii. Serveis centrals i Sistemes d'lnformacíó 

La estructura de !'empresa ha seguit amb la seva funció de consolidar uns 
serveis centrals que poguessin donar un suport admínistratíu i tecnologic 
suficient als serveis d'aparcaments i de zona blava. 

En data 7/7/2015 la Junta de Gove Local de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltr' ncarregar la gestió de eterminades tasques de secretaria, fet pel 

edicar una perso de la plantilla de VNG Aparcaments a la 

' 
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realització d'aquestes tasques durant 1 any prorrogable per 6 mesos segons 
l'acord del Consell d'Administració de data 1/10/2015. 

Els ingressos ordinaris han estat inexistents, ja que la naturalesa d'aquest 
departament ha estat en tot moment la de ser un suport a la resta de seccions 
productives de !'empresa. 

En relació al departament de Sistemes, s'han anat actualitzant les !licencies de 
software i s'han adquirit els equips (tant servidors com estacions) que calia 
amortitzar. 

3) Evolució previsible de la societat 

L'exercici 2019 es preveu encara amb el repte d'aconseguir uns resultats 
estables degut a les pulsions inflacionistes de diferents partides de despesa. 

VNG Aparcaments ha assumit unes fortes caígudes d'ingressos des del 2012, 
tocant fons l'any 2014. El 2018 per primera vegada s'han gairebé recuperat els 
volums de facturació previs a la crisi. Tot i que per aconseguir aquests nivells 
d'ingressos s'han tingut que assumir també forts increments tant de despeses 
d'explotació com de despesa de personal. Només les amortitzacions s'han 
reduH considerablement i es mantenen en l'actualitat en un creixement 
moderat. 

~i~~ 
i:.. -- ... ~,, 1. Importe neto de la cifra de negocios ~ 

\) "r•' 
<;:, .. f;J!~~fs--. ~~ 

// [:? 7: ,._-Y..0'} ~ 3 500 000 00 ¡¡::::; ~---,,,...~.,:'(,,_ ~ . . • 
l('J ~:~' ''~1 
f ~ ·-~\..(1.~ f; 3.000.000,00 
,\ta :>~:· ~ 
\~e ms y ASOCihOOS -~f f' 2.500.000,00 
\ \ ~ AUDITOP.éS. S. l ;;.';.' /i 
\ ' ,~' 2.000.000,00 

' ~-~- -·~i;-// ~ ~, 1.500.000,00 
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En tot cas, la tendencia a tancar els resultats en positiu sembla consolidada 
momentaniament. 

r;I ~~~ A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 

t ·· A·~- ·it "i<'~ 1.~ ~~ .nn :· "'.·~· ~'. •.• 200.000,00 t [1J ,,,._ ' 1!t. q, \ 
·1· C.> • .fi. ~.H (": 1100 000 00 ¡. ;•• ~r" ,11,f ,_~ \ . , 
'.º ~~Wi . 

l t ;:; ,,:.,... • .. • o 00 
\ '.'.1 1 '!lTES ·1 AS!t~iA1'1'JS ' 

\ ~ AllD\~Nl'ES, S \.. ~ 100.000,00 

-200.000,00 

-300.000,00 2010 . Wll 2012. 20H 2014 2015 1016 _ 2017 . ~ 
8 .4.5) RESULTADO DEl EJfRQQO ·245..416,µ 33.1 S4.63.l82,53 3.471.74 l .540.20 4.289,28~6..4B.0-1t6.906,92.l.8.840,81 

Tot i els indicadors macroeconomics que preveuen una millora en el consum, 
aquestes previsions s'han fet efectives de forma molt discreta a la Societat, i 
tenint en compte les tensions inflacionístes, sobretot de les despeses laborals, 
així com les diferents modificacíons legislatives que penalítzen severament els 
incompliments pressupostaris, no es preveu una sortida facil per la marxa de la 
societat. Caldra seguir controlant que les partides de despesa no superin en 
cap cas els ingressos reals. Així com considerar abans d'efectuar qualsevol 
inversió el seu retorn i el seu impacte en els resultats empresarials. 

En aquest sentit la empresa no podra perllongar gaires exercicis més la seva 
operativa sense haver d'afrontar inversions per reposar tot l'equipament que ja 
ha complert la vida útil, i actualment la majar part deis ingressos es destinen a 
pagar les despeses corrents. 

Tot i l'esmentat, es preveu que la societat sera capa~ de fer front als seus 
compromisos de pagament del 2019, sempre que s'adeqüin a les reflectides al 
pressupost 2019 i sense increments de despesa no pressupostats, o bé 
compensats amb reduccions en altres partides. 

