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Informe d'auditoria de comptes anuals 

A I' Accionista de SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ, SAM 

Hem audita! els comptes anuals de la societat SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 
1 LA GELTRÚ, SAM, que comprenen el balanc;; a 31 de desembre de 2012, el compte de 
perdues i guanys, I' esta! de canvis en el patrimoni net, i la memoria corresponents a l'exercici 
anual tancat a I' esmentada data. El Consell d'Administració és responsable de la formulació 
deis comptes anuals de la societat, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera 
aplicable a l'entitat {que s'identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) i, en particular, amb 
els principis comptables continguts en el mateix. La nostra responsabilitat és expressar una 
opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat 
d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigents a Espanya, 
que requereix !'examen, mitjanc;;ant la realització de preves selectives, de l'evidencia 
justificativa deis comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris 
comptables utilitzats i de les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu 
d'informació financera que resulta d'aplicació. 

En la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2012 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 
2012, aixi com deis resultats de les seves operacions, de conformitat amb el marc normatiu 
d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables continguts en el mateix. 

Aquest informe d'auditoria deis comptes anuals de SERVEIS D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA l LA GEL TRÚ, SAM, s'emet sense perjudici de les competencies que en materia 
control financer es !roben reservades a funcionaris d'habilitació estatal que venen 
contemplades a l'Estatut de l'Empleat Públic i demés legislació concordant que la pugui 
desenvolupar i, en especial el ROL 2/2004, de 05/03, que aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals {articles 220, 221 -en el seu cas- i 222). Conseqüentment 
!'auditor han actuat com a coadjuvant de la lntervenció General de l'Administració Municipal, 
sense prejudici d'haver exercit les seves propies responsabilitats com Auditors de Comptes. 
Addicionalment, !'informe s'emet sense prejudici de les competencies que li corresponen en 
materia de control extem a la Sindicatura de Comptes de Catalunya en aplicació de la seva 
Llei reguladora i al Tribunal de Comptes en materia de responsabilitat comptable i 
d'enjudiciament en aplicació de la Llei Organica 2/1g82, de 12/5, i de la Llei 7/1988, de 05/04, 
que desenvolupa el funcionament del Tribunal de Comptes. 
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CORTÉS Y ASOCIADOS 
AUDITORES SL 

L'informe de gestió adjunt de l'exercici 2012 conté les explicacions que el Consell d' 
Administració considera oportunes sobre la situació de la Societat, l'evolució deis seus 
negocis i sobre altres assumptes i no forma part integran! deis comptes anuals. Hem verifica! 
que la informació comptable que conté l'esmenta't informe de gestió concorda amb la deis 
comptes anuals de l'exercici 2012. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de 
!'informe de gestió amb l'abast esmentat en aquest mateix paragraf, i no inclou la revisió 
d'informació diferent de la obtinguda a partir deis registres comptables de la Societat. 

Barcelona, a 11 de man;: de 2013. 

CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, SL 

c~--~t · k" __ '--re~-~ COL-LEGI 
DE CENSOR$ JÜRATS 
DECOMPTES 
DECXIALUNYA 

Membre exerlent· 

CORTES Y ASOCIAboS 
AUOITORES, S.L, 

/\ny 2013 Nóm. 20/13/03176 
IMPORT COl·l.EG!Al: 9S,OO EUR 

••••••••••••••••• o ••••• ~ •••• 

"¡·,c>,,;·;¿;;;,:~,~ª;:1~~~~11:rtá 
LIGI d«,ud1t<m~ de• winptes, Jpmvat per 

RcJdl rkuf't lcg«l,Jliu 112011, d'1 de jul1oi 
••••••••••••••••••••••• o ••• 

~~. 
Signat: Joan Cortés i Gustems 
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DENOMINACIÓN SOCIAL: ) ~· \Euros: 09001 
.¡ 

SERVEIS D'APARCAMENT DE ~ .. : 
¡ JJMiies: ''/ 09002 

VILANOVA 1 LA GE 0 
! 
,.Millones: 09003 

:: 

Espacio destinado para las firmas de los administradores :, } 
NOTAS DE 

ACTIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2012 (2) EJERCICIO 2011 (3) 

A) ACTIVO NO CORRIENTE . 11000 7.571.069,77 8.242.686,81 

l. Inmovilizado intangible . 11100 5 25.770,36 43.205,37 

1. Desarrollo. 11110 

2. Concesiones 11120 

3. Patentes, licencias, marcas y similares . 11130 
382,85 -0, 12 

4. Fondo de comercio 11140 

5. Aplicaciones informáticas. 11150 
25.387,51 43.205,49 

6. Investigación 11160 

7, Otro inmovilizado intangible. 11170 

11. Inmovilizado material. 11200 6 1.453.738,34 1813996,43 

1. Terrenos y construcciones . 11210 793.335,55 845.349,67 

2. Instalaciones técnicas y otro inmovílizado materia! . 11220 621.937,04 823.255,74 

3. Inmovilizado en curso y anticipos 11230 38.465,75 145.391,02 
--··- -

111. Inversiones Inmobiliarias .. 11300 7 4.971.512,39 5.067.928,46 

1. Terrenos. 11310 692.353,00 692.353,00 

2. Construcciones .... 11320 4.279. 159,39 4.375.575,46 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 11400 4,7 1 .091.212,07 1.091.212,07 
--

1. Instrumentos de patrimonio . 11410 

2. Créditos a empresas . 11420 4,7 1 .091.212,07 1.091.212,07 

3. Valores representativos de deuda . 11430 

4. Derivados. 11440 

5. Otros activos financieros . 11450 

6. Otras inversiones . 11460 

v. Inversiones financieras a largo plazo 11500 
4,7 28.050,75 225.550,64 

1. Instrumentos de patrimonio , 11510 

2. Créditos a terceros, 11520 

3. Valores representativos de deuda . 11530 

4. Derivados. 11540 

5. Otros activos financieros . 11550 28 050,75 225.550,64 

6. Otras inversiones . 11560 

VI. Activos por impuesto diferido 11600 7' 1 785,86 793,84 

VII. Deudas comerciales no corrientes. 11700 

\1) ~arque la casilla corresp_ondiente según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran !as cuentas anuales deben elaborarse en !a misma unidad 
(2) ¡erc1c10 al que van referidas las cuentas anuales. · 
(3) Ejercicio ariterior. 



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 81.2 
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1 A62781208 1 Oii/ }\:~~¡) 
NIF: /'"" '·· 
DENOMINACIÓN SOCIAL: V tl"t.ii 
SERVEIS D'APARCAMENT DE 

' 

