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informe d'auditoria de comptes anuals 

A I' Accionista de SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA l LA GELTRÚ, SAM 

Hem audita! els comptes anuals de la societat SERVEIS D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA 1 LA GEL TRÚ, SAM, que comprenen el balan<;: de situació a 31 de desembre 
de 2009, el compte de perdues i guanys, I' estat de canvis en el patrimoni net, i la 
memoria corresponents a l'exercici anual tancat a I' esmentada data, la formulació deis 
quals es responsabilitat deis Administradors de la Societat. La nostra responsabilitat es 
expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el 
treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria generalment acceptades, que 
requereixen l'examen, mitjanc;:ant la realització de proves selectives, de !'evidencia 
justificativa deis comptes anuals i l'avaluació de la seva presentació, deis principis 
comptables aplicats i de les estimacions realítzades. 

D'acord amb la legislació mercantil, els Administradors presenten, a efectes comparatius, 
amb cadascuna de les partides del balan<;:, del compte de pérdues i guanys, de l'estat de 
canvis en el patrimoni net i de la memória, a mes de les xifres de l'exercici 2009, les 
corresponents a l'exercici anterior. La nostra opinió es refereix exclusivament als comptes 
anuals de l'exercici 2009. Amb data 28 d' abril de 2009 várem emetre el nostre informe 
d'auditoria sobre els comptes anuals de l'exercici 2008, en el qual expressávem una 
opinió sense excepcions, 

En la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2009 adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la societat 
SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ, SAM, a 31 de desembre de 
2009, deis resultats de les seves operacions i deis canvis en el patrimoni net i contenen la 
informació necessária i suficient per a la seva interpretació i comprensió adequada, de 
conformitat amb principis i normes comptables generalment acceptats en la normativa 
espanyola que resulten d'aplicació i que guarden uniformitat amb els aplicats en la 
preparació de les xifres i informació corresponents a l'exercici anterior que s'han 
incorporal a efectes comparatius en aquests comptes anuals. 

L'entitat, al ser una societat privada municipal de capital enterament local está obligada a 
aplicar en determinats acles de la seva contractació els principis que inspiren la 
contractació de les administracions públiques. Per l'exercici audita!, l'entitat ha aplica! en 
les principals transaccions el text refós de la llei de contractes de les administracions 
públiques i el seu reglament. 
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CORTÉS Y ASOCIADOS 
AUDITORES SL 

Aquest informe d'auditoria deis comptes anuals de SERVEIS D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA 1 LA GEL TRÚ, SAM s'emet sense perjudici de les competéncies que en la 
matéria es !roben reservades a funcionaris d'habilitació estatal a l'article 92 de la Llei 7 I 
1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local i demés legislacíó concordant 
que la desenvolupa i en matéria de control intern. Conseqüentment, actua com a 
coadjuvant de la lntervenció de l'Administració Municipal sense perjudici de l'exercici de 
les seves competéncies com auditors de comptes. Addicionalment, !'informe s'emet sense 
prejudici de les competéncies que corresponen a la Sindicatura de Comptes de la 
Generalitat de Catalunya en aplicació de la seva Llei Reguladora i al Tribunal de Comptes 
en matéria de responsabilitat comptable i d'enjudiciament en aplicació de la Llei Organica 
2 / 1982 i de la Llei que desenvolupa el funcionament de I' esmentat Tribunal. 

Barcelona, a 15 d'abril de 2010. 

COLLLGJ 
DE CFNSORS 
DF 
LlFC.\TALC!\Y,\ 

Mf'rn\.,,-c cxen:-eri1 

CORTES Y ASOCIADOS 
AUDITORES, S.L. 

"''Y 2010 NUm, 20110{07492 

CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, SL 

Signa!: Joan Cortés i Gustems 
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1 NIF: 1 A62781208 1 ~ ,,~~·· UNIDAD (1): \~ \~ \ ~\, ' ~ . : 1 

DENOMINACIÓN SOCIAL: ,, /J<\ ~,'iJ' ,p~ >< Euros: 09001 

1 SERVEIS D'APARCAMENT DE \~ / \ ¿. .. ·· . Miles: 09002 

VILANOVA 1 LA GE 
. , 

/ I , Millones: 09003 

1 
Espacio ~o para las firmas de los administrad;~ 

! NOTAS DE 
ACTIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2009 (2) EJERCICIO 2008 (3) 

1 

A) ACTIVO NO CORRIENTE. 11000 8.424.127,82 7.584.140,31 

l. Inmovilizado intangible 11100 5 64.614,73 79.253,37 

1. Desarrollo, 11110 

1 2. Concesiones 11120 

3 Patentes, licencias, marcas y simí!ares . 11130 -0,12 -0,12 

1 

4. Fondo de comercio 11140 

5. Aplicaciones informáticas. 11150 64.614,85 79.253,49 

1 

6. Investigación . _ 11160 

7. Otro inmovilizado intangible. 11170 

11. Inmovilizado materiaL . 11200 6 2.001.848,53 1.050.996,31 

1 
1 Terrenos y construcciones . 11210 866.855,61 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovi!lzado material 11220 1.018.160,93 967.465,07 

1 
3. Inmovilizado en curso y anticipos 11230 116.831,99 83.531,24 

111. 7 5.260. 760,54 5.357.190,56 Inversiones inmobiliarias . 11300 

1. Terrenos. 11310 692.353,00 692.353,00 

1 2 Construcciones 11320 4.568.407,54 4.664.837,56 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 11400 4 1.091.212,07 1.091.212,07 

1 
1. Instrumentos de patrimonio 11410 

2. Créditos a empresas , 11420 1.091.212,07 1.091.212,07 
-

1 

3. Valores representativos de deuda . 11430 

4. Derivados 11440 

5. Otros actívos financieros _ 11450 

1 6. Otras inversiones. 11460 

v. Inversiones financieras a largo plazo 11500 4 4.898, 11 4.898, 11 

1 

1. !nstrumentos de patrimonio - ' ... 11510 

2. Créditos a terceros. 11520 --

1 

3. Valores repr~sentativos de deuda . 11530 

4. Derivados. . ·-···-· , "' . 11540 

5. Otros ·activo~:.f¡n,a'Íi_t;i~_ros . -- -· 11550 4.898, 11 4.898, 11 

1 

--
6. Otras. ínversió~~s 11560 

VI. ActiVQS por impüesto diferidO 11600 4 793,84 589,89 

1 

VII. Deud~s, co·merciales no co,fri-entes _ 11700 

111 fV'.ªITJ~~ la casílla corresp_cndiente seg1jn exprese las cifras en urndadcs. miles o millones de euros. JOdos los documentos que integran léts cuentas w1uaies detJen elaborarse en ¡8 · ., 'd l 
12) E¡erc•c•o al que van referidas las cuentas anuales , mrsrna u.11 Bí 

131 Ejercicio anterior 

-



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 81.2 

1 NIF: 1 A62781208 1 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 

1 SERVEIS D'APARCAMENT DE 
VILANOVA 1 LA GE 

1 

.1 
ACTIVO 

1 B) ACTIVO CORRIENTE. 

l. Activos no corrientes mantenidos para fa venta 

11. Existencias. 

Comerciales . 

2. Materias primas y otros aprovisionamientos . 

1 3 
Productos en curso . 

a) De cíe/o largo de produccción 

1 

b) 

4 

De ciclo corto de producción . 

Productos terminados 

a) De ciclo largo de produccción . 

1 b) De ciclo corto de producción 

1 

1 

5. 

111, 

1. 

a) 

b) 

2. 

3 

6. 

7. 

Subproductos, residuos y materiales recuperados . 

Anticipos a proveedores. 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Clientes por ventas y prestaciones de seNic!os 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo. 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo. 

Cl!entes empresas del grupo y asociadas . 

Deudores varios_ 

Personal. 

Activos por impuesto corriente. 

Otros créditos con !asAdmlnistraclones Públicas. 

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

1. Instrumentos de patrimonio . 

2. Créditos a empresas . 

3. Valores representativos de deuda . 

4. Derivados. 

5. Otros. activos financieros 

.'. .. /" ·;:·'' 
6. O(ras" " 

•,''• ' 

.. 

(1) EjerCJGio al ijtié van .reffirÍdas las cuentas anualefL 
(2) Ejercicio anterior. 

( J 

NOTAS DE .L./ 
LAMEMORIA EJERCICIO 2009 (1) EJERC1 2008 (2) 

12000 2.896.253,00 2.802.242,05 

12100 

12200 

12210 

12220 

12230 

12231 

12232 

12240 

1 12241 

12242 

12250 

12260 --

12300 4 1.298.420,56 787.267,44 

12310 135.477,64 178.288,36 

12311 

12312 135.477,64 178.288,36 

12320 1.060.346,10 563.055,76 

12330 -8.758,73 -9.401,28 

12340 61,21 2.021,29 

12350 

12360 111.294,34 53.303,31 

12370 

12400 

12410 

12420 

12430 

12440 

12450 

12460 



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 81,3 

NIF: A62781208 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 

SERVEIS D'APARCAMENT DE 
VILANOVA 1 LA GE 

Espacio destinado para las finnas de los aófnlnisnadOres 

ACTIVO 

V. Inversiones financieras a corto plazo 

1. Instrumentos de patrimonio 

2. Créditos a empresas . 

3. Valores representativos de deuda 

4. Derivados. 

5. Otros activos financieros 

6. Otras inversiones. 

VI. Periodificaciones a corto plazo . 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

1. Tesoreria . 

2. Otros activos líquídos equivalentes 

TOTALACTIVO(A+B). 