4) Principals riscos i incerteses 

Al nostre entendre no hi ha aspectes que poguessin fer pensar o albirar en la 
possibi 1 t de riscos concrets o incerteses, s ,....pre que no hi hagin increments 
d'o s de despeses no computad 1 excepte pels propis del mercat que 
la erant adapt parant de forma rigorosa per emprendre 
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un futur amb optimisme. Si mes no la reducció de la dependencia de cobrament 
del nostre principal client ja no sera tan determinant per minimitzar el riscos 
propis de moment economic i financer que estem immersos. 

5) Esdeveniments importants després del tancament de l'exercici. 

No es destaquen aspectes rellevants a tenir en compte després del tancament 
de l'exercicí. 

6) Accions própies. 

La Societat no té a tancament d'exercici accions própies. 

Gerent 

Vilanova i la Geltrú, 31 de man; de 2019. 
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1 Ejercicio fiscal en Ejercicio fiscal 
i 

! curso anterior 

1 \. V 
' 

V A} OPERACIONES CONTINUADAS -- - -
l. Importe neto de la cifra de negocios 2.821.819,53 2.496.017,52 

a) Ventas 1.132.338,82 1.034.227,10 

b) Prestación de servicios 1.689.480,71 1.461. 790,42 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de '1 
~ fabricación 

3. Trabajos realiz.ados por la empresa para su activo -
4. Aprovisionamientos - -13.760,94 -8.052,46 

a) Consumo de mercaderías 

~ 
b} Consumo de materias primas y otras materias consumibles -
e) Trabajos realizados por otras empresas -13.760,94 -8.052,46 

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 

5. Otros ingresos de explotación 34.045,41 39.873,81 

y a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 34.045,41 39.873,81 

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 

6. Gastos de personal -1.395.053, 10 -1.222.732,36 

a} Sueldos, salarios y asimilados -1.098.332,90 -931.998,80 

\\ 
b} Cargas sociales -296.720,20 -290.733,56 

c) Provisiones 

7. Otros gastos de explotación -1.035.617 -897.827,39 

a) Servicios exteriores -1.001.15 7,63 -767.694,09 
M 

b) Tributos -52.546,01 -127.755,56 

('I e) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

\ comerciales 20.368,72 -1.915,95 

~~-Otros gastos de gestión corriente 

~-
-2.282,08 -461,79 

/. ~~- ~fu'~ación del inmovilizado -275.623,12 -323.275,34 tl~«J 
, ~')~ "ri:f~t~6~'o. de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 21.371,21 21.371,21 

'\ f(~ ')) .- '..¿~~ \ \ 
\ $ ~-· ' 10-:'{)\cesos 'Ee\ provisiones 

1 " ~- / "'-,Df,llt.. ~\I 5.207,43 -18.453,66 ~: "it: :.1~1_¡ : ,eteríor~y ,resultado por enajenaciones del inmovilizado 

\c:E~ ~~~~~J)Qr.ós~ ~érdidas 
~~. C'Jl{ "¡;,JW~\fd:dofp br enajenaciones y otras 5.207,43 -18.453,66 [<5 p 

\ :¡/; 162.389,42 86.921,33 A.1) RESU~ O DE EXPLOTACIÓN 

¡j;~ fti~ 
~ 

.Cfrii s financieros 3,84 

~ a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 

,.., 

al) En empresas del grupo y asociadas 

a2) En terceros 

b} De valores negociables y otros instrumentos financieros 3,84 r 

G bl) De empr~el grupo y asociadas / 26.250 

lJ b2)Dete~s ' / -26.246,16 

~ , ~ 10 

-// ~ ~ 



\IZG 
llJl8rc•11nems 

!""\ 

-
13. Gastos financíeros -43.548,61 -43.632,41 

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 

b) Por deudas con terceros -43.548,61 -43.632,41 

c) Por actualizacíón de provisiones 

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 

a) Cartera de negociación y otros 

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles 
para la venta 

15. Diferencias de cambio 

16. Deterioro y resultado por enaienaciones de instrumentos financieros -26.250 ,.., 
a) Deterioros y pérd idas -26.250 

b) Resultados por enajenaciones y otras 

A.2) RESULTADO FINANCIERO -43.548,61 -69.878.2Z._ 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 118.840,81 17.042,76 

17. Impuestos sobre beneficios -135,81 
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 118.840,81 16.906,95 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto 
de impuestos 

A.5} RESULTADO DEL EJERCICIO 118.840,81 16.906,95 
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