VILANOVA 1 LA GE ' t t ' . v" 
~~~.;i' -

Espacio destinado para las firmas d s mini radores . 
NOTAS DE 

201 i.-J (2) ACTIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2012 (1) EJERCICIO 

B) ACTIVO CORRIENTE . 12000 1.550.327,91 1.907.194,58 

l. Activos no corrientes mantenidos para la venta . 12100 

11. Existencias . 12200 1.079,74 1.079,74 

1. Comerciales . 12210 

2 Materias primas y otros aprovisionamientos . 12220 

3. Productos en curso .. 12230 

a) De ciclo largo de produccción . 12231 

b) De ciclo corto de producción . 12232 

4. Productos terminados . 12240 

a) De ciclo largo de produccción . 12241 

b) De ciclo corto de producción . 12242 

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados . 12250 

6. Anticipos a proveedores. 12260 1.079,74 1.079,74 

lit. Deudor~s comerciales y otras cuentas a cobrar . 12300 
7.1 549.401,44 630.953,28 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios .. 12310 144.552,56 115.889, 12 

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo. 12311 

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo. 12312 144.552,56 115.889,12 

2. Clientes empresas del grupo y asociadas . 12320 12 408.419,95 513.605,31 ....... 

3. Deudores varios. 12330 -7.935,98 -7.952,83 

4. Personal. 12340 -3. 178,27 4.681,77 

5. Activos por impuesto corriente. 12350 --
6. Otros créditos con las Administraciones PUbHcas . 12360 7.543, 18 4.729,91 

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. 12370 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo . 12400 
750.000,00 750.000,00 

1. Instrumentos de patrimonio . 12410 

2. Créditos a empresas .. 12420 4,7 750.000,00 750.000,00 

3. Valores representativos de deuda . 12430 

4. Derivados. 12440 

5. Otros activos financieros .. 12450 

6. Otras inversiones . 12460 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuantas anuales. 
(2} Ejercicio anterior. 



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 

NIF: A62781208 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 

SERVEIS D'APARCAMENT DE 
VILANOVA 1 LA GE 

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 líquidos equivalentes . 

TOTAL ACTIVO (A+ B) . 

NOTASt>E 
LA MEMORIA EJERCICIO 

12500 
4 

12510 

12520 

12530 

12540 

12550 

12560 

12600 
4 

12700 
4 

12710 

12720 

10000 

J 

2012 (1) 

17.763,58 

17.763,58 

10.663,37 

221.419,78 

221.419,78 

9.121.397,68 

EJERCICIO 2011 

81.3 
I 

(2) 

265.783,67 

6.020,09 

259.763,58 

15.872,72 

243.505,17 

243.505,17 

10.149.881,39 

¡--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---~~~~~~ 

(1) Ejerocio al que van referidas las cuenta¡¡ anuales. 
(2) Ejercicio anterior. 



BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL ) 82.1 
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DENOMINACIÓN SOCIAL: (,. \~~'l 
~S,=E~RV~E=IS=D'~AP~A~R=C~AM=E=N~T~D=E~ __ \ / :. / 
VILANOVA 1 LA GE ' 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO . 

A-1) Fondos propios 

l. Capital . 

1. Capital escriturado . 

2. (Capital no exigido). 

11. Prima de emisión . 

111. Reservas . 

1. Legal y estatutarias 

2. Otras reservas .. 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) . 

V. Resultados de ejercicios anteriores. 

1. Remanente. 

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). 

VI. Otras aportaciones de socios . 

VII. Resultado del ejercicio 

VIII. (Dividendo a cuenta) . 

IX. Otros Instrumentos de patrimonio neto. 

A-2) Ajustes por cambios de valor. 

l. Activos financieros disponibles para la venta 

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

venta . 

IV. Diferencia de conversión .. 

v. Otros ........... . 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

B) PASIVO NO CORRIENTE .. 

l. Provisiones a largo plazo .. 

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 

2. Actuaciones medioambientales . 

3. Provísiones por reestructuración . 

4. Otras provisiones . 

. 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
(2) Ejercicio anterior. 

NOTAS DE 
LAMEMORlA EJERCICIO_ 2012 (1) EJERCICIO 2011 (2) 

20000 1.943.028,67 

8 f--"2~1º~º~º-+----i-----49~.878,50 

21100 872.652,00 

21110 
872.652,00 

21120 

21200 

21300 8 416.934,09 

21310 45.050,19 

21320 
371.883,90 

21400 

21500 8 -795.890,12 

21510 

21520 -795.890,12 

21600 

21700 8 3.182,53 

21800 

21900 

22000 8 1.446.150,17 

22100 

22200 

22300 

22400 

22500 
1.446.150,17 

1.962.555,68 

493.695,97 

872.652,00 

872.652,00 

416.934,09 

45.050,19 

371.883.90 

-562.735,45 

-562.735,45 

-233.154,67 

1.468.859,71 

1.468.859,71 

_=:23~º~º~º-1-----+---------l--------·-·~ 
31000 6.383.566,06 7.036 615.77 

31100 

31110 

31120 

31130 

31140 
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SERVEIS D'APARCAMENT DE 
;;/ . \ 

' 

VILANOVA 1 LA GE l/ 
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¡ 

Espacío destinado para las firmas de !os 
¡, ; 

' 
NOTAS DE 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO LA MEMORIA EJERCICIO 2012 (1) EJERCICIO 2011 (2) 

11. Deudas a largo plazo . 31200 7.2 6.383.566,06 7.036.615,77 

1. Obligaciones y otros valores negociables . 31210 

2. Deudas con entidades de crédito .. 31220 707.578,35 1.031.585,30 

3. Acreedores por arrendamiento financiero . 31230 

4. Derivados .. 31240 

5. Otros pasivos financieros .. 31250 5.675.987,71 6.005.030,47 

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

IV. Pasivos por impuesto diferido .. 31400 

v. Perlodificaciones a largo plazo .. 31500 

VI. Acreedores comerciales no corrientes . 31600 

VII. Deuda con caracteristicas especiales a largo plazo. 31700 

C) PASIVO CORRIENTE . 32000 794.802,95 1.150.709,94 

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

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

111. Deudas a corto plazo .. 32300 7.2 495.383,38 634.539,16 

1. Obligaciones y otros valores negociables . 32310 

2. Deudas con entidades de crédito .. .. 32320 127.787,83 248.316,44 

3. Acreedores por arrendamiento financiero . .. . . . . . . . . . 32330 

4. Derivados. " ..... 32340 ·-
5. Otros pasivos financieros . ........... 32350 367.595,55 386.222,72 

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

v. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .. 32500 7.2 277.786,87 494.538,08 .... 

1. Proveedores . 32510 880,45 

a) Proveedores a largo plazo . 32511 

b) Proveedores a corto plazo . 32512 880,45 

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

3. Acreedores varios. 32530 114.897,00 154.158,69 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 32540 15.717,56 32.788,96 

5. Pasivos por impuesto corriente . 32550 

6. Otras deudas con !as Administraciones Públicas. 32560 92.078,43 133.377,00 

7. Anticipos de clientes. 32570 54.213,43 54.213,43 

VI. Periodificaciones a corto plazo. 32600 7.2 21.632,70 21.632,70 

VII. Deuda con características especiales a corto plazo. 32700 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) . 30000 9.121.397,68 10.149.881,39 

{1) Ejercicio al que van refendas las cu en las anuales. 
121 Ejercicio anterior. 

. 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 1 P1.1 
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NIF: 1 A62781208 

/1 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 

· SERVEIS D'APARCAMENT DE 
VILANOVA 1 LA GE 

(DEBE) f HABER 1 

NOTAS DE 1 
LA MEMORlAJ EJERCICIO 2012 (1) 1 EJERCICIO 2011 (2) 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 

1. Importe neto de la cifra de negocios . 40100 10 2.628.837,43 2.614.782,18 

a) Ventas.. 40110 1.397.231,26 1.493.167,16 
¡---"'-'=-j--~~--t-~~~~~~+---~~~~~~ 

b) Prestaciones de servicios. 40120 1.231.606, 17 1.121.615,02 
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de r==+----if---------+------------< 

fabricación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40200 r-'~-t--~~--t-~~~~~~+---~~~~~~ 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 40300 

4. Aprovisionamientos. 40400 10 -9.088,94 -12.823,03 

a) Consumo de mercaderias 40410 P'"-=-t--~~--t-~~~~~~i--~~~~~~ 

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles . 40420 P'="--t-~~--t-~~~~~---'I--~~~~~~ 

e) Trabajos realizados por otras empresas 40430 P'~-t-~~--t-~~~~~----<1--~~~~_;__~ 
-9.088,94 -12,823,03 

d) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos. 40440 P'="--t-~~--t-~~~~~----<~~~~~~~ 

5. Otros ingresos de explotación .. 40500 10 16.797,94 25.264,53 

16.797,94 25.264,53 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 40510 
f-'""''"'-IC--~~~e--~~~~~~ 

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio . r4"0.e5,,20"--t-----+----------+--------_.j 

6. Gastos de personal . 

a) Sueldos, salaríos y asimilados. 

b) Cargas sociales . 

e) Provisiones .......... . 

7. Otros gastos de explotación. 

a) Servicios exteriores . 

b) Tributos 
c) Pérdida_s, deterioro y variación de provisiones por·~~~r~~j~~~~ . , 

comerciales ........................................ . 

d) Otros gastos de gestión corriente .. 

8. Amortización del inmovilizado . 
9. lmputacíón de subvenciones de inmovilizado no financiero y 

otras ................................................ . 

10. Excesos de provisiones. 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado . 

a) Deterioro y pérdidas. 

b) Resultados por enajenaciones y otras . 

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio . 

13. Otros resultados. 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

(1 +2 +3 +4+ 5 +6+7 +8+9+10+11+12+13). 

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. 
(2) Ejercicio anterior. 

40600 10 -1.220.802,19 -1.347.804,71 

40610 -955.260,27 -1.063.254,64 

40620 -265.541,92 -284.550,07 

40630 ---
40700 10 -1.046.400,37 -948.105,76 

40710 
-896.808,52 -921.270,75 

40720 
-22.234,42 -25.101,91 

40730 
-123.959,34 

--
40740 -3.398,09 -1.733,10 

40800 10 -368.559,47 -461.483,07 

53.740,00 4.694,67 40900 P'"""-+---~~4---~~~~~+---~~~~~-
11 

41000 

41100 10 4.229,94 

41110 

41120 
4.229,94 

41200 f-'~"'--1~~~----+--~~~~~~--+~~~~~~~~ 

41300 10.423,67 

49100 64.948,07 -121.245,25 
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DENOMINACIÓN SOCIAL: 0J 

' 
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~"'-- rr--. Espacio destinado para las firmas de los administradores tT""' , 9 ~'t' 

NOTAS DE 
(DEBE) I HABER LA MEMORIA EJERCICIO 2012 _(1) EJERCICIO 2011 (2) 

14. Ingresos financieros 41400 10 49.461,14 46.353,61 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio .. 41410 

a 1) En empresas del grupo y asociadas . 41411 

a 2) En terceros. 41412 

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 41420 49.461,14 46.353,61 

b 1) De empresas del grupo y asocíadas . 41421 

b 2) De terceros. 41422 49.461,14 46.353,61 

e) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter 
financiero .............................. _ .. _ .......... 41430 

15. Gastos financieros . 41500 10 -111.218,70 -158.263,03 

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas . 41510 

b) Por deudas con terceros 41520 -111.218,70 -158.263,03 

e) Por actualización de provisiones .. 41530 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros . 41600 

a) Cartera de negociación y otros. 41610 
b) Imputación al resultado de! ejercicio por activos financieros 

disponibles para la venta ............................ 41620 

17. Diferencias de cambio. 41700 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros ........................................ 41800 

a) Deterioros y pérdidas . 41810 

b) Resultados por enajenaciones y otras . 41820 

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero . 42100 

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

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores. 42120 

e) Resto de ingresos y gastos . 42130 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) 49200 -61.757,56 -111.909,42 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) . 49300 3.190,51 -233.154,67 