("'\) EjerC1Cio al que van referidas las cuentas anuales. 
(2) Ejercicíc anterior. 

NOTAS DE 
LA MEMORJA EJERCICIO 2009 (1) EJERCICIO 

12500 4 41.279,49 1.636.068,52 

12510 

12520 

12530 9.132,75 3.921,78 

12540 

12550 32.146,74 1.632.146,74 

12560 

12600 4 15.577,41 11.417,33 

12700 4 1.540.975,54 367.488,76 

12710 1.540.975,54 367.488,76 

12720 

10000 11.320.380,82 10.386.382.36 



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL B2.1 

,\ / 

1 NIF: 1 A62781208 
1 

~~:~cfTM & ~ ~ 

DENOMINACIÓN SOCIAL: ~·~~ ... 
1 1 

~ 

SERVEIS D'APARCAMENT DE 

~ VILANOVA 1 LA GE 
,, ___ 

" Gr" ~ 1 
Espacio destinado para las firmas de los administradores 

7 
.1. NOTAS DE 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2009 (1) EJERCICIO 2008 (2) 

1 

A) PATRIMONIO NETO 20000 1.979.921,51 2.071.887,96 

A-1) Fondos propios 21000 8 972.266,97 1.054.220,92 

l. Capítal . 21100 872.652,00 872.652,00 

1 
1. Capital escriturado . 21110 872.652,00 872.652,00 

2. (Capital no exigido). 21120 

1 
11. Prima de emisión . 21200 

8 416.934,09 416.934,09 11!. Reservas 21300 

1. Legal y estatutarias .. 21310 45.050,19 45.050,19 

1 2. Otras reservas . 21320 371.883,90 371.883,90 

111. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 21400 

1 
11. Resultados de ejercicios anteriores _ 21500 8 -235.365,17 

1. Remanente. 21510 

1 
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). 21520 -235.365,17 

-----

VI. otras aportaciones de socios 21600 

VII, Resultado del ejercicio 21700 8 -81.953,95 -235.365, 17 

1 VIII. (Dividendo a cuenta} . 21800 

IX. otros instrumentos de patrimonio neto. 21900 

1 
A-2) Ajustes por cambíos de valor. 22000 8 1.004.273,47 1.011.682,49 

l. Activos financieros disponibles para la venta 22100 

1 

11. Operaciones de cobertura. 22200 
111. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la 

-

venta 22300 

IV. Diferencia de conversión . 22400 

11. Otros . 22500 1.004.273,47 1.011.682,49 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 23000 3.381.07 5.984,55 

B) PASIVO NO CORRIENTE . 31000 6.875.280, 12 7.275.439,09 

l. Provísiones a largo plazo , 31100 

1. Obligaciones por prestaciones a largo p!azo al persona!. 31110 

2. Actuaélónes medio::imbientales . 31120 -----·-

3. Províslo:i#$· pót:re¡_e5tructuración . 31130 

4 Otras pr~Vi-~ilófle?-" .. -, 31140 
--~· ·-

.·.· 
-

(1) Ejercicio .il que van referidas las cuentas anurilEm 
(2) Ejercicio anterior. 

·---.. -~--



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 82.2 

"' / ,// 

1 1 1 
' 

\ ~ \\-" /' /~/ NIF: A62781208 J:Jt:J 
DENOMINACIÓN SOCIAL: !\~\/;A\, . o\~ 1 ~' \ 

1 

"'-. .. ,,,-
SERVEIS D'APARCAMENT DE \: • /~\ 1 / ) {];":;/ VILANOVA l lA GE 5:) "-.:'./ I ' 

// 
\ / 

1 
Espacio des a las firmas delos.actfll¡nistradores 

1 NOTAS DE 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2009 (1) EJERCICIO 2008 (2) 

1 

11. Deudas a largo plazo . 31200 7.2 6.875.280, 12 7.275.439,09 

1. Oblígadones y otros valores negociables . 31210 

2. Deudas con entidades de crédito. 31220 212.164,13 283.280,34 

1 3. Acreedores por arrendamiento financiero . 31230 

4. Derivados. 31240 

1 

5. Otros pasívos financieros. 31250 6.663.115,99 6.992.158,75 

111. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo . 31300 

l 
IV. Pasivos por impuesto diferido . 31400 

v. Perlodificaciones a largo plazo. 31500 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 31600 

1 
VII. Deuda con características especiales a largo plazo. 31700 

C) PASIVO CORRIENTE 32000 2.465.179,19 1.039.055,31 
- ·-

l. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para 

1 
!aventa ...................... - ............. , .. 32100 

11. Provisiones a corto plazo . 32200 

111. Deudas a corto plazo . 32300 7.2 1.517.115,47 482.358,17 

1 1. Obligaciones y otros valores negociables , 32310 ··-
2. Deudas con entidades de crédito. 32320 125.881,55 140.628,96 

1 
3. Acreedores por arrendamiento financiero . 32330 

4. Derivados. 32340 

1 5. Otros pasivos financieros 32350 1.391.233,92 341.729,21 

1 1\1. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo .. 32400 

v. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32500 10 926.431,02 535.064,44 

1 1. Proveedores _ 32510 1.406,81 

a) Proveedores a largo pfazo 32511 

1 
b) Proveedores a corto plazo . 32512 1.406,81 

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas, 32520 240.000,00 120.000,00 

1 

3. Acreedores varios. 32530 490.592,83 246.947,30 

4 PersonaL(remuneraciones pendientes de pago). 32540 72.920,20 39.634,24 

5 Pasivós por lmpuestó r,orriente . 32550 

1 
6. Otras deúQas_,:cpp í~S Admlrlistradones Públicas 32560 68.704,56 63.562,66 

1 7. Anticipos dif¡;lfei;it,eS. 32570 54.213,43 63.513,43 

l 
VI. P&r;_iodificaci6ríés a corto-plazo . 32600 10 21.632,70 21.632,70 

VII. Déu_da con cáfacterísticiS. especiales a corto plazo . 32700 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) 30000 11.320.380,82 10.386.382,36 
·· . 
. 

(1) Ejercicio al que Van referldás las cuentas anuales 
(2) Ejercicio anterior. 

- - ·~~· 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 

1 NIF: A62781208 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 

SERVEIS D'APARCAMENT DE 
VILANOVA 1 LA GE 

A) 

1. 

a) 

b) 
2. 

3. 

4. 

a) 

b) 

e) 

á) 

5, 

a) 

b) 

6. 

a) 

b) 

e) 

7. 

a) 

b) 
e) 

d) 

8. 
9. 

10. 

11. 

a) 

b) 

12. 

(DEBE) I HABER 

OPERACIONES CONTINUADAS 

Importe neto de la cifra de negocios . 

Ventas. 

Presiaclones de servicios. 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación ................................... . 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 

Aprovisionamientos 

Consumo de mercaderías 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles. 

Trabajos realizados por otras empresas 

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. 

Otros ingresos de explotación .. 

fngresos accesorios y otros de gestión corriente. 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio . 

Gastos de personal . 

Sueldos. salarios y asimilados. 

Cargas soclales . 

Provisiones. 

Otros gastos de explotación . 

Servidos exteriores 

Tributos. 
Pérdidas, deterioro y variación de prov¡s!ones por operaciones 
comerciares ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 

Otros gastos de gestión corriente. 

Amortización del inmovilizado . 
Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y 
otras ............... , ,,,., .. ,_ .................. , 

Excesos de provisiones . 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado . 

Deterioro y 'pérd!Qas. 

Resultad_os.pór,e_n_ajén,aciones y otras .. 
,, ' ---.:-, 

Oiferen¿\~_::~:~~-tfya d~:combinaciones de negocio 

13. : Qt_ros ré$.Ul.tq._dó~. . . . __ , , _ .... 

1 

A.1) RESULTADClDt EXPLOTACIÓN 

1 

(1·+2+.3 +.4+5+ 6+7+ B + 9+ 10+11+12+13) 

,'•, ,, .. 
(1) Ejercicio al que van referida& las cuenta.s anuales 
(2) E¡err:ido anterior. 