20. Impuestos sobre beneficios . 41900 9 -7,98 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3 + 20) . 49400 3.182,53 -233.154,67 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones 

interrumpidas neto de impuestos ................. 42000 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21) .. 49500 3 3.182,53 -233.154,67 

(1) Ejercicio al que van refendas las cuentas anuales. 
(2) Ejaraoio antenor. 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL -~:j;¡=~ 
A) Estado)f~ringresos y gastos reconocidos en el ejercifió. ·· , /' 

1 

NIF: 1 A62781208 1 r ·- ,,::\~], 
DENOMINACIÓN SOCIAL! \ -

_,S'-'Ee;R,_,V'-'E"'IS"--"'D-"ºAl':PJ::A'-"R'-'C"'A"'M'-'Ee:N!.!T-'De!E"-----· / ; 
'VILANOVA 1 LA GE 

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS .. 
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO 

J. Por valoración de instrumentos financieros . 

1. Activos financieros disponibles para la venta . 

2. Otros ingresos/gastos. 

11. Por coberturas de flujos de efectivo. 

111. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes . 
v. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para 

la venta. 

VI. Diferencias de conversión. 
' 
VII. Efecto impositivo . 
B) Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio 

neto (1 + 11 + 111 + IV +V+Vl+Vll) . 

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PtRDIDAS Y GANANCIAS 

VIII. Por valoración de instrumentos financieros . 

1. Activos financieros disponibles para la venta. 

2. Otros ingresos/gastos . 

IX. Por coberturas de flujos de efectivo .. 

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos, 
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para 

la venta. 

XII. Diferencias de conversión . 

XIII, Efecto impositivo .. 
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

(VIII+ IX+ X+ XI+ XII+ XIII) ........................... 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+ B + C) . 

(1} Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales 
(2) Ejercicio anterior 

...... 

59100 

50010 

50011 

50012 

50020 

50030 

50040 

50050 

50060 

50070 

59200 

50080 

50081 

50082 

50090 

50100 

50110 

50120 

50130 

59300 

59400 

NOTAS DE 
LAMEMORlA 

.. 

EJERCICIO 

. " 
J 

2012 (1) EJERCICIO 2011 (2) 

3.182.53 -233.154,67 

3.182,53 -233.154,67 

'------------------ ----------------·-·------------------------_J 
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ESTADO O.E CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORrJ!AL 
B) E$t d t t 1 d b" 1 t . t / 

PN2.1 

1 A62;81208 
1 

'/ , Z7 ' ... ".'.:;.>(->-' 
NIF: 

,f/'~ 
wlf ,, ... ' \ \. '· 

#<') ; 
DENOMINACIÓN SOCIAL: '/)/ .. d .... 

'" :. ,; SERVEIS D'APARCAMENT DE \_¡ 

VILANOVA 1 LA GE ' •V 
/ ¡ 

V 
¡./t l 

Espacio destinado parct'las firmas de los adfnÍnl~iradores 
i 

V! 

CAPITAL 

ESCRITURADO (NO EXIGIDO) PRIMA DE EMISIÓN 

01 02 03 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) 511 872.652,00 

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
201Q_ (1) y anteriores. 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio~ (1) 
y anteriores . 513 

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
872.652,00 ~(2). 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos .. 515 

11, Operaciones con socios o propietarios . 516 

1. Aumentos de capital . 517 

2. (-)Reducciones de capital . 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de obligaciones, condonacíones de deudas). 519 

4. (-)Distribución de dividendos. 520 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas) ...................................... 521 
6 Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios. 522 
~ 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 
~ 

523 Q 
< 
~ 

111. Otras variaciones del patrimonio neto . 524 " ·< 
Q 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO -2Q1L (2) 511 
872.652,00 s 

z 
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 

w 
< 

_2Q1L(2). 512 ·~ ....... z 
~ z 

11. Ajustes por errores del ejercicio~ (2). 513 o o 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 872.652,00 -2Q11_ (3). 514 ·-
l. Total ingresos y gastos reconocidos . 515 

11. Operaciones con socios o propietarios . 516 

1. Aumentos de capital . 517 

2. (-)Reducciones de capital . 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 519 

4. (-) Distribución de dividendos . 520 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas). 521 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios . 522 

7 Otras operaciones con socios o propietarios 523 

111. otras variaciones del patrimonio neto . 524 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (3) 525 
872.652,00 

r1 EjerciciO N-2, 
2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1) 

(3) Ejercicio al que van refendas las cuentas anuales {N). 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
B) Esfado total de cambios en el patrimonio neto / 

-~' j 

PN2.2 

::~OMl~:::::
1

::CIAL1 1 

( ;'y .!} \\/?(( ... \ fff<?, ;Í:l;,)f, 1

/,1;;;; 

SERVEIS D'APARCAMENT DE · \\ { ) ¿(~j'l l/ ' 
~V=IL~AN=O=VA=l~L~A~GE=~-~--- /···· / ¡ ... ~·~·- lJ i/';f/ 

Espado destinado pafa las firmas de los administradores ¡ 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) 
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 

-1Q1Q_ ( 1) y anteriores . 
11. Ajustes por errores del ejercicio _19_'!.Q_ (1) 

y anteriores . 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

.1Q1L(2) ............................ 

l. Total ingresos y gastos reconocidos . 

11. Operaciones con socios o propietarios . 

1. Aumentos de capital . 

2 (-)Reducciones de capital . 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 

4. (-)Distribución de dividendos. 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas) ....................................... 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios. 

7. Otras operaciones con socios o propietarios . 

111. Otras variaciones del patrimonio neto . 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ...?Q1L (2) 
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 

-2Q11_(2). 

11. Ajustes por errores del ejercicio~ (2). 
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

_?Qg_(3) .... ·' ... ······ .............. 

f. Total ingresos y gastos reconocidos . 

11. Operaciones con socios o propietarios . 

1. Aumentos de capital . 

2. (-)Reducciones de capital . 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 

4. (-)Distribución de dividendos. 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas) ....................................... 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios. 

7,. Otras operaciones con socios o propietarios . 

111, Otras variaciones del patrimonio neto . 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ...:1Qg_ (3) 

' 

(1) EjerclcioN"2. 
{2) Ejercicio anterior al que van referidM las cuentas anuales (N-1) 
{3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales {N). 

RESERVAS 

04 

511 416.934,09 

512 

513 

514 54.564,78 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

521 .. 

(ACCIONES 
Y PARTICIPACIONES 

EN PATRIMONIO PROPIAS) 

05 

RESULTADOS 
DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

06 

-317.319,12 

522 l--""'"'-+.-----~~--+.---~-----+----------1M 

~ 523 
,__~~+-------~--l----~--·---+------~---l~ 

524 362.369,31 -562.735,45 ~ 
f--~~+----------1----------+----------l~ 

511 416.934,09 -562.735,45 '.I 
f--~~+-------~--1-~--~-----'----------l~ 

< 
·~ 512 

513 

f-~~+-~-----~~--1----~-----+----------l~ 

514 416.934,09 -562.735.45 

515 

516 ..... ~~+-~-----~--'----~-·----\-~-----~--' 
517 

f--~~+-----~··-~-+----------1-------~--l 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

524 
·233.154,67 

525 416.934,09 ·795.890,12 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NOR"!'AL 
B) E~d~ t?tal de cambios en el patrimon'o neto ¡ ~1gp. 

PN23 

NIF: 1 A62781208 1 1 t\~) (rfi> 1 
i 
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f ! k '•, 
. ¡ !; 

.. 
DENOMINACIÓN SOCIAL 'i;J!.·k¡4 i_¡ ·· ••• ¡v 
SERVE IS D'APARCAMl;NT DE J \ <-> ( 

1 e~) VILANOVA 1 LA GE ~~,., 

·-- l 
destinado para las firmas de los administradores 

OTRAS 
APORTACIONES RESULTADO (DIVIDENDO 

DE SOCIOS DEL EJERCICIO A CUENTA) 

.· . 07 06 09 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) 511 
-245.416,33 

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
-1Q1Q_ (1) y anteriores .................. 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio _ _?9_1Q_. (1) 
y anteriores . 513 

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
...?Q1L(2). 514 

-245.416,33 

l. Total ingresos y gastos reconocidos . 515 
-233.154,67 

11. Operaciones con socios o propietarios . 516 

1. Aumentos de capital . 517 

2. (-)Reducciones de capital . 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 519 

4. (-)Distribución de dividendos. 520 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas) ..................................... 521 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios. 522 

N 7. Otras operaciones con socios o propietarios . 523 <'i z 
" 245.416,33 ~ 111. Otras variaciones del patrimonio neto . 524 
~ ·--
~ 
-~ 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _zQ1_l_ (2) . 511 -233.154,67 
" s I, Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio w o -2Q1L(2). ..... 512 
w z 
!!! 11. Ajustes por errores del ejercicio~ (2). 513 

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO -233.154,67 -1QJ1_ (3)" ' ....... ' . ' ' ' ' . ' ...... '.' " 514 

l. Total ingresos y gastos reconocidos . 515 3.182,53 
·-

11. Operaciones con socios o propietarios . 516 
·-

1. Aumentos de capital . .... 517 

2. (-) Reducciones de capital . 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 519 

4. (-)Distribución de dividendos. 520 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas) .................................... 521 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios. 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios . 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto . 524 233.154,67 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _fQ1L (3) 525 
3.182,53 

\ 
• 

. · 

(1) Ejercicio N·2, 
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1 ). 
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N). 



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORM),l.L 
B) E~\aclototal de cambios en el patrimonio neto i 1 ,J~ 

'\/'' ' 

PN2.4 
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1 NIF: 
¡ 

~)lt) 1 
J 

¡ 

~ 
'0 

!/! 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 

SERVEIS D'APARCAMENT DE 
VILANOVA 1 LA GE 

' V 

SUBVENCIONES, 
OTROS INSTRUMENTOS AJUSTES POR CAMBIOS DONACIONES Y LEGADOS 
DE PATRIMONIO NETO DE VALOR RECIBIDOS 

10 11 12 
::. ; 

1.194,67 . 
' 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) 
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 

__fQ1Q_ (1) y anteriores . 
11. Ajustes por errores del ejercicio~ (1) 

y anteriores . 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

__g¡w_ (2). 

511 

512 

513 

514 996.327.09 1.194,67 

l. Total Ingresos y gastos reconocidos . 1-~5~15~-+---------+---------+---------i 

11. Operaciones con socios o propietarios . . 1-~5~16~-+---------+---------+---------i 

1. Aumentos de capital . 1-~5~17~-+---------+---------+---------i 

2. (-)Reducciones de capital . 1-~51~8~-t----------+----------+---------i 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de oblígaciones, condonaciones de deudas). 1-~51~9~+---------+----------+---------i 

4. {-)Distribución de dividendos. . ... 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas) .................................... . 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios. 

7. Otras operaciones con socios o propietarios . 

111. Otras variaciones del patrimonio neto . 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _gQ11_ (2) 
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 

-2Q11_(2). 

I!. Ajustes por errores del ejercicio _.lQ.11_ (2). 
O) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
: --12.:!L (3) . 

l. Total ingresos y gastos reconocidos . 

11. Operaciones con socios o propietarios . 

1. Aumentos de capital . 

2. (-)Reducciones de capital . 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 

4. (-)Distribución de dividendos. 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas) ..................................... . 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios. 

7. Otras operaciones con socios o propietarios . 

111. Otras variaciones del patrimonio neto . 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (3) . 

,. 
1
1) Ejercicio N-2. 
2) Eíercicio anterior al qua van referidas las cuantas anuales {N· 1 ). 

(3) Ejarcic10 al que van referidas las cuentas anuales (N). 

520 

1-5~2~1--+---------+----·-----+--------+ 

1-5~2=2--+-----,---t----------1-----------1~ 
523 ~ 

1--==~+------------·--------+---------1~ 

524 472.532,62 -1.194,67 ~ 

511 1.468.859.71 ~ 
-''-'C-j---------+----------+------------j~ 

< 
,_~5_12_+----------+---------+----------<~ 

~ 
,_~5_13_+----------+---------+----------<8 

514 1.468.859,71 

515 

516 
r-~-+-----------+---·,------1-------------1 

517 

518 

519 

520 

,__§2~1~+---------+--------+---------1 
522 

523 

524 -22.709,54 

525 1.446.150,17 

~--------·------------------·--------------------------·-~ 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
8) Est~1do total de cambios en el patrimonio neto ( 

NIF: 1 A62781208 
1 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 

SERVEIS D'APARCAMENT DE 
VILANOVA 1 LA GE 

\ / 
~}íJ\ .;/( 

,, !/' / 
\ 

! 

. 
: 

\. 
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Espacio destinado para !as fi~:mas de los adcoini,tca,d<ll~' 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) 
l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 

_fQ1Q_ (1) y anteriores .. 
11. Ajustes por errores del ejercicio -1.QlQ_ (1) 

y anteriores . 
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

_?Q1_L (2). 

l. Total ingresos y gastos reconocidos .. 

11. Operaciones con socios o propietarios . 

1. Aumentos de capital . 

2. (-) Reduccíones de capital _ 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

{conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 

4. (-)Distribución de dividendos. 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas). 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios. 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 

111. Otras variaciones del patrimonio neto . 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO -<Q1L (2) 
l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 

-2Q11_(2). 

11. Ajustes por errores del ejercicio -1Q1L (2). 
O) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
~(3). 

1: Total ingresos y gastos reconocidos . 

11. Operaciones con socios o propietarios .. 

1. Aumentos de capital . 

2. (-)Reducciones de capital . 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 

4. (-} Distribución de dividendos . 
5. Operaciones con acciones o participaciones propias 

(netas) ..................................... 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

una combinación de negocios. 

7. Otras operaciones con socios o propietarios . 

111. Otras variaciones del patrimonio neto . 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (3) .. 

{1) Ejercicio N-2. 
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1). 
(3) E¡erucio al que van referidas las cuentas anuales (N). 

i L 

TOTAL 

13 

511 1.724.372,40 

512 

513 

514 1.679.322,21 

515 -233.154,67 

516 

517 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

524 516.388, 14 

511 1.962.555,68 

512 

513 

514 1.962.555,68 

515 
3.182,53 

516 

517 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

524 -22.709,54 

525 
1.943.028,67 

PN2.5 

¡ 

¡ 1 

1 

V 
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NIF: J A62781208 J 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 

SERVEIS D'APARCAMENT DE VILANOVA •,uu~;v 
1 LAGE 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (1) 

l. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
~(1) y anteriores . 

11. Ajustes por errores del ejercicio 2010 (1) 
y anteriores . ---

8) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
··-~(2). 

l. Total ingresos y gastos reconocidos 

11. Operaciones con socios o propietarios . 

1. Aumentos de capital . 

2. (-)Reducciones de capital . 

511 

512 

513 

514 

515 
516 

517 
518 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
B) Estado total de cambios en el patrimojiio neto 

CAPITAL 

ESCRITURADO 1 (NO EXIGIDO) 

"' " 
872.652,00 

872.652.00 

' 
PRIMA 

DE EMISIÓN 

., 
RESERVAS .. 
416.934,09 

54.564,78 

(ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES 

EN PATRIMONIO 
PROPIAS) 

" 

RESULTADOS 1 º'"" 
DE EJERCICIOS APORTACIONES 

ANTERIORES DE SOCIOS 

" " 
+317.319,12 

RESULTADO 
DEL EJERCICIO 

" 
-245.416,33 

-245.416,33 

-233.154,67 

(DIVlOENDO 
A CUENTA) 

" 

j 1 11 

f 

;, 

laTROS 
INSTRUMENTOS AJUSTES 
DE PATRIMONIO POR CAMBIOS 

NETO DE VALOR 

" " 
996.327.09 

996.327,09 

PN2 

SUBVENCIONES, 
DONACIONES 

~~?a~~g; l TOTAL 

" 1 " 1.194,67 I 1.724.372.40 

1.194,671 1.679.322.21 

-233.154,67 

3, Con,ernión de pasl,os financlecos en p"dmonlo neto 

11 
1 

1 

1 1 1 1 1 1 1 

' 

1 1 1 

(conversión de obligaciones, condonac"lones de deudas). l-'5c1c9-+-----l------¡l-----+------l-----+-----+-----+------+-----+------+-----l------+-----i 
4. (-)Distribución de dividendos. 520 

5. Operaciones con acciones o participaciones propias j 

6. ~n;~;~~~~~~~~c~ó~J:c:tr;monlo neto rnsulrante de ::: 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 

111. Otras variaciones _del patrimonio neto .. 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (2) 

l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 
~(2). 

523 

524 

511 

512 
11. Ajustes por errores del ejercicio _ _?Q!.!____ (2). 513 

O) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

362.369.31 

872.652,00 416.934,09 

.562.735,45 245.416,33 472.532,62 -1.194,67 I 516.388.14 

-562.735,45 -233.154,67 1.468.859,71 1 .962.555,68 

_?Qg_ (3). 514 872.652,00 416.934.09 -562.735,45 -233.154,67 1.468.859,71 1.962.555,68 

l. Total ingresos y gastos reconocidos. 515 3182,53 3.182,53 

11. Operaciones con socios o propietarios . 516 

1. Aumentos de capital . 517 

2. (-) Reducclones de capital . 518 

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(conversión de obligaciones, condonaciones de deudas). 519 

4. (-)Distribución de dividendos. 520 

5. Operaciones con acciones o participaciones propias 
(netas). 521 

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 
una combinación de negocios. 522 

7. Otras operaciones con socios o propietarios 523 

111. Otras variaciones del patrimonio neto ... 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO~ (3) 

(1) EjercicioN-2. 
(2) Ejercicio antenor al que van referidas las cuentas anuales (N-1). 
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales {N) 

524 

525 

-233.154,67 233.154,67 -22.709,54 -22.709,54 

872.652,00 416.934,09 -795.890,12 3.182,53 1.446.150,17 1.943.028,67 
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MEMORIA 

r---,e·/¡ 
\ \ l 

(~vtv'Nota 1.- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 
\~~--...~-i ¡ 
) J7 La societal, "SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ, SOCIETAT ANÓNIMA 
·~'h"--MUNICIPAL" es va constituir per temps indefinit a Vilanova i la Geltrú el 22 de gener de 

2002 per acord del Ple de l'Ajuntament d'aquesta localitat el 3 de desembre de 2001, 
que en el mateix Ple es van aprovar els Estatuis, i esta inscrita en el Registre mercantil de 
Barcelona, en el volum 34313, foli 63, full B 246967, inscripció l. La societat té el seu 
domicili social a la Plac;:a de la Vilo, núm. 8 de Vilanova i la Geltrú. 

La Societat té naturalesa jurídica de societat privada municipal i unipersonal del soci únic, 
I' Ajuntament de Vilanova i La Geltrú. Es regeix pels seus Estatuis, per la vigent llei de 
Societats Anónimes, la Llei de Régim Local i altres disposicions concordants. 

Segons l'article 2 deis seus Estatuis, constitueix l'objecte social de la societat la realització 
de lotes les activitats vinculades amb la construcció, gestió, administració i explotació 
deis aparcaments del subsól i de superficie amb titularitat de la societat o deis que puguí 
tenir concessió, arrendament, o qualsevol altra forma jurídica. 

Activitats que estiguin vinculades en la prospecció, implantació, gestió, administració i 
explolació deis serveis que tinguin relació amb la mobilitat, circulació, segurelal, 
disciplina viaria i transport amb titularitat de la societat o deis que pugui tenir concessió, 
arrendamenl, o qualsevol altra forma jurídica. 

l'actualitat la societat realitza les següents activilats, lotes a Vilanova i La Geltrú: 

• Explotació, a través de concessió administrativa d'ús privatiu, d'un 
aparcament sublerrani de titularilat municipal amb una capacitat de 95 
places a la plac;:a Peixateria. La concessió administrativa té una duració de 50 
anys a partir de I' 1 de novembre de 2002, d'acord ambla sessió ordinaria del 
Ple de I' Ajuntament del 4 de novembre de 2002. 

• lmplantació, gestió, administració i explotació de les diferents zones 
d'aparcament regula! en la superficie segons la concessió administrativa 
aprovada en la sessió ordinaria del ple de l'Ajuntament el dio 1 de juliol de 
2002 per ús privatiu per la Societat per un període de 50 anys, deis terrenys de 
domini públic que aprovi el Consistori. Actualment la Societat gestiona 1204 
places d'aparcament en superficie de diferents zones, més 368 de 
temporada a la fac;:ana marítima. 

• Explotació, a través de concessió administrativa d'ús privatiu, d'un 
aparcament subterrani amb titularitat municipal amb una capacitat de 300 
places a PI. Charlie 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 
l'Ajuntament del 15 de setembre de 2002. 

• En l'exercici 2007 va finalitzar la construcció del nou aparcament subterrani a 
la Plac;:a de les Casernes el qua! té una capacita! per 385 places de cotxe, 37 
de moto i espai per a bicicletes, tal i com es va aprovar en el Ple de 
L'ajuftament de 5 de julio! de 2004. 

~ ' 
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• En l'exercici 2007 Rente va concedir a la societat la gestió de l'aparcament 
de l'estació de Vilanova i la Geltrú, fins al 30 de juny de 2011 i posteriorment 
prorroga! fins a 1 4de setembre de 2013. 

• A partir del 2007 la societat s'encarrega de la gestió de I' Aparcament situat al 
subsól de la Plac;:a de la Mediterránia, amb una capacita! de 300 places per 
a cotxes i 20 per a motos, distribu'ides en tres plantes. La durada d 'aquesta 
gestió es de cinc anys prorroga! fins el 31 de more;: de 2013. 

• Gestió i tramitació de les multes de tránsit a través del conveni firma! amb 
l'Ajuntament de Vilanova i La Geltrú. 

• Gestió técnica i material de la retirada de vehicles de la vio pública i el seu 
trasllat al dipósit de vehicles municipal conveni signa! amb I' Ajuntament de 
Vilanova 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 Cornil situat a 
Sant Pere de Ribes, la durada d'aquest contracte és de 20 anys a partir del l 
de maig de 2009. 

A 31 de desembre de 2012, la Societat no está obligada, d'acord amb el contingut de 
l'article 42 del Codi de Comerc;:, a formular comptes consolidades, por no pertányer a 
cap grup de societats. 

Nota 2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

a) lmatge lidel: 

Els comptes anuals s'han prepara! 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 mitjanc;:ant el Real Decret 1515/2007, a ti de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i deis resultats de !'empresa. 

S'han seguit sense excepció toles les normes i criteris establerts en el Pla General 