NOTAS DE 
LA MEMORIA EJERCICIO 2009 (1) 

40100 10 2.624.020,43 

40110 1.303.652,79 

40120 1.320.367,64 

40200 

40300 

40400 10 -18.734,91 

40410 

40420 

40430 -18.734,91 

40440 

40500 10 3.814,84 

40510 822,80 

40520 2.992,04 

40600 10 -1.539.372,25 

40610 -1.220.798,16 

40620 -318.574,09 

40630 

40700 10 -723.742,19 

40710 -703. 104,68 

40720 -15.970,51 

40730 

40740 -4.667,00 

40800 10 -400.031,78 

40900 

41000 

41100 10 53.395,02 

41110 

41120 53.395,02 

41200 

41300 

49100 -650,84 

P1.1 

EJERCICIO 2008 (2) 

2.606.674,75 

1.309.914,01 

1.296.760,74 

-7.232,39 

-7.232,39 

10.725,23 

6.612,27 

4. 112,96 

-1.558.819,87 

-1.202.119,88 

-356.699,99 

-658.503,75.J 

-633.557,86 

-18.407,14 

-6.538,75 

-364.986,88 

-1.718,00 

26139,09 

~-----------·----.. ·-·------·-------------------·--- ,,,,, ____ , __________ , __ 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL P1.2 

\ NIF: 1 A62781208 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 

SERVEIS O'APARCAMENT DE 
VILANOVA 1 LA GE 

1 
1 ~~ \ ~1/7 / +~~;:~) 1\\\ A:\,.\ ílt· ~ 1 

~ \y· i •1 L. , - " 
J / )\ / -~~~ ~· '\__. 

,/ (/ \ ~ ~-! 
Espaao destinado para las firmas de !os adm1rnstradores /'C~ \ 

{ "' 1 
.1 

{DEBE) I HABER 

1

14. 

a) 

Ingresos financieros 

De participaciones en instrumentos de patrimonio. 

a 1) En empresas del grupo y asociadas . 

1 a 2) En terceros . 

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 

1 b 1) De empresas del grupo y asociadas , _ 

b 2) De terceros 
e) Imputación de subvencíones, donaciones y legados de carácter 

financiero 

1 15. Gastos financieros 

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 

! b) Por deudas con terceros 

e) Por actualización de provisiones . 

1 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros . 

a) 
b) 

Cartera de negociación y otros. 

1 17. 

Imputación al resultado de! ejercicio por activos financieros 
dísponib!es para la venta , 

Diferencias de cambio . 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros . 

1 a) Deterioros y pérdidas, 

b) Resultados por enajenaciones y otras. 

1 A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18) . 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 

19. Impuestos sobre beneficios . 

1 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3 + 19). 

B) 

1 20. 

OPERACIONES INTERRUMPIDAS 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas neto de impuestos. . . . . . . . . . .... 

1 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20). 

(1) Ejerc1c10 al que van referidas. las cuentas a11uales 
(2) Ejercicio anteriOr. 

NOTAS DE 
LAMEMORIA EJERCICIO 2009 (1) EJERCICIO 2008 _ (2) 

41400 10 81.794,96 125.987,12 

41410 

41411 

41412 

41420 81.794,96 12.5.987,12 

41421 

41422 81.794,96 125.987,12 

41430 

-388.081,27 41500 10 -163.302,02 
f-"~~+-~~~~1--~~~~~~~~+-~~~~~-~-~ 

41510 -2.864,96 -2.767,30 

41520 -160.437,06 -385 313,97 

41530 

41600 

41610 

41620 

41700 

41800 

41820 

49200 -81.507,06 -262.094,15 

49300 -82.157,90 -235.955,06 

41900 9 203,95 589,89 

49400 -81.953,95 -235.365, 17 

42000 

49500 3 -81.953,95 -235.365, 17 

~-------·-----------------------·------·-------------~-------------_; 



ESTAT DE CANV!S EN EL.pATRIMONJ NE1 

A. SALDO FINAL DE L'ANY.Z007 872.652,00 320.320,81 96.613,28 1.003.512,22 5.704.81 l 2.298.803,12 

l. Ajustes per canvis de criteff200-rT8íl!Eiiiors 
11. Ajustas per errcrs 2007 i anteriors 

¡B.SALDOAJUSTAT,IN!Cl200B 1 872.652,001 1 _J= 320.320,811 1 _t .~ 96.613,28 '1.003.512,22 

1 1 1 

s.1o'4,s1 r2-:2ss.so3,12 

l. Total ingressos i despases reconeguts 

1. Augments de capital 
2. (-) Reduccions de capital 
3. Conversió pass1us financers en 
patrimoni net 
4. {-) Distribució de Oividends 
5. Operacíons amb accions própies 
6. lncrement de patrimoni net 
resultan! comb. Negocis 
7. Emissions i cancelacions d'altres 
instruments de patrirnoni net 

ill. Altres variacions del patrimcni net 

~
[ •. 

. 

' . 

. 
p 

--+-_z~<s'.:,.305. 1 :-·--T B.170,371 279,741 .. 22s.·01s.00 

96.613.281 

:;; 



!. Ajustos per canvis de p.riteri 2008.i enteriors 
IL Ajws1os per errors 2008 i anter(ors 

D. SALDO AJUSTAT. INICI 2009 872.652,00 0,00 0,00 416.934,09 0,00 0,00 'ó]io 1 -235.365. 17 0,00 0.00 ! 1.011.682,59 5.984,55 ¡ 2.071.888,06 

11. Total ingressos i despeses reconeguts 1 1 1 -s·¡ 953.85 ~ 1 -22.9G9_02 I -2.603.481 -'!Ol 466 45 

'li. Operac1ons amb socis o propieteris 

1. Augments de capital 
2. H Reduccions de capital 
3. Convers1ó passius financers en 
patrimoní net 
4. (-) Distribució de Dividends 
5. Operacions amb acc1ons prOpies 
6. lncrement de patrimoni net 
resultant comb. Negocis 
7. Emissions i cancelacions d'altres 
'nstruments de patrrrnoni net 

Altres variacions del Pátfimonrnet 

0 

~
{ \ 

r y 
¿;/ 

0 

-235.365. '! 7 235.365, 17 15.500,00 

'--.,J' 

15,500,00 

.----..:i.__, 
' 

~' 
\"~ 
1§~) 
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VILANOVA I LA GEL TRÚ, SAM. 
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MEMORIA 

Nota 1. -

La societat, "SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GEL TRÚ, SOCIETAT 

ANÓNIMA MUNICIPAL" es va constituir per temps indefínit a Vilanova i lo Geltrú el 22 de 
gener de 2002 per acord del Ple de l'Ajuntament d'oquesta locolitot el 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 l. Lo societat té el seu 

domicili social a la Pla~a de la Vilo, núm. 8 de Vilanovo i la Geltrú. 

La Societat té naturalesa jurídica de societot privada municipal i unipersonal del soci 

únic, l'Ajuntament de. Vilanova i La Geltrú. Es regeix pels seus Estatuts, per la vigent llei de 
Societats Anclnimes, la Llei de Regim Local i altres disposicions concordants. 

Segons l'article 2 deis seus Estatuts, constitueix l'objecte social de la societat la 

realització de totes les activitats vinculades amb la construcció, gestió, administració i 
explotació deis aparcaments del subsól i de superfície amb titularitat de la societat o deis que 
pugui tenir concessió, arrendament, o gualseval altra forma jurídica. 

Activitats que estiguin vinculades en la prospecció, implantació, gestió, administració i 

explotació deis serveis que tinguin relació amb la mobilitat, circulació, seguretot, disciplina 
viaria i transport amb titularitat de la societat o deis que pugui tenir concessió, arrendament, 
o qualsevol altra forma jurídica. 

En l'actualitat lo societot realitza les següents activitats, tates a Vilanova i La Geltrú: 

• Explotació, a través de concessió administrativa d'ús privatiu, d'un aparcoment 
subterrani de titularitat municipal amb una capacitat de 95 places a la plac;a 
Peixateria. La concessió administrativa té una duració de 50 anys a partir de 1'1 de 
novembre de 2002, d'acord amb la sessió ordinaria del Ple de l'Ajuntoment del 4 
de novembre de 2002. 

• Implantació, gestió, administració 1 explotació de les diferents zones 
d'aparcament regulot en la superfície segons la concessió administrativa aprovada 

en la sessió ordinaria del ple de l'Ajuntament el dio 1 de julio! de 2002 per ús 
privatiu per la Societat per un període de 50 anys, deis terrenys de domini públic 
que aprovi el Consistori. Actualment lo Societat gestiono 6 76 places d'aparcament 

en superfície de diferents zones, més 320 de temporada a la fo~ana marítima. 

• Explotació, a través de concessió administrativo d'ús privatiu, d'un oporcament 
subterroni amb titularitat municipal amb una capocitat de 300 places a PI. Charlie 
Rível. El termini de la Concessió administrativo és de 50 anys a partir del 30 

.d'abril de 2003, segons la sessió ordinaria del Ple de l'Ajuntament del 15 de 

:::-~--~· 
~ 

~ \.) 
1\1 
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En l'exercicí 2007 va fínalítzar la construcció del nou aparcament subterraní~ la 
Plac;a de les Casernes el qua! té una capacítat per 385 places de cotxe, 37 'ae 

setembre de 2002_ 

• 

moto i espaí per a bicícletes, tal i com es va aprovar en el Ple de L'ajuntament de 
5 de julíol de 2004. 

• En l'exercicí 2007 Renfe va concedir a la societat la gestió de l'aparcament de 
l'estació de Vílanova i lo Geltrú, fíns al 30 de juny de 2011. 

• A partir del 2007 lo societat s'encarrega de la gestió de zones d'estacionament 
regulat i deis aparcaments municipals i d'altres serveis a la mobílitat de 
I' Aparcament situat al subsol de la Plac;a de la Mediterrania, amb una capacitat de 
300 places pera cotxes i 20 pera motos, distribu-ides en tres plantes. La durada 
d'aquesta gestió es de cinc anys prorrogable anualment. 

• Gestió i tramitació de les multes de transit a través del conveni firmat amb 
l'Ajuntament de Vilanova i La Gellrú. 

• Gestió tecnica i material de la retirada de vehicles de la via pública í el seu 
trasllat al dipiisit de vehides municipal conveni signat amb l'Ajuntament de 
Vi la nova i La Geltrú. 

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

A 31 de desembre de 2009, la Societat no esta obligada, d'acord amb el contingut de 
l'article 42 del Codi de Comerc;, a formular comptes consolidades, por no pertanyer a cap grup 
de societats. 

Noto 2_ - BASES DE PRESENT ACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

a) Imatge fidel: 

Els comptes anuals s'han preparat a partir deis registres comptables de la Societat i 
es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes 
en el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, aprovat mitjan~ant 
'~I Real Decret !515/2007, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i deis resultats de I 'empresa. 

S'hanseguit sense excepció totes les normes i cr1ter1s establerts en el Pla General de 
Comptabilitat vigents en el moment de la formulació d'aquests comptes, í no s'han 

aplicat principis comptabi~\s no obligatoris __ ;F ,,./ ~~-. 
// \ \ \.~~Jf73 
L---'\". t 

ve:! 
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b) Principis 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: 

Principi de prudencia valorativa. 

Principi d'empresa en funcionament. 
Principi de meritació. 

Principi d'uniformitat. 

Principi de no compensació. 
Principi d'impartancia relativa. 

En els casos de conflicte entre principis comptables oblígatoris, ha prevalgut aquell 
que millar condueix o que els comptes anuals mostrin fidelment el patrimoni, la situació 
financera i els resultats de !'empresa. 

No s'hon aplicot principis comptobles no obligatoris. 

e) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 

En la preparació deis Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2009 s'hon 
determínat estímacions i hipotesis en funció de la millar informació disponible a 31 de 
desembre de 2009 sobre els fets analitzats. És possible que aconteixements que 

puguín tenir lloc en el futur obliguin a modificar·les (o l'ol~o o a la baixa) en proxims 
exercicis i es fario de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi 
d'estimació en els corresponents comptes anuals futurs. 

La Direcció de la societat no preveu que existeixín condicions de lncertesa que pugui 
afectar o la continurtat de la socíetat. 

d) Camparació de la informació: 

Les xifres emeses han estat adaptades segons els últims criteris i s'han re expressat 
i reclassificat les magnituds de I' exercici anterior per o fer~lo comparable, aquest fet 
no h(l afectat el compliment de l'objectiu de la Imatge Fidel deis comptes anuols 
cor,reS-ponents a I 'exerc¡ci anterior. 

4 

\'·\·. \ '~. \~. \ ~0 \¡ 
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e) Agrupació de partides: 

No existeixen partides que hagin estat objecte d'agrupació en el balan~. en el compte! 
de perdues i guanys ni en l'estat de canvis en el patrimoni net. 

1 

\ 
f) Elements recallits en diverses partides: 

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del Balan~ 
de Situació. 

g) Canvis de criteris comptables: 

No s'han realitzat canvis en criteris comptables. 

h) Correcció d'errors 

No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a 
reformular els comptes, els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que podrien 
aconsellar ajustaments en les estimacions a tancament de l'exercici, han estat 

esmentats en els seus apartots corresponents. 

Aquests Comptes Anuals estan pendents d'aprovació pel Consell Plenari de 
l'Ajuntament de Vilanovo 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 Societot no preveu 
cap modificoció en els Comptes Anuals degut a la seva aprovació. 

Nota 3.-

El Consell d'Administració propasa a la Junta General d'Accionistes la següent 
aprovació i distribució del resultat de l'exercici 2009: 

-81.953,95 

5 



A resultats negatius d'exercicis 
anteriors 

COMPTES ANUALS A 31.12.2009 

-8L953,95 

Durant l'exercici no s'han repartit dividends a compte. No existeixen més limitacions 

per a la distribució de dividends que les legals. 

Immobilitzat intangible: 

Els actius intangibles es registre.n pel seu cost d'adquisició í/o producció i, 

posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixí, la seva corresponent 

amortítzació acumulada i/o perdues per deterioroment que hagin experimentat. 
Aquests actius s'amortítzen en funció de la seva vida útiL 

La Socíetat reconeíx qualsevol perdua que hagi pogut produír-se en el valor regístrat 
d'aquests actíus omb origen en el seu deteríoroment, els críteris peral reconeixement 

de les perdues per deteriorament d 'aquests actius i, si escau, de les recuperacíons de 
les perdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als 
aplicats per als actius materials. 

a. f'rapietat industrial 

5' han comptabilitzat en aquest concepte les despeses de desenvolupament 
capitalitzades Jª que s'ha obtingut la corresponent patent o similar. S'ha 
indos el cast de registre i formolització de la propíetat 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. 

h. Aplicacions: ínformatíques 

Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els 
sistemes informiitics basics en la gestió de la Socíetat es registren a corree 

de I 'epígraf "Aplicacions informatiques" del balan~ de situació. 

Els costos de manteníment deis sistemes informütics es registren a corree del 
compte de resultats de l'exercici en que s'incorren. 

L'amortització de les aplicacions informatiques es realítza linealment en un 
període 4 anys. 

6 
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Immobilitzat material: 

a. Cost 1 
1 

Els béns compresos en I' immabilitzat material es valoren a preu d' adquisici~ o 

al cast de praducció. °"· 
Farmarien part de I' immobilitzat material els costos financers correspanents 
al finarn;ament deis projectes d'instal-lacions tecniques el període de 
construcció de les quals supera l'any, fins a la preparació de l'actiu peral seu 
ús. En aquest exercici no s'ha prodult. 

Els costos de renovació, ampliac1ó o mi llora són incorporats a l'actiu com majar 

valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, 
productivitat o prolongoció de la sevo vida útil. 

Les despeses periodiques de manteniment, conservació i reparació s' imputen a 

resultats, seguint el principi de I' import, com cost de l'exercíci en que 

s' i ncorren. 

b. Amortització 

L' amortitzacíó d 'aquests actius comen~a quan els actius estan preparats per a 

l'ús peral qual van ser projectats. 

L'amortitzacíó es calcula, aplicant el metode lineal, sobre el cost d'adquisició 
deis actius menys el seu valor residual; entenent-se que els terrenys sobre els 
quals s'assenten els edificis i nitres construccions tenen una vida útil 

indefinida i que, per tant, no són obJecte d'amortització. 

Les dotacions anuals en concepte d'omortització deis octius materials es 
reolitzen amb contrapartida en el compte de resultats i, basicament, equivalen 
als percentatges d 'amortització determinats en funció deis anys de vida úti 1 

estimada, com terme mitja, deis diferents elements: 

Instal·lacions tecniques 

MaqulnOria 

Mobiliari 

Eguipaments de processos d'informació 

Elements de transport 

4,5,8 

10 

4 

6,25 

12% 

25%, 20%, 12% 

10'/o 

25% 

16'/o 

Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si escau, en la data 
de cada balan~. 

7 r \\ 
\ \ 11 
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e. Arrendaments financers 

Els actius materials adquirits en regim d'arrendament financer s'han registrat: 
en la categoría d'actiu a que correspon el bé arrendat, amortitzant- se en lq 
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 
candicions deis mateixos transfereixin substancialment els riscos i avantatges 
derivats de la propietat a I 'arrendatari. Sinó fos així es classificarien com 
arrendaments operatius. 

La política d'amortització deis actius en regim d'arrendament financer és 
similar a !'aplicada a les immobilitzacions materials propies. Si no existeix la 
certesa raonable que l'arrendatari acabara obtenint el títol de propietat al 
finalitzar el contracte d' arrendament, I' actiu s' amortitza en el període més 
curt entre la vida útil estimada i la durada del contracte d'arrendament. En 
tots els casos la intenció de !'empresa és obtenir el títol de propietat, així 
dones s'ha considerat la vida útil del bé per estimar la seva amortització. ) 

Els interessos derivats del financ;ament d'immobilitzat mitjanc;ant 
arrendament financer s'imputen als resultats de l'exercici d'acord amb el 
criteri de I' interes efectiu, en funció de l'amortització del deute. 