de Comptabilitat vigents en el moment de la formulació d'aquests comptes, i no 
s' han aplica! principis comptables no obligatoris. 

b) Princlpis comptables: 

Per tal d'assolir la imatge fidel del patrimoni s'han aplica! els principis comptables 
enunciats a l'ordenament mercantil i comptable vigent. que en particular són els 
següents: 

Principi de prudéncia valorativa. 
Principi d'empresa en funcionament. 
Principi de meritació. 
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Principi d 'uniformitat. 
Principi de no compensació. 
Principi d'importáncia relativa. 

COMPTES ANUALS A 31.12.2012 

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

No s' han aplica! principis comptables no obligatoris. 

e) As pectes crítics de la valora ció 1 estlmació de la lncertesa: 

En la preparació deis Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2012 s'han 
determina! estimacions i hipótesis en funció de la millar informació disponible a 31 
de desembre de 2012 sobre els fets analitzats. És possible que aconteixements que 
puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l'al<;:a o a la baixa) en 
próxims 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 existeixin condicions de incertesa que 
pugui afectar a la continu'itat de la societat. 

d) Comparació de la informacló: 

Les xifres emeses han esta! adaptades segons els últims criteris i s'han re expressat i 
re classificat les magnituds de l'exercici anterior per a fer-lo comparable, oques! 
fet no ha afecta! el compliment de l'objectiu de la lmatge Fidel deis comptes 
anuals corresponents a l'exercici anterior. 

e) Agrupació de partid es: 

No existeixen partides que hagin esta! objecte d'agrupació en el balan<;:, en el 
compte de pérdues i guanys ni en l'estat de canvis en el patrimoni net. 

f) Elements recollits en diverses partidas: 

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

g) Canvls de criteris comptables: 

No s'han realitzat canvis en criteris comptables. 

h) Correcció d'errors 
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No s'han detecta! 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 apartats corresponents. 

·;::\J?°'\ ~quests Comptes Anuals estan pendents d'aprovació pel Consell Plenari de l'Ajuntament 
( \Y \ de Vilanova i La Geltrú que, segons els Estatuis de la Societat exerceix com a Junta 
~ .. v\.' peneral de la Societat. tanmateix el Consell d'Administració de la Societat no preveu 
) \ /cap modificació en els Comptes Anuals degut a la seva aprovació. 
; '-i 

Nota 3.- DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

El Consell d' Administració propasa a la Junta General d' Accionistes la següent aprovació 
i distribució del resulta! de l'exercici 2012: 

Base de repartiment lmport 2012 

Pérdues i Guanys (benefici) 3.182,53 

TOTAL 3. 182,53 

Distribució lmport 2012 

A reserva legal 

A compensar resultats negatius 
d'exercicis anteriors 

318,25 

2.864,28 

TOTAL 3.182,53 

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

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 se va 
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corresponent omortització acumulado i/o pérdues per deterioroment que hogin 
experimento!. Aquests octius s'omortitzen en !unció de lo sevo vida útil. 

Lo Societot reconeix quolsevol pérduo que hogi pogut produir-se en el valor 
d'oquests octius omb origen en el seu deterioroment, els criteris per al 

reconeixement de les pérdues per deterioroment d'oquests octius i, si escou, de les 
recuperocions de les pérdues per deterioroment registrodes en exercicis onteriors 
són similors ols oplicots per ols octius moteriols. 

a. Propietat industrial 

S'hon comptobilitzat en oques! concepte les despeses de 
desenvolupoment copitolitzades jo que s'ho obtingut lo corresponent 
poten! o similor. S'ho inclós el cost de registre i formolització de lo propietot 
industrial (i els imports per l'odquisició o tercers deis drets corresponents). 

Aquests octius s'omortitzen lineolment al llorg de les seves vides útils que 
són 5 onys. 

b. Aplicacions informafiques 

Els costos d'odquisició i desenvolupoment incorreguts en reloció omb els 
sistemes intormátics básics en lo gestió de lo Societot es registren o cárrec 
de l'epígrot "Aplicocions intormátiques" del balan<; de situoció. 

Els costos de monteniment deis sistemes intormátics es registren o cárrec 
del compte de resultots de l'exercici en que s'incorren. 

L'omortització de les oplicocions informátiques es reolitza lineolment en un 
període de 4 onys. 

lmmobilitzat material: 

a. Cost 

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

Formorien port de l'immobilitzat material els costos finoncers corresponents 
al finon<;:oment deis projectes d'instol ·locions técniques el període de 
construcció de les quols supero l'ony, fins o lo preporoció de l'octiu peral 
seu ús. En oques! exercici no s'ho prodüit. 

Els costos de renovoció, omplioció o milloro són incorporots o l'octiu com 
mojar valor del bé exclusivoment quon suposen un ougment de lo sevo 
copocitot, productivitot o prolongoció de lo sevo vida útil. 

Les despeses periódiques de monteniment, conservoció i reporoció 
s'imputen o resultots, seguint el principi de I' import. com cost de l'exercici 
en qué s'incorren. 

b. Amortització 

L'omortitzoció d'oquests octius comen<;:o quon els octius eston preporots 
per o l)ús per al quol van ser projectots. 
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\ 

L'amortització es calcula. aplican! 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 amb contrapartida en el compte de resultats i. basicament, 
equivalen als percentatges d'amortització determinats en !unció deis anys 
de vida útil estimada, com terme mitja, deis diferents elements: 

Elemenl Anys Percentatge 

lnstal ~acions tecniques 
8 123 

Maquinaria 4,5,8 253, 203, l 23 
Mobiliari 

lO 103 
Equipaments de processos 4 253 d' informació 
Elements de transport 

6,25 163 

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

c. Arrendaments financers 

Els actius materials adquirits en reg1m d'arrendament financer s'han 
registra! en la categoria d'actiu a que correspon el bé arrenda!, 
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 
avantatges derivats de la propietat a l'arrendatari. Sinó los 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, l'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 intencló de !'empresa és obtenir el títol de propietat, així 
dones s'ha considera! 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 !unció de l'amortització del deute. 

Deferioramenf del valor deis acfius maferials i intangibles: 

En la data de cada balanc;: de situació, la Societat revisa els imports en 
llibres deis seus actius materials i intangibles per a determinar si existeixen 
indicis¡ que aquests actius hagin sofert una perdua per deteriorament de 

' 

7 



S.A.V.N.G, SAM. COMPTES ANUALS A 31.12.2012 

valor. Si existeix qualsevol indici, I' import recuperable de l'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 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 
mercal 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 I' import recuperable d'un actiu (o una unitat generadora 
d'efectiu) és inferior al seu import en llibres, I' import de l'actiu (o unitat 
generadora d'efectiu) es redueix al seu import recuperable. 
lmmediatament es reconeix una pérdua per deteriorament de valor com 
despesa. 

Quan una pérdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, I' 
import en llibres 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 !libres incremental no superi I' import en llibres que s'hauria 
determina! de no haver- se reconegut cap pérdua per deteriorament de 
valor pera l'actiu (unitat generadora d'efectiu) en exercícis anteriors. 

lmmediatament es reconeix una reversió d'una pérdua per deteriorament 
de valor com ingrés. 

lnversions immobiliaries i arrendaments 

Els terrenys o construccions que !'empresa destina a l'obtenció d'ingressos per 
arrendaments o els quals posseeix amb la intenció d'obtenir plusválues a través de 
la seva alienació s'han inclos en l'epígraf "inversions immobiliáries". 

a.Cosl 

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 
finarn;:ament deis projectes d'instal ·lacions técniques el període de 
construcció de les quals supera l'any, fins a la preparació de l'actiu peral 
seu ús. Com el cost registra! en aquest apartat és anterior a l'aplicació 
d'aquest Pla de Comptabilitat, no inclou costos financers. 

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com 
majar valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva 
capacitat, productivitat o prolongació 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 qué s'incorren. 

8 



S.A.V.N.G, SAM. COMPTES ANUALS A 31.12.2012 

i t'amoo;aac'6 daqaotlt adat camoa,a qaaa "" act;a1 otlao pmpamt> "·'ffi ~er a l'ús per ,ªI qual van ser proj~ctats. . . 

L amort1tzac10 es calcula, aphcant 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 tan!, no són objecte d'amortització. 

¡ 

Les dotacions anuals en concepte d'amortització deis actius materials es 
realitzen amb contrapartida en el compte de resultats i, básicament, 
equivalen als percentatges d'amortització determinats en !unció deis anys 
de vida útil estimada, com terme mitjá, deis diferents elements, que pel 
valor de la construcció es de 50 anys (un 23 anual). 

Permutes 

Duran! l'exercici no s'ha produrt cap permuta. 

Actius financers i passius financers 

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

Actius financers a cost amortitzat 

En aquesta categoria s'han inclós els actius que s'han original en la venda de béns 
i prestació de serveis per operacions de tráfic de !'empresa. També s'han inclós 
aquells actius financers que no s'han original en les operacions de tráfic de 
!'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns 
cobraments de quantia determinada o determinable. 

Aquests actius financers s'han valora! pel seu cosl, és a dir. el valor raonable de la 
contraprestació més tots els costos que són directament atribu'1bles. No obstan!, 
aquests últims podran registrar- se al compte de pérdues i guanys en el moment 
del seu reconeixement inicial. 

Posteriorment, aquests actius s'han valora! pe! seu cost amortitzat, imputan! en el 
compte de pérdues i guanys els interessos reportats, aplican! el métode de I' 
interés efectiu. 

Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys 
els reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) 
per la part imputada sistemáticament 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 experimental. 

El tipus d'interés 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 romanen!. 

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

9 



COMPTES ANUALS A 31.12.2012 

' Es reconeixen en el resulta! del període les dotacions i retrocessions de provisions 
per deteriorament del valor deis actius financers per diferéncia entre el valor en 
!libres i el valor actual deis fluxos d'efectiu recuperables. 

Correccions va/oratives per deteriorament 

Al tancament de l'exercici, s'han efectual les correccions valoratives necessáries 
per l'existéncia d'evidéncia objectiva que el valor en !libres d'una inversió no és 
recuperable. 

L'import d'aquesla correcció és la diferéncia entre el valor en llibres de l'actiu 
financer i l'import recuperable. S'entén per import recuperable com el major 
import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual deis 
fluxos d'efectiu fulurs derivats de la inversió. 

Les correccions valoralives per deleriorament, 1 s1 escau, la seva reversió s'han 
registra! com una despesa o un ingrés respectivament en el comple de pérdues i 
guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu financer. 

En particular, al final de l'exercici es comprova l'exisléncia d'evidéncia objectiva 
que el valor d'un crédit (o d'un grup de crédils amb similars caracterísliques de risc 