Deterioroment del valor deis actius materials i intangibles: 

En la data de cada balanc; de situació, la Societat revisa els imports en !libres 
deis seus actius materials i intangibles per a determinar si existeixen indicis 
que aquests actius hagin sofert una perdua per deteriorament de valor. Si 
existeix qualsevol indici, I' import recuperable de l'actiu es calcula amb 
l'objecte de determinar l'abast de la perdua per deteriorament de valor (si 
l'hagués). Encasque 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 qua! pertany l'actiu. 

L' import recuperable és el majar valor entre el valor raonable menys el cost 
de venda i 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 mercat pel que fo 
al valor temporal deis diners i els riscos específics de J' actiu per al qual no 
s'han ajustat els futurs fluxos d'efectiu estimats. 

Sí s'estima que I' import recuperable d'un actiu (o una unitat generadora 
d'efectiu) és inferior al seu importen !libres, I' import de l'actiu (o unitat 
generadora d'efectiu) es redueix al seu import recuperable. Immediatament 
es reconeix uno perdua per deteriorament de valor com despesa. 

Quan una perdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, I' 
import en !libres de l'actiu (unitat generadora d'efectiu) s'incrementa a 
l'estimació revisada del seu import recuperable, pero de tal manera que I' 
import en llibres incrementat no superi I' import en !libres que s'hauria 
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determinat de no hover- se reconegut cap perdua per deteriorament de valor 
pera l'actiu (unitat generadora d'efectiu) en exercicis anteriors. 

Immediatament es reconeix una reversió d 'una perdua per deteriorament de 

valor com ingrés. 

Inversions immobiliOries i arrendame:nts 

Els terrenys o construccions que I 'empresa destina a I' obtenció d' ingressos per 

arrendaments o e\s qua\s posseeix amb la intenció d'obtenir plusvalues a través de la 
seva alienació s'han indos en l'epígraf "inversions immobiliaries". 

a.Cost 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició 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 quals supera l'any, fins a la preparació de l'actiu peral seu ús. Com el 

cost registrat en aquest apartat és anterior a l'aplicació d'aquest Pla de 
Comptabilitat, no inclou costos financers. 

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

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

b. Amortització 

L'amortització d'aquests actius comen~a quan els actius estan preparats pera 

I' ús peral qual van ser projectats. 

L'amortització es calcula, aplicant el metode lineal, sobre el cost d'adquisició 
deis actius menys el seu valor residual; entenent-se que els terrenys sobre els 

quals s'assenten els edificis i altres construccions tenen una vida útil 
indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització. 

Les dotacions anuals en concepte d 'amortització deis actius materials es 
realitzen omb contrapartida en el compte de resultats i, bc'tsicament, equivalen 
als percentatges d'amortització determinats en funció deis anys de vida útil 

estimada, com terme mitja, deis diferents elements, que pel valor de la 
construcció es de 50 anys (un 2'Yo anual}. 

Permutes. 

\ ;' '~·· \ \i 
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Actius financers i passius financers 

Les diferents categories de valoració d'actius financers són les següents: 

Actius financers a cost amortitzat 

En aquesta categoría s'han indos els actius que s'han originat en la venda de 

béns i prestació de serveis per operacions de trOfic de !'empresa. També s'han inclos 
aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de trUfic de !'empresa 
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, ésa dir, el valor raonable de 
la controprestació més tots els costos que són directament atribuibles. No obstant, 

aquests últims podran registrar- se al compte de perdues i guanys en el moment del 
seu reconeixement inicial. 

Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en 

el compte de perdues 1 guanys els ínteressos reportats, aplicant el metode de l'interes 
efectíu. 

Per cost amortitzat s' entén el cost d 'adquisició d' un actiu o passíu financer 

menys els reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) 
per la part imputada sistematicament a resultats de la diferencia entre el cost inicial i 
el corresponent valor de reemborsament al venciment, En el cas deis actius financers, 
el cost amortitzat inclou, a més les correccions al seu valor motivades per la 
deterioració que hagin experimentat, 

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

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

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

Correccíons va!oratives per deteriorament 

Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valarotives 

necessaries per 1 'existencia d 'evidencio objectiva que el valor en llibres d' una inversió 
no és recuperable. 

¡ 
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L'import d'aquesto correcc10 es la diferencia entre el valor en llibres de l'actiu 

financer i l'import recuperable. S'entén per import recuperable com el majar import 
entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual deis fluxos 
d' efectiu futurs derivats de la inversió. 

Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han 

registrat com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de perdues i 
guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu financer. 

En particular, al final de I' exercici es comprova I' existencia d' evidencia objectiva 

que el valor d'un credit (o d'un grup de credits amb similars característíques de risc 
valorats coHectivament) s'ha deteriorat com a conseqüencia d'un o més 
esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i que han 
ocasionat una reducció o un retord en els fluxos d'efectiu que s'havien estimot rebre 
en el futur i que pot estar motivat per insolvencia del deutor. 

La perdua per deteriarament sera la diferencia entre el seu valor en llibres i el 

valor actual deis fluxos d' efectíu futurs que s' han estimat que es rebron, 
descomptant-los al ti pus d' interes efectiu calculat 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 fínancers que s'han originat en la 
compra de béns i serveis per operacions de trMic de !'empresa i aquells que no sent 
instruments derivats, no tenen un origen comercial. 

Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu cost que és el valor 
raonable de la transacció que els ha originat més tots aquells costos que han estat 
directament atribu·1bles. No obstant, aquests últims, així com les comíssions 

financeres que s'hagin carregat a !'empresa es poden registrar en el compte de 
perdues i guanys. 

Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els ínteressos reportats 
s'han comptabilitzat en el compte de perdues i guanys, aplicant el metode d'interes 
efectiu. 

Els debits per operacions comercíals amb venciment no superior a un any i que no 
tenen un ti pus d' interes contractual, així com els desemborsos exigits per tercers 
sobre participacions, el pagament de les quals s'espera que sigui en el curt termini, 
s'han valorat pel seu valor nominal. 

Els préstecs 
l'import rebut, 

i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per 
de costos di rectes d' emissió. Les despeses financeres, incloses les 

) 
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primes pagadores en la liguidadó o el reemborsament i els costos directes d'emissió, 
es comptabilitzen segons el criteri del devengo en el compte de resultats utilitzant el 

metode de l'interes efectiu i s'afegixen a l'import en !libres de l'instrument en la 

mesura que no es liquiden en el període que es reporten. 

Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la Societat tingui el dret 

incondicional pera ajornar la canceHació del passiu durant, almenys, els dotze mesas 

següents a la data del balan~. 

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pe! 

seu valor nominal. 

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

Els interessos d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de 
l'adquisició s'han reconegut com ingressos en el compte de perdues i guanys. Peral 
reconeixement deis interessos s'ha utilitzat el metode de 1' interes efectiu. 

Impost sobre beneficis 

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per 
impost sobre benefícis de l'exercici així com per l'efecte de les variacions deis actius 
i passius per impostas anticipots, diferits i credits fiscals. 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjon~ant la suma 

de l'impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base 
imposable de l'exercici, després d'oplicar les deduccions que fiscalment són 
admissibles, més la variació deis actius i passius per impostas anticipots J diferits i 
credits fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions. 

Els actius i passius per impostas diferits inclouen les diferencies temporals que 

s'ídentifiguen com aquells imports que es preveuen pagadors o recuperables per les 
diferencies entre els imports en !libres deis actius i passius i el seu valor fiscal, oixí 

com les bases imposables negotives pendents de compensació i els credits per 
deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aguests imports es registren aplicant a la 
diferencia temporal o credit que correspongui el tipus de gravamen al que s'espera 
recuperar-los o liquidar-los. 

Es reconeixen passius per impostas diferits per a tates 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 resultot comptable. Per la seva banda, els actius per impostas diferits, identificats 
amb diferencies temporals només es reconeixen en el cas que es consideri probable 

• que, la Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quols poder fer
.los éfectius. Lo resta d'octius per impostas diferits (bases imposables negat1ves i 
deduccions pendents de compensar) nomes es reconeixen en el cas que es consideri 
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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 impostas diferits 

registrats (tant actius com passius) a fi de comprovar que es mantenen vigents, 
efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d'acord amb els resultats de les 
analisis realitzades. 

Ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del devengo, ésa dir, 
quan es produelx 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" cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en 
el marc ordinari de l'octivitat, deduüs els descomptes i impostas. 

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

Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar I 'acceptació per part 
del client. Els quals en el moment de l'emissió d'estats financers es traben realitzats 
pero no acceptats es valoren al menor valor entre els costos incorreguts i I' estimació 
d'acceptació. 

Provisions i contingencies 

Els comptes anuals de la Societat recullen tates les provisions significatives en 
les quals és major la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació. 

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats 
que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en cansideració la millar 
informació disponible sobre les conseqüencies del succés que les motiven i són 
reestimades en ocasió de cada tancament comptable. S' utilitzen per a afrontar les 

obligacions específiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es 
procedeix o la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen d'existir 
o disminüixen. 

Subvencions, danacions i llegats 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es camptabilitzen com 

ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de 
perdues i guanys com ingressos sobre una base sistematica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte de lo 
subvenció. 
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Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caracter 

registren com passius de I' empresa fins que adquireixen 

reintegrables. 

Negocis conjunts 

de reintegrables es 
la condició de no 

No existeix cap activitat económica controlada conjuntament amb altra persona 

física o jurídica. 

Tra.nsaccions entre parts: vincula.des 

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu 

de mercat. Na es reconeix benefici ni perdua alguna en les operacions internes. 

En les operacions en negocis conjunts es reconeixen les despeses incorregudes 

per la societat, que es descompten, si escau, si existeix un dret contractual per a 

repercutir-lo a altres contrapartides del negocí conjunt. No es reconeix benefici algun 
en operocíons internes del negoci conjunt. 

Noto 5.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

Les portides que componen l'immobilitzat intangible de la Societat, així com el 

moviment de cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent: 

Patents i marques D,00 1 

A p lic~cions_i_nf()l'rn~tic¡tJ<eS__L __ __!l!'.:_60_5,_?~ 4. 70~,()() Í . __ _ 

TOTAL COST 100.103,16 4.704,00 
........... ' -r···········--- --~--,-······ 

º·ºº 
,_ .... ·--··-·------------------- -
A.A Patents i marques j 

A.A Aplicacions j 

inf~E_f!'_~~-~9-~-~-~------ ____________________ ¡____ 

n -19.342,64 

TOTALAAll. -20.849,79 -19.342,64 

100.309,26 

0,00 104.807,16 · -o:OoT--·- --· -····--
, 

0,001 

0,00 

Provisions ~J-___ -... ~- o_,o_(J]~-----~~-º-'º-º~1- -- --0,00]---==-0,00 
IMPORTNET 79.253,37 0,00 64.614,73 

No hi ha hogut a tancament d'exercici correccions valorotives per deterioroment de 
val.ar. 
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6.-

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

Terrenys i construccions 

Maquinaria 

Utillatge 

lnstal·lacions i altres insta! 

Mobiliari 

Equips proc. Informa. 

Elements de transport 

Altre imm. material 

lmmobilitzat en curs 

TOTALCOST 

Construccions 

MaquinEiria 

Utillatge 

lnstaHacions í altres insta! 

Mobiliari 

Equíps proc. informa. 

Elements de transport 

Altre immobilitzat 

TOTAL AMORT. ACUM. 

1.830,001 

596.816,7111 
58.428,11 

73.024,94 I 
94.928,151 

0,001 

_________ s3'"s}1"~4L 

56.687,84 

0,00 

251.577,38 

636,02 I 
23.204,761 

1.280,99 1 

0,001 

_ _ }L3_()0. -¡_5l_ 
1.793.099,12 1.235.111,34 

---- 0,00 ¡ - --:-¡----i¡-
¿ -;c 4 >o go I --+{¡,)_ ,¡'._,_;,( _J 1 

0,001 

-146.011,431 
- - (\ ( 3 1 15.u40.4. 1 

-143_748,471 

99.720,25 

0,00 ! 
1 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,00 i 

1.830,00 

848.394,09 

59.064,13 

96.229,70 

96.209,14 

0,001 0,00 

_(),00 1 ___ -1c1=6c831,99 

0,00 3.028.210,46 ----o.Oüf 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-1.S67.11 

-24S. 74 

-20.967,66 

-50.026,96 

78 889.55 

-18.037,07 ! 0,001 
l r· "'CR J'' ¡ 000 < _J_L_.)(_, _ _¡ ¡ ' i 

0,00 0,00 0,00 1 
--- --- ------~-~----~~----~-~-----~--l 

·2i.l'LZ58,24 0,00 
--------- - .- -- - -ü;üül _ ü,üo! _ Provisions 0,00 

-----------

IMPORTNET 950.853,10 0,00 2.001.848,53 

L'epígraf "terrenys i construccions" amb un augment durant l'exercici de 868.423,60 € 
correspon al cost de les obres d'execució de I' aparcament de la Fundació Hospital Residencia 
Sant Cornil, Sant Pere de Ribes, segons conveni subscrit amb ells on s'estableix el compromís 

per part de l'empresa d'adequar la superfície per un aparcament. Les obres, després de la 
corresponent lícitació son realitzades per la mercantil ROCA GÓMEZ, SL. 

Així mateix, l'alta de 251.577,38 €de la partida d' instaHacions també fa referencia a 
l'adequació pel seu funcionament de l'aparcament de Sant Cornil, y en concret al cost deis 
sistemes de CCTV, megafonia, interfonia, control, així com per l'adquisició d'armaris de 

camunicació i la ret de fibra optica entre d'altres. 

No hi 
valdr'._ 

ha hagut a1\ tancament d'exercici correcclons valoratives per deteriorament de 
! 
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Noto 

Les partides que compasen les inversions immobiliaries de la Societat, corresponen 
principalment a locals i altres actius immobiliaris arrendats a tercers. El maviment de 
cadascuna d 'aquestes partides es pot observar en el quadre següent: 

Construcció PK Casernes_J. _.'l::~gs:~]3,~~J 
TOTAlCOST 

Terreny PK Casernes 

Construcció P K Casernes 

TOTALAAll. ~14tL53S,17 

P_r_o_v_is_io_n_s _________ . ~---~-o:ooL 
IMPORTlllET 5.357.190,56 

}9 

0,00 -236.965,79 

0,00 0,00 

0,00 5260.760,54 

El salda a 31 de desembre de 2009 de l'epígraf "Inversions Immobilic\ries" este\ 
format en la seva practica totalítat per l'aparcament subterrani a la Pla~a de les 
Casernes, el qual té una capacitat per 385 places de cotxes, 37 de moto i espai per 
bicicletes. 

Arrendaments fínancers 

La Societat l'any 2009 té béns en regim d'arrendament financer per un import de 
528.216,66 €.La informació més rellevant és la següent: 

Gestió remota 
Peixateria 18.819.17 330.06 60 57 3 1336.29 º·ºº 
Gestió remota 
Peixateria 75,277.88 3.919.59 20 57 3 7.822.56 0.00 

Terminals 16.454.51 291.77 60 54 6 2.026.13 º·ºº 
Gestió remota 
Pe1xateria 82680.90 1.496.81 60 47 13 17.515,10 2.988.94 

Gestió remota 
MéditefrOnia 74.603.59 U16.29 60 32 28 12.107,32 18.310.23 

----· 
Fregadero 13.542.28 254.11 60 25 35 2.674.00 5558.26 

16 
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Maquina 
Charlie Rive! 48.211,74 918,06 60 18 42 9184,40 25.593,36 

Turisme 
rampa 15.970,28 313,07 60 17 43 3.001,50 8.862.47 

--·-- -··~---

Pavimentació i 

maquinaria 127168,47 2.419,87 60 19 41 24.354,12 65.396,56 
Pefxateria 

Parquímetres 
zona blava 55.487,84 1.002,21 60 6 54 10.255,31 40.254,56 

Els béns utílitzats en regim d'arrendament fínancer més signíficatíus corresponen a 
elements d'actíus pels aparcaments, amb un cost en origen de528.216,66 € amb una 
durada de 60 mesas. havent transcorregut la meitat. Durant el 2009 s'ha adquírit per 
I' aparcament de la zona blava 6 parquímetres mítjan~ant contracte d' arrendament 
fínancer per valor de 55.48'7,84 €. 

Arrendaments operatíus 

Les despeses en concepte d'arrendament al llarg de l'últím exercici í compromisos 
adquiríts de futures guates d'arrendament mínímes en virtut d'arrendaments 
operatius no cancel.lables han estat els següents: 

163.686,96 

170.234,44 

751.810,19 

1.121.808,27 

2.207.539,86 

A més de 5 anys s'hauría d'afegír el I' ímport del canon amb l'Ajuntament que en els 
últíms exercícís ha estat de 120.000,00 €. 

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

Canon fundació Sant Cornil 
' 

20onys1 

__ 50 anysJ 

) 
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1. ;!\ctius financers 

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

1 

1 1 

1 
Instruments financers a Harg termini 1 Instruments financers a curt termini 1 

1

~------V-ol-or-,-~.-----credits ' I Vaiors credits 1 
Instruments . 1 . nstruments . 1 • 

d 
. . representat1us Der1vats d . . representat1us ! Der1vats 

! e patr1mon1 e patr1mom i 
1 : de deute 1 Altres de ~eute _¡._ Altres • 

Classes 
Total 

2009 2001: . 1 ~• ~•! ro~ '~ =I '~ '~ '~ '~1,oo•I ro~' ~•i 
Categor1es 1 1 ! ~----··-+----

! 1 1 1 1 1 1 

º·ºº 1 º·ºº 1 º·ºº 1 º·ºº 1 º·ºº 1 º·ºº 1 º·ºº º·ºº 1 
. ' ' 1~o 1 o.oo 1 o~~--;;.;·'-· o.oo 1 ~ i.091.212.01 i 1.09i.212.01 

o.oo 1 º·ºº º·ºº 1 5.691,95 º·ºº 1 º·ºº º·ºº 1 º·ºº º·ºº 2.880.675.59 2-;~6.422,041 ~77.367 ~-;-;~6.422,04 
º·ºº ! º·ºº 1 º·ºº l.096.904,02 1.091.212,07i º·ºº 1 0,00 º·ºº º·ºº 2.880.675,59 2.766.422,04 3.968.579,6113.857.634,11 

0.001 º·ºº 1 º·ºº ' 1 

º·ºº 1 º·ºº º·ºº 1.091.212,07 1.091.212,07 

º·ºº º·ºº negociar 
Actius financers a 

0,001 
cost amortit:zat 
Act!us financers a 

º·ºº cost 

Total º·ºº 

2) No hi ha hagut movíments deis comptes correctors representatius de les perdues per deteriorament originada pel risc de credit 
durant el present exercic1. 
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3) 

a) Els actius financers s'han valorat segons el seu valor raonable, prenent-se com 
referencia els preus cotitzats en mercats d'actius. 