valorals col ·lectivament) s'ha deteriora! com a conseqüéncia d'un o més 
esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixemenl inicial i que han 
ocasional una reducció o un relard en els fluxos d'efectiu que s'havien estima! 
rebre en el futur i que poi estar motiva! per insolvéncia del deulor. 

La pérdua per deteriorament será la diferencia entre el seu valor en llibres i el valor 
actual deis fluxos d'efectiu futurs que s'han estima! que es rebran, descomptant-los 
al tipus d'interés efectiu calcula! en el momenl del seu reconeixement inicial. 

Les diferents categories de passius financers són les següenls: 

Passius financers a cost amortitzat 

En aquesta categoría s'han inclós els passius financers que s'han original en la 
\ compra de béns i serveis per operacions de lráfic de !'empresa i aquells que no 
\ sen! instruments derivats, no tenen un origen comercial. 
j 
\ lnicialment, aquests passius financers s'han registra! pel seu cost que és el valor 

! \ raonable de la transacció que els ha original més tots aquells costos que han 
------~esta! directament atribuibles. No obstan!, aquesls últims, així com les comissions 

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

Posleriorment, s'han valora! pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han 
complabilitzat en el compte de pérdues i guanys, aplican! el mélode d'interés 
efectiu. 

Els débils per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tenen un tipus d'interés contractual, així com els desemborsamenls exigils per 
lercers sobre participacions, el pagament de les quals s'espera que sigui en el curt 
termifi. s'han valora! pel seu valor nominal. 

0 10 
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' 
tls préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren pel import 
rebut, ne! de costos directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes 
pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos directes d'emissió, es 
comptabilitzen segons el criteri de meritació en el comple de resultats utilitzant el 
métode d'interés efectiu i s'afegeixen al import en llibres del 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 per a ajornar la cancel iació del passiu duran!, almenys, els dotze 
mesos següents a la data del balan<;:. 

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

Duran! l'exercici no s'ha dona! 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 pérdues i guanys. Per 
al reconeixement deis interessos s'ha utilitzat el métode de I' interés efectiu. 

lmpost sobre beneficis 

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per 
impost sobre beneficis de l'exercici així com per l'efecte de les variacions deis 
actius i passius per impostos anticipats, diferits i crédits fiscals. 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjan<;:ant la suma 
del impost corren! que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base 
imposable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que fiscalment són 
admissibles, més la variació deis actius i passius per impostos anticipats / diferits i 
crédits fiscals, tan! per bases imposables negatives com per deduccions. 

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferencies temporals que 
s'identifiquen com aquells imports que es preveuen pagadors o recuperables per 
les diferencies entre els imports en llibres deis actius i passius i el seu valor fiscal, així 
com les bases imposables negatives pendents de compensació i els credits per 
deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplican! 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 impostos diferits per a lotes les diferencies temporals 
imposables excepte del reconeixement inicial lestalví en una combinació de 
negocis) d'altres actius i passius en una operació que no afecta ni al resulta! fiscal 
ni al resulta! comptable. Per la seva banda, els actius per impostos 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 quals poder fer-los efectius. La resta d'actius per impostos diferits (bases 
imposables negatives i deduccions pendents de compensar) només es 
reconeixen en el cas que es consideri probable que la Societat tingui en el futur 
suficiemts guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. 

~ ,, 
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En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats 
{tant actius com passius) a fi de comprovar que es mantenen vigents, efectuant
se les oportunes correccions als mateixos d'acord amb els resultats de les analisis 
realitzades. 

lngressos 1 despeses 

Els ingressos i despeses s'imputen en !unció del principi de la meritació, és a dir, 
quan es produeix el corren! real de béns i serveis que els mateixos representen, 
amb independéncia del moment que es produeixi el corren! monetari o financer 
deriva! d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la 
contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els 
serveis prestats en el more ordinari de l'activitat dedl..iits els descomptes i impostos. 

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en 
!unció del principal penden! de pagament i el tipus d'interés efectiu aplicable. 

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

Provisions i contingencies 

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

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats 
que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millar 
informació disponible sobre les conseqüéncies del succés que les motiven i són re 
estimades en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen per a afrontar les 
obligacions especifiques per a les quals van anar originalment reconegudes. Es 
procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen 
d'existir o disminueixen. 

Subvencions, donacions i llegats 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com 
ingressos directament imputats al patrimoni ne! i es reconeixen en el compte de 
pérdues i guanys com ingressos 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 passius de !'empresa fins que adquireixen la condició de no 
reintegrables. 

Negrcis con!unls 

!~.·.·. \ ; 
\ / 
;/ 
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No existeix cap activitat económica controlada conjuntament amb altra persona 
física o jurídica. 

Transaccions entre ports vinculodes 

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

En les operacions en negocis conjunts es reconeixen les despeses incorregudes per 
la sociefat, que es descompten, si escau, si existeix un dret contractual per a 
repercutir-lo a altres contrapartides del negoci conjunt. No es reconeix benefici 
algun en operacions internes del negoci conjunt. 

Nota 5.- IMMQBILITZAT INTANGIBLE 

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

Aplicocions informátiques 129.426,00 0,00 0,00 129.426,00 

TOTAL COST 133.923,90 382,97 0,00 134.306,87 

A. A Patents i marques 

A.A Aplicacions 
informátiques 

-4.498,02 

-86.220,51 

0,00 0,00 -4.498,02 

-17.817,98 0,00 -104.038.49 

No hi ha hagut a tancament d'exercici correccions valoratives per deteriorament de 
valor. 

Nota 6.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

Les partides que componen l'immobilitzat material de la Societat, així com el moviment 
de cadascun9 d'aquestes partides es poi observar en el quadre següent: 

13 
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CONCEPTE 31/12/2011 Alles Baixes 31/12/2012 

T errenys i construccions 948.789,94 º·ºº 0,00 948.789,94 

Maquinária 1.199 .398,82 20.296,33 0,00 1.219.695, 15 

Utillatge l.830,00 0,00 0,00 1.830,00 

lnstal iacions i altres instal 858.984,55 0,00 0,00 858.984,55 

Mobiliari 59.787,89 0,00 0,00 59.787,89 

Equips proc. Informa. 135.647,92 992,60 0,00 136.640,52 

Etements de transport 195.732,78 0,00 -20.296,33 175.436,45 

lmmobititzat en curs 145.391,02 0,00 -l 06.925,27 38.465,75 

, TOTAL COST 3.545.562,92 21.288,93 -127.221,60 3.439.630,25 

Construccions - l 03.440,27 -52.014,12 0,00 - 155.454,39 

Maquinária -933.706. 15 -90.868,94 0,00 -l.024.575,09 

lnstal iacions i attres instal -464.396.99 -75.213,47 0,00 -539.610.46 

-33.027,59 -6.008, 19 0,00 -39.035,78 

Equips proc. informa. -86.015,08 -16.097,64 0,00 -102.112,72 

·1:1ements de transport 

En aquest exercici 2012 s'ha dona! de baixa et sistema d'automatització de retirada de 
vehictes de la grua, que figuraven en l'epígraf "elements de transport", per import de 
20.296,33€ i s'han substitu'it per 3 parquímetres de la marca Meypar amb una inversió 
equivalen! al de la baixa. Aquestos parquímetres eslan finarn;:ats miljarn;:ant arrendament 
financer. 

En el immobilitzat en curs s'han donat de baixa 106.925,27€ corresponents a diferents 
estudis geotecnics i plans basics que d'acord amb el pla d'inversions a mig termini de la 
societat, aquestos projectes no es duran a lerme i per tan! els estudis realitzats es donen 
de baixa de l'actiu. 

No hi ha hagut a tancament d'exercici correccions valoratives per deterioramenl de 
valor. 

Nota 7.- INVERSIONES IMMOBILIARIES 

Les partid es que compasen les inversions immobiliaries de la Societat, corresponen 
principalment a locals i altres actius immobiliaris arrendals a tercers. El moviment de 
cadascuno d'aquesles partides es poi observar en el quadre següenl: 



S.A.V.N.G, SAM. COMPTES ANUALS A 31.12.2012 

(¡ 

'f1f 
j\J El saldo a 31 de desembre de 2012 de l'epígraf "lnversions lmmobiliaries" esta formal en la 

: seva practica totalitat per l'aparcament subterrani a la Plac;:a de les Casernes, el qua! té 
~ una capacita! per 385 places de cotxes, 37 de moto i espai per bicicletes. 

\J \Arrendamenfs financers 

.,»--=,~·-

La Societat l'any 2012 té béns en régim d'arrendament financer per un import de 
379.743,38 €.La informació més rellevant és la següent: 

34.318,32 998,23 36 28 8 8.800,65 0,00 

Turisme i 15.970,28 313,07 60 ram o 
54 6 2.157,47 0,00 

Maquina 48.211,74 918,06 60 54 6 7.590,06 0,00 
Charlíe Rivel 

Pavlmentació 
i maquinaria 127.168.47 2.419,87 60 55 5 11.976,73 0,00 
Peixoteria 

Parquímefres 55.487,84 l.002,21 60 42 18 l l.543,28 6.946,56 
zona blavo 

Grua IVECO/ 
Nous 77.843,33 1.829,80 48 22 26 19.294,56 26.164,73 

20.743,40 623,79 36 22 14 7.070,69 1.848,92 

Els béns utilitzats en reg1m d'arrendament financer més significatius corresponen a 
elements d'actius pels aparcaments, amb un cost en origen de 376.100.70 € amb una 
durada de 60 mesos com maxim, havent transcorregut aproximadament mes de la 
meitat. 

En el exercici 2012 s'ha amortitzat acceleradament fins a la cancel·lació de 
l'arrendament finarcer de les maquines Skidata, sistema CCTV de l'aparcament de Sant 
1.,,tnu11, del que qu daven 196.461,90€ a amortitzar en els següents exercicis. 
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Arrendaments operatius 

Les despeses en concepte d'arrendament al llarg de l'últim exerc1c1 1 compromisos 
adquirits de futures quotes d'arrendament mínimes en virtut d'arrendaments operatius no 
cancel.lables han esta! els següents: 

31/12/2012 31/12/2011 

Pagaments en el resulta! de 
272.351, 10 280.067,61 

l'exercici 
~--·······-··· ......... ---·· "" """""" ____ 

Fins a un any 271.351, 10 280.067,61 
... 

Entre un i cinc anys 1.089 .404,40 l .400.338,05 

Més de cinc anys 4. l 85.000,00 4.395.000,00 

TOTAL 5.819,106,60 6.355,473,27 

A més de 5 anys s'ha considera! a 20 anys I' import del canon amb l'Ajuntament que en 
els últims exercicis ha esta! de 120.000,00 € i 17 anys el canon amb la Fundació Sant Cornil 
per import de 105.000,00 €. 

Els elements més significatius als quals corresponen els compromisos per lloguer adquirits 
la durada mitja d'aquests contractes de lloguer son: 

Durada 

Canon fundació Sant Cornil 17 anys 

Canon Ajuntament 50 anys 
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7.1.Actius financers 

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

Classes 
lnstruments financers a llarg termlnl lnstruments financers a curt termini 

Total 

lnstruments Valors CredHs 
lnstruments 

Valors credlts 

de patrimonl representatius Derivats de patrlmoni 
representatlus Derivats 

de deute Altres de deute AHres 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Cateaories 
Actlus financers 
mantlnguts per a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
neaociar 
ActJus flnancers a 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317.556,55 1.120.048,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.891.321,30 1.539.664,54 3.208.877,85 2.659.713, 19 cost amortitzat 
Actius flnancers a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cost 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317.556,55 1.120.048,65 0,00 o.oo 0,00 0,00 1.891.321,30 1.539 .664,54 3.208.877.85 2.659.713,19 

ii. Els moviments deis comptes correctors representatius de les perdues per deteriorament originada pel risc de credit durant el 
present exercici han estat de 123.959,34 € corresponent principalment a factures ven<;:udes i no cobrades i a diferencies de 
factures amb clients. En tots els casos el imports ven<;:uts tenien un termini superior a l'any. 

i 
iii. Els actius financers s'han valora! segons el/seu valor raonable, prenent-se com referencia els preus cotitzats en m 

! _, , 
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L' import de l.120.048,65 €a llarg termini correspon a l.091.212,07 € a un crédit a 
I' Ajuntament de Vilanova y la Geltrú d'exercicis anteriors valora! al seu cost amortitzat. 
S'ha aplica! un tipus d'interés explícit igual al tipus d'interés variable que li aplica la entitat 
crediticia Dexia Sabadell Local, SA pel financ;;ament de la construcció del parking 
soterrani al subsól de la Plac;;a de les Casernes. Duran! el 20121' ingrés financer merita! ha 
estat de l l .894.42 €. 

En l'exercici de 2010, Caja Madrid, en l'actualitat Bankia, concedeix un préstec financer 
del qual pignora la quantitat de l 97.499,89 €que es constitueix un dipósit financer a llarg 
termini. Al finals d'aquest exercici 2012 s'ha procedit a la seva cancel~ació anticipada 
préstec aplican! la quantitat pignorada de 197.499,89 € descrit anteriorrnent. D'aquesta 
forma el saldo disminueix respecte l'any anterior en aquest import. 

El saldo que resta a llarg termini per 23.128,60 € correspon a l'aval per l'explotació de 
l'aparcament de RENFE, a fiances per valor de 4.922, 15 € com arrendataris, i un crédit 
fiscal per valor de 785,86 €. 

Així mateix a curt termini figura el crédit concedit a I' Ajuntament de Vilanova amb data 
30/l l/201 l per 750.000 € amb venciment 31/12/2012. El tipus d'interés aplica! és del 43 al 
venciment del crédit. El tipus d'interés merita! fins a la data de tancament s'ha calcula! 
per import de 30.000.00 €equivalen! a 12 mensualitats. 

18 
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Classes 

Categorles 

Passius 

7.2. Passius financers 

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

lnstruments flnancers a llarg termini 

Obligacions 
Deutes amb entttat de credlt l 1 altres valors 

negociables 

Derivats 
Altres 

2011 2012 1 2011 1 2012 1 2011 1 2012 

lnstruments financers a curt fermini 

Obllgaclons 1 
Deutes amb entttat de credlt 1 altres valors 

negociables 

2011 20121 20111 2012 

Oerivats 
Altres 

2011 2012 

Total 

2011 2012 

llnancers a 1 7.036.615,77 6.383.566,06 0,00 1 0.00 1 º·ºº 1 º·ºº 1 570.087,16 456.830,59 0,00 1 0,00 1 558.990.08 1 316.339,66 1 8.165.693,01 7.156.736,31 
cost amortHzat 

Passius 
financers 
mantinguts per 
a neaociar 

Total 

º·ºº 

7.036.615,77 

º·ºº 0,00 1 0.00 1 0,00 1 0,00 º·ºº 

6.383.566,06 o.oo·j o.oo 1 o.oo 1 o,oo 1 570.087,16 

19 

0.00 0,00 1 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 

456.830,59 0,00 1 0,00 1 558.990,08 1 316.339,66 1 8.165.693,01 7.156.736,31 
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2) 

PASSIUS FINANCERS 

Categories Deules entilals Deutes amb Deutes enlilals Prove·ldors, 
de credil enlilals de de credil personal, adm. 

(leasing i altres) credil (Dexio) (Caja Madrid) Publiques ...... 

2013 75.099,60 329.042,76 52.688,23 316.339,66 

2014 32.047,31 329.042,76 54.030,37 0,00 

2015 6.307,54 329.042,76 55.372,51 0,00 

+2016 0,00 5.017.902,19 559.820,62 0,00 

TOTAL 113.454,45 6.005.030,47 721.911,73 316.339,66 

TOTAL A LLARG TERMINI 38.354,85 5.675. 987,71 669.223,50 0,00 

En referéncia al deute amb entitats de crédit (Déxia), la Societat va signar un contracte 
de crédit a llarg termini, amb aval de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en régim 
d'interés variable per import de 7.238.940,83 euros amb Dexia Sabadell Banco Local. S.A. 

Aquest crédit ha estat disposat per la Societat, mitjan9ant 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 caréncia de 3 
anys, i el seu venciment final sera el 8 de mar<; de 2031 . 

El seu import s' amortitzara en 88 pagaments trimestrals iguals i consecutius. La 
primera amortització de capital es va fer el passat 8 de juny de 2009. Durant aquest any 
2012, s'han amortitzat 329.042.76€ de capital i el saldo total penden! d'amortitzar a 31 de 
desembre es de 6.005.030.47 €. 

El tipus d'interés aplicable sera l'Euribor més un marge de 0,303. 

Aquest contracte porta implícit una garantia hipotecaria immobiliaria de primer rang a 
favor del Banc, sobre dues terceres parts de les places d'aparcaments, de l'obra resultan! 
de la construcció d'un parking soterrani. al subsol de la Pla9a de les Casemes. 

En referéncia al deute amb I' entitat de crédit, Caja Madrid, es formalitza préstec per 
import de 855.000,00 €, per finan<;:ar la remodelació i adequació de l'aparcament de 
Camils. La durada del préstec es de 180 mesas i meritara un interés del 2,875 3 anual 
variable el primer any, sent la revisió de I' EURIBOR incremental en l ,5 punts percentuals. 

societat no ha impaga! cap quantitat del principal, ni els interessos que s' han 
duran! I' exercici. 

lj 
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Nota 8.- FONS PROPIS 

El moviment deis fons propis durant l'exercici 2012 ha estat el següent: 

CONCEPTE 31/12/2011 
Aplicació Resulta! Altres 31/12/2012 Resulta! Exercici 

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

Reserva legal 45.050,19 0,00 0,00 0,00 45.050,19 

Reserves voluntáries 371.883,90 0,00 0,00 0,00 371.883,90 

Resul!. Negatius ex. anteriors -562.735,45 -233. 154,67 0,00 0,00 -795.890, 12 

Pérdues i guanys -233.154,67 233. 154,67 3.182,53 0,00 3.182,53 

TOTAL 493.695,97 0,00 3.182,53 0,00 496.878,5 

Descripció del capital: 

La societat es va constituir amb un capital de cent vuitanta mil tres cents euros 
( 180.300,00 euros), representa! per 100 accions ordinóries i nominatives de mil vuit cents 
tres euros cadascuna ( 1.803,00 euros), numerades correlativamenl deis números 1 a 100 
ambdós inclosos. 

El Consell d'Adminislració va aprovar el 18 de setembre de 2006, l'ampliació de capital 
de la Socielal, basada en l'aporlació de subsól provinent de la Pla<;:a de les Casernes de 
Yilanova i la Gellrú. 

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

L'Ajuntamenl de Yilanova i la Geltrú, propielari exclusiu del capital de !'empresa, acorda 
la subscripció i desemborsamenl mitjanc;:ant l'aportació a la societal, segons acord 
plenari, del subsól de la Plac;:a de les Casernes, de superficie en planta de 3.920m2, el 
qual es destina a aparcamenls amb una capacita! per quatre-centes vinl-i-tres places 
de cotxe i set de moto i amb un espai per a bicicleles, distribu'ides en tres plantes, segons 
I' avanlprojecte aprovat pel Ple de 1' Ajunlamenl de dala 5 de juliol de 2004. 

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

Les accians són intransferibles a persona distinta a l'únic titular, I' Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, i estan íntegrament subscrites i desemborsades. 

L' Aj1<ntament de Vilanova i La Geltrú té subscrit el 1003 del capital social. La,Sq1~i(ftipt esta 
·. ·'\inscrJta en el Registre Mercantil co a societat unipersonal. ;.r 

·~¡,\!{\ ¡ 
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La reserva legal segons I' article 27 4 del text refós de la Llei de Societats de Capital 
estableix que es deu destinar una xifra igual al lO 3 del benefici a dotar-la fins que 
aquesta arribi al menys al 20 3 del capital social. 

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

Les reserves voluntáries com el seu nom indico són de lliure disposició poden ser 
emprodes en la forma que els Administradors creguin convenient. 

Així mateix a tancoment de l'exercici es !roben escripturats els drets d'ús de gran part de 
les places d'oparcoments de Casernes per import de 984.538,47 euros, i que es 
consideren com a ingrés a distribuir en diversos exercicis. Aquests drets s' imputaran a 
ingrés de l'exercici ol llarg deis 50 anys que dura la cessió. 

Tombé duran! l'exercici de 201 l es va cobrar lo quantitat de 500.000,00 € per part 
d' AGBAR per compte d' ACSA pels danys i perjudicis ocosionats como conseqüéncio de 
filtracions d'aigües ocorregudes en reloció a les obres d'execució en l'aparcoment de 
Charlie Rivel. D'aquests 500.000 € es van disposar l'any 201 l l 6.755,60 € en obres de 
rehobilitoció de l'aparcament, quedan! un saldo disponible de 483.244,40€. En aquest 
exercici de 20 l 2 no s' ha disposat cap import. 

Així dones I' import del PATRIMONI NET al 31/12 és de l.943.028,67 €,que és superior al 
capital social de 872.652,00 €, per tont no está en causa de desequilibro patrimonial 
estoblert en els articles 317, 327 i 363 del Text Refós de lo Llei de Societats de Capital. 

Nota 9.- SITUACIÓ FISCAL 

Degut al fet que determinades operacions tenen diferent consideració a l'efecte de 
tributació de I' impost sobre societats i de l'eloboració d'aquests comptes anuals, la base 
imposoble de l'exercici difereix del resulta! comptable. 

Lo conciliació entre el resulta! comptoble i la base imposable de I' impost sobre societots 
en 2012 és lo següent: 

Resulta! complable 3.190,51 

Diferéncies permanenls 0,00 

Resulta! comptable ajusta! 0,00 

Diferéncies temporals 0,00 

Base imposable 3.190,51 

Compensoció B.I. Negativa -3.190,51 

Quota integra (253) 0,00 

Bonif. Art. 32 LIS 43/1995 (993) 

Quota íntegra ajustada 

. Deduccions 
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j,,j,i,filrriijl!@ ~ ~Retencions ~ 

Durant l'exercici s'ha ingressat a la Administració I' import a compte de 2.780,93 €que 
figuren en el balan<;: i és I' import a retomar del calcul de I' impost sobre societats de 
I' exercici. 

La societat té penden! d'inspecció per les autoritats fiscals els 4 últims exercicis de I' 
impost de societats. D'acord ambla legislació vigent, el impostas no es poden considerar 
definitivament 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 la normativa fiscal aplicable, podrien existir passius de caracter 
contingent. que no són susceptibles de quantificació objectiva. No obstan!, 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 informació significativa en relació a altres tribuis. 

Nota 10,- INGRESSOS 1 DESPESES 

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

Aprovisionaments 2012 2011 

T rebolls reolitzots per oltres 
emprases. 

9.088.94 12.823,03 

TOTAL 9.088,94 12.823,03 

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

2012 2011 

Serveis exteriors 896.808,52 921.270,75 

Altres tribuis 22.234.42 25.101.91 

Dotoció o lo provisió per 
operacions comercials amb 109.674,12 0,00 
oort vinculodes 
Dotoció o lo provisió per 14.285,22 º·ºº operacions comerciols 

Allres despeses de gestió 3.398,09 l.733, lo 

TOTAL 1.046.400,37 948.105,76 
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A diferéncia de I' exercici anterior s' han corregit imports de factures ven<;:udes per valor 
de 123.959,34 € aplican! principis de móxima prudéncia. En tot casos son factures 
ven<;:udes a més d 'un exercici. 

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

Allres ingressos d'explolació 2012 2011 

Subvencions º·ºº 0,00 

Altres ingressos 16.797,94 25.264,53 