L' import de 1.091.212,07 €a llarg pla~ correspon a un préstec al Ajuntament 
de Vilanova y la Geltrú d'exercicis anteriors valorat al seu cost amortitzat. 
S'ha aplicat un tipus d'interes explícit igual al tipus d'interes variable que li 
aplica la entitat creditícia Dexia Sabadell Local, SA pel finan~ament de la 
construcció del parking soterrani al subsiil de lo Pla~a de les Casernes. Durant 
el 2009 I' ingrés fínancer meritat ha estat de 22.294,16 € 
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2. Pim:íus financers 

!) Els passius financers s'han classificat segons la seva naturalesa i segons la funció que cumpleixen en la societat. El valor en !libres de cada 
una de les categoríes es el següent: 

Classes 1 

lnstruments financers a !larg termini Instruments financers a curt te.rmini 

1 i 

i ·---+------·¡ 1 

; 1 Obhgac1ons 1 . ¡ . 1 Obligacions ¡ . ! 
i Deutes amb entitat de crE:dit l aitres valors De.rl ivats Deutes am~d~ntrtat de ~! a!tres valors DAerl ivats ! 

A tres 

1 

ere at tres i 
negociables negociables 

·-· .. 1-----2-º_º_9..,.....---2-º-ºª-+-/2_º_º_9.,.....2-º-ºª-1--2-00-9'1-2º_º_' r ~·~ '"~ 1 '""' '"~ i ----"'"'L ,.;;' 
Passlus 1 1 -~ 1 1 1 :t 
financers a 6 875 280 12 ¡ 7 275 439, 09 1 0,00 1 O 00 

1 
0,00 0,00 450100,56 1 370 993 11 l O 00 1 0,00 11.993.445,93 1 536.429,5 9.318.825,89 j 8.172.861,70 

cost 1 ! ¡ 1 j 1 1 

~~:,:~zat ' 1

1 

-~ 
1

1 ··+--j 
1 

1 1

1 flM~~ \"~I " 1 1 
. 1 º·ºº º·ºº 1 º·ºº º·ºº º·ºº 1 o 00 ' º·ºº o 00 oºº o 00 ' º·ºº 1 º·ºº º·ºº 1 o.oo mantmguts per I~ 1 : i 

a-i~ t ! 1 

Total • 16.875.280.12 7.275.439. 09Iº·ºº
1 
º·ºº º·ºº 1 º·ºº 450 100.;6 370 9~3.11- º·ºº 1-;º-:-f 1.993.445.931536429.50

1

1
9 318.825.89 1

1

ª172.861.70 
1 ' 1 ' 1 1 

Categories Total 
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2) 

PASSIUS FINANCERS 
--~~'-'-~·~·-~~~-----·· 

Cat•gori"" Deutes amb D•utes omb Prove"idors, 
•ntitots de credit entitats de crCdit personal. adm. 

(leasing•) (Dexia) ---· Publiques 

2010 121.057,88 329.042.76 1.993.445,93 -··---·--·------· -----·¡---------------···-
2011 1 _ 92.~18,Q6 . 329.042.76 0,00 

-------------····--·--- ... 

6l_34 .013 ,z3_L_::=-== =-J)~o 2012 _L ____ _76.572,85 
f.-----~-~-----

::± __ ::~9i~~:~¡t 
, 

+2013 0,001 0,00 
!--------- -------·-···-·-----·--

-699z15s,15 ! 1.993.445,93 TOTAL 
---····-----·-

1 6 .663 .115. 99 r-;_~993.~5-.-93 TOTAL A LLARG TERMINI 1 203.058,16 

En referencia als deutes amb entitats de credit (Dexia), la Societat va signar un 
contracte de credit a llarg termini, amb aval de l'Ajuntoment de Vilanova i la Geltrú, en regim 
d'interes variable per import de 7.238.940,83 euros amb Dexia Sabadell Banco Local, S.A. 

Aquest credit ha estat disposat per la Societat, mitjan~ant diverses disposicions 

entre el 8 de mar~ de 2006 i el 8 de setembre de 2007. 

El contracte té una durada de vint-i-cinc anys, disposant d'un període de carencia de 3 
anys, i el seu venciment final sera el 8 de mar~ de 2031. 

El seu import s'amortitzara en 88 pagaments trimestrals íguals i consecutius, el 

primer deis quals es va fer ja el passat 8 de juny de 2009. 

El tipus d'interes aplicable sera l'Euríbor més un marge de 0,30%. 

Aquest contracte porta implícit una garantía hipotecaria immobiliaria de primer ranga 
favor del Banc, sobre dues terceres parts de les places d'aparcaments, de l'obra resultant de 
la construcció d'un parking soterrani, al subsiil de lo Pla~a de les Casernes. 

3) La societat no ha impagat cap quantitat del principal, ni els interessos que s'han 

produit durant l'exercici. 
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Noto 8.- FONS PROPIS 

El moviment deis fons propis durant l'exercici 2009 ha estat el següent" 

CONCEl'TE 31/12/2008 Aplicadó Resultat 1 Altres 31/12/2009 
Resultat Exercici I_ 

C--·--·--·-·---·---~-'----·~---~-•m•..;-- ---1------+-----· 
;:a_Pital s()Cial _ 1 872.652,001 0,00 O,OOJ_ 0,00 j_ ~!_2~65~.0~-
Reserva legal 45.050.19 l ~'.00 0,00 J_ ___ º:º.°J ____ 45.05~.19 
Reserves voluntiir1es 371883,90 ¡ 0,0~ 0,001 0,00 j 371.883,90 

~s~lt Neg~'us ~-;;-a~;e;,o~: [m ---o,ooT---2 35_ 365~-- -o-.ool~ o .ooJ~~:2~-5~¿5:;; 
-- -- - - ---í . 1 1 ¡ 

;:~~: 1 9ljª"Y• ........ _ .... -~-~~~5~~~[ m __ :~5~~~~t-S:l:;~~;~-t--- ~'.~~1 9~;~~~~~ 

Descripció del capital: 

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 codascuna (1.803,00 euros). numerades correlatívament deis números 1 o 100 

ambdós i nclosos. 

El Consell d'Admínistració va aprovar el 18 de setembre de 2006, l'amplíació de capital 
de la Societat, basada en l'aportació de subsol provinent de la Plai;a de les Casernes de 

Vilanova i la Geltrú. 

L'augment de capital social de 692.352,00 euros, es va realitzat mitjan<;ant l'emissió 
de 384 accions ordinaries, nominatives i intransferibles de 1.803 ,00 euros de valor nominal 
cadascuna, d'iguals característiques, drets i obligacions que les anteriors. o les que seguiran 
en numeració correlativa. corresponent-los-hi els números 101 a 484, ambdós inclosos. 

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, propietari exclusiu del capital de !'empresa, 
acorda la subscripció í desemborsament mitjani;ant l'aportoció o la societot, segons acord 
plenari, del subsol de la Pla<;a de les Casernes, de superfície en planta de 3.920m2, el qua! es 
destina a oporcaments omb una copacitat per quatre-centes vint-í-tres places de cotxe i set 
de moto i amb un espoi per a bicicletes, distribu.ides en tres plantes, segons l'ovantprojecte 
aprovat pel Ple de l'Ajuntament de data 5 de julio! de 2004. 

S'eleva a públic l'ocord amb escripturo d'ampliació de capital número 2.556 í amb data 
29 de setembre de 2006. 

Les accions són intransferibles a persona distinta a l'únic titular, l'AJuntament de 
VHanova ~ la Geltrú, i estan íntegrament subscrites i desemborsades. 

! 
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L'Ajuntament de Vílanova í Lo Geltrú té subscrit el 100/'o del capital social. La Societat_ /··1 _ ·· 
esta inscrita en el Registre Mercantil coma societat unipersonal. / ¡-''"\ 

La reserva legal segons l'article 214 del text refós de lo Llei de Societats Anonim./s 
estableix que es deu destinar una xifra igual al 10 !'o del benefici a dotar-la fins que aquesi\a 
arribi al menys al 20 % del capital social. \ ., 

Lo reservo 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. La reserva legal es podra utilitzar per a augmentar el capital en la part del seu 
saldo que excedeixi el !O % del capital ja augmentat. 

Les reserves voluntaries com el seu nom indica són de llíure disposició i poden ser 
emprades en la forma que els Administradors creguin convenient. 

La societat té concedides subvencians triennals. rebudes de la Generalitat de 
Catalunya, per la contractació de personal discapacitat, per un import anterior al 2009 de 
5.984,55 euros. En l'exercici correspon un traspasa resultots de 2.603,48 €, quedont pendent 
un saldo de 3.381,07euros. 

Així mateix a tancament de l'exercici es traben escripturats els drets d'ús de gran 
part de les places d'aparcaments de Cosernes per import de 1.004.273,47 euros, i que es 
consideren como ingrés a distribuir en diversos exercicis. Aquests drets s'imputaron a ingrés 
de l'exercici al llarg deis 50 anys que dura la cessió. 

Nata 9.- SITUACIÓ FISCAL 

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

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l'impost sobre 
societats en 2008 és lo següent: 

Resultot comptable 1 -82 .157, 90 
~D_i_f-er_e_n_c-ie_s_p~e-rm~on_e_n-ts~-~-¡-~--~~~t--~~-5-7~6--,9-3--

Resultatc_<>_mE_t~bi., ajus_t(lt __ _ ________ O_,O_O___, 

Diferencies temporals O ,00 
~· -·---'~-------j~-------- --+·------! 
Base imposable -81-580 97 
[----~-------+-------+·----~·· .. ·----'---
Quota integro (25%) ________________ ...L_________ -20.395,25 
Bonif. Art. 32 LIS 43/1995 (99%) --- . --·r -20.191,29 

~?.!.~--·~-~.!~:~~~-:¿J~_~!~:!~::~~~~:=.~·=r--=~-~===-1---~--~ :---~~~-~~qi:-9-~-
Deduc:_~~-~~-------- l ____ L ______ ------~QQ_ 
c-Ret~ncions ___ __ ---~--- ------~--9Z~Q~~-
!mpost meritat ¡ j -203, 95 
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Durant l'exercici s'ha ingressat a la Administració I' import a compte de 18.155,85 / V' 
que figuren en el balan<; i és I' import a retornar del calcul de I' impost sobre societats de 
l'exercici. \ 

La societat té pendent d'inspecció perles autoritats fiscals els 4 últims exercicis de I~· 
impost de societats. D'acord amb la legislació vigent, el impostas no es poden considerar 
definitivoment liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades pels 
autoritats fiscals, o hagi transcorregut el termini de prescripció. Degut a les diferents 
interpretacions de lo normativa fiscal aplicable, podrien existir passius de caracter 
contingent, que no són susceptibles de quantificació objectiva. No obstant, els administradors 
consideren que la seva materialítzació és poc probable i en qualsevol cas defensable, i no 
abastarien imports de caracter significotiu en relació als comptes anuals. 

No exísteix cap informació significativa en relacíó a altres tributs. 

Nota 10. - INGRESSOS I DESPESES 

1. Els moviments de les portides que s'inclouen en l'epígraf "Aprovisionaments" són 
els següents: 

empresas. 
18.734,91 7.232,39 

-----------------·----+-----··············· l··········· --·······--···-···········• 

TOTAL 18.734,91 7.232,39 

2. Els moviments de les partides gue s'inclouen en l'epígraf "Altres despeses 
d' explotac1ó" són els següents: 

Serveis exteriors 703.104,68 633.557,86 

Altres tributs 15.970,51 18.407,14 
--------------------~~ 

Altres despeses de gestió 4.667,00 6.538,75 
-------····-·-·- -----------------···-··· 

TOTAL 723.742.19 658.503,75 
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3. Els moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf "Altres ingressos" són els 
següents: 

Subvencions 2.992,04 4.112,96 

Altres ingresos 822,80 6.612,27 

TOTAL 3.814,84 10.725,23 

NOTA 10.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS. 

L La societat no ha rebut durant l'exercici cap subvenció de capital. Només s'ha 
traslladat a resultat de l'exercici 2.603,48€ corresponen a les subvencions 
rebudes en anys anteriors per part de la generalitat per la contractació de 
personal discapacitat, quedant pendent per distribuir en exercicis futurs 
3.381,70€. 

2. Lo societat ha rebut durant l'exercici 2009 I' ímport de 388,56 €en concepte de 
subvencions a l'explotació. 

3. Tates les subvencions rebudes han sigut per part de la Generalitat de Catalunya. 

4. La sacietat ha camplert amb tates les condicions associades a les subvencions, 
donacions o llegats que ha rebut durant l'exercici. 

Nota 11.-

Tates les operacions amb parts vinculades durant l'exercici 2009, són propies del 
trafic ordinari de la societat i han estat realitzades en condicions de mercat. 

L A contínuació es desglossen les transaccions amb empreses del grup, amb entitats 
associades i multigrup, que en tot els casos han estat amb I' Ajuntament de 
Vilanova. 

Prestecs i comptes a 

_c_ob_rar .. ·-------+--?.151.558,17 .. ~:~54.212,73 
TOTAL ACTIU 

Altres asius 

TOTAL PASIU 

Ingresos financers 
Ingresos per ventes í 

restacions de serveis 

TOTAL INGRESOS 

2.151.558~±.7 _1_.654.212.73 
240.000 120.000 

240.000 120.000 

22.294,16 31.059,32 

653.827,76 591.945,20 

676.121,92 623.004,52 
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,O.lt_r:"~-<!~eses . .. . ______ 1_20.000 ·---~12_0_.o_oo_ 

~']"()T ,4,1,,[)E;?!'l:SES ----~--J:.?Q"--OQQ 1~9_.0Q.() 

2. No s'han produit correccions valoratives per deutes de dubtós cobrament 

relacionades amb saldos pendents anteriors. 

3. No s'han reconegut despeses en l'exercici com a conseqüencia de deutes' 
incobrables o de dubtós cobroment de parts vinculades. 

a. A continuació es detallen: 

b. Les quantitats reportades pels membres del consell d'administració, en 
concepte de dietes d'assistencia a les reunions deis organs d'administració 
de la Societat. 

c. Les remuneracions percebudes pels consellers de la societat per la seva 
funció de representació de la Societat. 

d. Les retribuc1ons de l'Alta Direcció. 

Consell d'Administració 660,00 1.170,00 

Alts Directius 67.433,56 65.717,90 

La societat 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 
!'Alta Direcció. Tampoc s'ha realitzat cap pagament als membres de !'Alta Direcció 
basat en accions. 

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

La Societat no ha efectuat durant l'exercici cap bestreta ni ha concedit cap credit al 
personal de J' Alta Direcció, ni als membres del Consell d' Administració. 

4. La Societat ha rebut comunicació per part deis membres del Consell relativa a lo 
participació que tingueren en el capital d'altres societats amb el mateix, similar o 
complementari així com la realització per compte propi o alíe de treballs del 
mateix genere d'activitot. Les comunicacions són negotives, del que s'informa en 

aquest apartat d'acord amb l'article 127 apartat 4 del RDL 1564/1989 de 22 de 
desembre. 

AL TRE INFORMACIÓ 

La plantilla mitjo utilitzada en l'exercici 2009 ha estat la següent: __.,-- -

/ 
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Gerent o o 
Adjunt Gerent o 1 o 
Cap Jurídic o o 
Cap Administració o o ¡ 

Oficial Administratiu o 3 o 5 
Auxiliars Administrotius o 4 o 1 
Cap informOtic 1 o 1 o 
Encarregats zona blava o 1 o 1 
Encarregat aparcament 1 1 
E ncarregat grua 1 o 1 o 
Conductor grua 6 o 6 o 
Oficial po!ivo!ent 2 o 2 o 
Guarda de dio o o 1 
Controlador zona blava o 16 o 14 
Guardes aparcaments 7 7 7 7 

TOTAL 20 35 20 32 

Nota 12. - REMUNERACIÓ DELS AUDITORS 

La remuneració deis Auditors deis Comptes de la Societat per serveis d'auditoria 

ascendeix a 4.608 euros. 

Noto 13. - COMPLIMENT DE 
DA DES 

LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE 

La Sacietat ha seguit les línies d'actuació marcades per la legislació vigent en el que a 

protecció de dades es refereix. 

Nota 14.- ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Fins al moment de redactar la present memoria, la 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 Anua Is de l'exercici que es formulen. 

Nota .15~ COMPLIMENT DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

L'.'fntitat compleix tata la normativa vigent en relació amb la salvaguarda i protecció 
del medi ambient relati a la seva activitat. 

/ 
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La memoria adjunta de SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GEL TRÚ 
SAM corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2009 és formulada pel Consell 
d'Administració. 

Vilanova í la Geltrú, 30 de mar~ de 2010. 

(~) 
Sr. Joan Ignasi Elena i Garcia 
(President) 

Sr. Juan Luis Ruiz i Lopez 

óro Gló~~j~~••fo 

Sr Alex Soteras Clusa 

Sr. Gonzalo García i Cabero 
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Sr. Xavier Carbonell i Cirauqui 
(Vice-president) 