TOTAL 16.797,94 25.264,53 

El import correspon principalment a ingressos varis d 'entitats asseguradores com a 
indemnitzacions de diferents sinistres en aparcaments de la societat. 

NOTA 11.- SUBVENCIONS, DONACIONS 1 LLEGATS. 

1. La societat no ha rebut duran! I' exercici cap subvenció de capital. 

2. La societat ha rebut duran! l'exercici 2012 I' import de 53.740 €en concepte de 
subvencions per realitzar una auditoria energética. 

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

4. La societat ha complert amb toles les condicions associades a les subvencions. 
donacions o llegats que ha rebut duran! l'exercici. 

Nota 12.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

Toles les operacions amb parts vinculades duran! l'exercici 2012. són própies del trafic 
ordinari de la societat i han estat realitzades en condicions de mercal. 

1. A continuació 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. 

Societats del grup 

2012 2011 
Préstecs i comptes a 
cobrar 2.249 .632.02 2.354.817,38 

TOTALACTIU 2.249.632,02 2.354.817,38 

Altres assius º·ºº 0.00 

TOTAL PASIU º·ºº 0,00 

In ressos financers 41.894,42 20.774.77 
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lngressos per ventes i 
orestacions de serveis 361.074,09 406.585,78 

TOTAL INGRESOS 402.968,51 427.360,55 

Allres desneses 104.158,00 120.000,00 

Provisions 109.674,12 0,00 

TOTAL DESPESES 213.832, 12 120.000,00 

2. No s'han produ'lt correccions valoratives per deutes de dubtós cobrament 
relacionades amb saldos pendents anteriors excepte per una diferencies en 
factures amb l'Ajuntament per valor de 109.674, 12 €que provenen d'exercicis 
anteriors. La resta de provisió per 14.285,22 € corresponen a altres clients que 
no tenen la consideració de part vinculades. 

3. No s'han reconegut despeses en l'exercici com a conseqüencia de deutes 
incobrables o de dubtós cobrament 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 órgans 
d'administració de la Societat. 

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

d. Les retribucions de l'Alta Direcció (Gerent fins febrer de 2012 i Adjunta 
Gerencia) 

Corree 2012 2011 

Consell d' Administració o l 75,50 

Alls Directius 56.458,21 68.890,70 

La societat no ha fe! cap aportació a fans de pensions, ni a cap allra preslació a 
llarg termini, i lampee s'han registra! indemnilzacions per acomiadament de 
membres de l'Alla Direcció. Tampoc s'ha realilzal cap pagament als membres de 
!'Alta Direcció basal en accions. 

Els Administradors de la Societat no han portal a terme duran! l'exercici 
operacions alienes al trafic ordinari o que no s'hagin realilzat en condicions 
normals de mercal amb la Societat. 

La Societat no ha efectual duran! l'exercici cap bestreta ni ha concedit cap 
credit al personal de l'Alta Direcció, ni als membres del Consell d'Administració. ) 

4. La Societat ha rebut comunicació per par! deis membres del Consell 
relativa a la participació que tingueren en el capital d'altres societats amb el 
mateix, similar o complementari així com la realització per comple propi o alié 
de treballs dfl mateix genere d'activitat. Les comunicacio~ s7n fega;ives, d<;Y.::j /"\ 

, · · \ ·v d1' · 
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que s'informa en aquest aparta! d'acord amb J'article 127 afegit per la Uei 
26/2003, de 17 de juliol, per la que es modifica Ja Llei 24/1988, de 28 de julio!, 
del Mercal de Valors, i el text refós de la Llei de Societats Anónimes, aprovat 
pel Reía! Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, amb la finalitat de 
reforc;:ar la transparencia de les societats anónimes cotitzades. 

Nota 13.- ALTRE INFORMACIÓ 

La plantilla mitja utilitzada en I 'exercici 2012 ha esta! la següent: 

Gerent o o o 
Adjunt Gerent o 1 o 
Cap Jurídic o o 1 

Cap Administració o o 1 

Oficial Administratiu o 6 o 6 

Auxiliars Administratius o o o o 
Cap informátic o 1 o 
Encarregats zona blava o 2 o 2 

Encarregat aporcament 1 1 

Encarregat grua o 1 o 
Conductor grua 5 o 5 o 
Oficial polivalent o 1 o 
Guarda de dio o o o 
Controlador zona blava 10 o 9 

Guardes aparcaments 5 6 3 4 

Operan manteniment o o 2 2 

TOTAL 17 28 15 26 

Nota 14.- REMUNERACIÓ DELS AUDITORS 

La remuneració deis Auditors deis Comptes de la Societat per serveis d'auditoria 
ascendeix a 4.908 euros. 

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

La SocJetat ha seguit les Jínies ¡d'•actuació marcades perla legislació ,vi,1,qn~ 
1 protecÓió de dades es refereix. ! l 1 
\t' ( ¡ 
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Nota 16.- ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Fins al mamen! 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 maleixa, o tenir cap efecte als Comptes Anuals de I' exercici que es formulen. 

Nota 17- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

L'Entitat compleix lota la normativa vigent en relació ambla salvaguarda i protecció del 
medi ambient relativa a la seva activitat. 

La memoria adjunta de SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA 1 LA GELTRÚ SAM 
corresponent a l'exercici tonca! a 31 de desembre de 2012 és formulada pel Consell 
d' Administració. 

Nota 18- INFORMACIÓ SOBRE ELS APLACAMENTS DE PAGAMENT 
EFECTUAT A PROVE.ÍDORS. DISPOSICIÓ ADICIONAL TERCERA. <Deure d' 
informació > DE LA LLEI 12/2010, DE 5 DE JULIOL 

El import total de pagaments realitzats als prove'idors i creditors en el exercici 2012 ha 
estat de l .691.636, l l €,deis quals en cap cas s'ha excedil del límits legals d'apla<;:ament. 
Duran! el 2012 el període mig de paga me ni als prove'idors i creditors ha esta! de 7 5 di es i 
el percentatge de pagaments dins del termini maxim legal ha estat del 1003. 

El import total de pagaments realitzats als prove'idors i creditors en el exercici 201 l fou de 
l.059 .352.43 €, deis qua Is en cap cas s' ha excedil del límits legals d 'apla<;:ament. Duran! 
el 2011 el període mig de pagament als prove'idors i creditors era de 75 dies i el 
percentatge de pagamenls dins del termini maxim legal fou del l 003. 

Vilanova i la c¡eltrú, l l de more;: de 2013 

i 1 
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Sra. NevsJlov~ras Massana 
(Presiderjta) 

\J 

Sra. Gloria Garcia i Prieto 
(Vice-presidenta) 
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Sra. Blanca Sr. Xavier Ca~onell Cirauqui 

Sr. Pau Ortiz de Urbina Ribé 

Sr. Francisco Criado Burgos Sra. Maria Jesús Martí Peña 

Sr. 
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INFORME DE GESTIÓ. EXERCICI 2012 

1) Situació de la Societat 

VNG Aparcaments ha desenvolupat durant l'any 2012 les funcions que li són 
própies i 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 anteriors. 

Tanmateix, com a novetats principals dintre d'aquest exercici es tenen per una 
banda, la renovació per un any el contracte de gestió de l'Aparcament de Renfe 
i la implementació de les noves zones blaves del Passeig Marítim i deis carrers 
Dr. Fleming i Pare Garí. 

D'altra banda la Societat va concórrer al concurs i va resultar adjudicataria per 
part de Ports de la Generalitat de la gestió de les zones d'estacionament 
regulat situades al Die de Ponent i Passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú. 

L'exercici 2012 ha estat el primer exercici des del 2008 amb beneficis, derivat 
per la signatura de Pla de Viabilitat amb la Representació Legal deis 
treballadors, així com un increment de facturació derivada de les noves zones 
blaves i l'ajornament d'inversions. 

En l'esmentat Pla de Viabilitat es varen recollir les ex1gencies legals 
contemplades al ROL 20/2012 sobre mesures d'estabilitat pressupostaria. 

El resulta! positiu de !'empresa ha estat de 3.182,53€, lleugerament superior al 
previst inicialment al pressupost recollit al PAIF de 2012 de 1.030€ 

2) Princípals actuacions 

A continuació exposarem les principals activitats de !'empresa durant l'exercici, 
seguint el mateix ordre establert en el "Programa i Pressupost 2012", del qual 
comprovarem el grau d'acompliment. 

i. Arees d'estacionament regulat 

Tal i com s'indicava al programa, durant l'exercici 2012 s'ha seguit amb la 
explotació de les zones blaves del centre, ambla incorporació de 16 places als 
carrers Pare Garí i Dr. Fleming. A més, s'ha convertí! el solar de l'Av. Cubelles 
en un aparcament dissuasori amb tarifes mol! económiques (0,20€/ hora per 
residents i 0,40€/ ~ora{er no resident¡j. 

.. \ \/ \. ¡·~·) ¡ 0 -,,_ \ \ / ~ 
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Respecte a la zona de la fat;:ana marítima, es recorda que la zona del Passeig 
Marítim funciona només durant els caps de setmana i festius durant l'hivern, i 
durant tot el dia els mesos de la temporada d'estiu, juntament amb el passeig 
de Ribes Roges. Com a novetat enguany, es va suprimir la franja de pagament 
entre les 14 i les 16 hores a efecte d'afavorir el comert;: local i la restauració de 
la zona i aproximar els horaris amb els del centre de la ciutat. 

La caiguda de la recaptació en aquestes franges horaries s'ha vist compensada 
parcialment per la implementació de les noves zones al Passeig Marítim, al Die 
de Ponent. Aiximateix, es va obtenir també per la explotació com a zona blava 
del solar del Passeig del Carme, cedit per aquest exercici per Ports de la 
Generalitat. No obstant, ha afectat sensiblement el fet de que les noves zones 
blaves no s'obrissin fins el mes de julio!, el que va provocar que no 
s'aconseguís el pressupost recollit al PAIF. 

A part d'aquestes zones, s'ha eliminat la zona blava deis jutjats, de poca rotació 
i que no estava donant els resultats d'estimular la rotació previstos. 

A nivel! d'inversions en les zones blaves, només s'han adquirit 3 parquímetres 
de tota la partida d'inversions prevista tot i la obertura de noves zones a la 
fat;:ana marítima, atesa la difícil situació de tresoreria de la societat, quedant 
pendent per posteriors exercicis la renovació de equipament ja amortitzat. 

ii. Aparcaments soterrats 

Durant l'any 2012 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 Mediterrania i Rente, S'ha efectuat el primer exercici complert 
amb la gestió remota de l'aparcament de Lleida, sense incidéncies 
remarcables. 

En relació a l'Aparcament Peixateria ha tingut un comportament per sota del 
previst al pressupost en 23.091€. Les campanyes de promoció de l'aparcament 
Casernes, per motius de proximitat ha provocat que part deis nous abonats de 
Casernes provinguessin de l'aparcament Peixateria 

L'Aparcament Charlie Rivel, el qual va comeni;:ar la seva activitat al maig de 
2003, ha tingut una reducció de facturació en 18.583€ respecte el pressupostat 
basicament degut a una ca· uda en les vendes per rotació. La campanya 
promociona! d'abonaments 59€ ja iniciada al 2011 ha frenar la 
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tendencia negativa a perdre abonaments i s'han mantingut els abonats del 
2011. 

En relació a l'aparcament Casernes, cal remarcar que la facturació d'aquest 
aparcament ha estat superior al pressupostat en 13.401€, essencialment perla 
bona acceptació de la promoció d'abonament a 59€, ja que la rotació ha patit 
un decrement de 9.735€ respecte el mateix període del 2011. 

En quant a l'Aparcament Mediterrania, aquesta empresa només porta a terme 
la gestió del mateix, essent l'explotació responsabilitat de !'empresa Garraf 
Mediterrania i la propietat final de la instal·lació de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Tot i que al pressupost es considerava que es gestionaría aquest 
aparcament fins el mes de juny, quan s'exhauria el contracte, es va prorrogar 
per part de la propietaria de la concessió el contracte de gestió fins el 31 de 
desembre de 2012. Per tant, els ingressos han estat superiors als previstos en 
63.125€. 

En relació a l'aparcament de !'hospital de Sant Camil, la facturació final 
d'aquest aparcament ha estat de nou per sota de les previsions en 43.778€. La 
permissivitat amb que s'aparca irregularment tora de l'aparcament continua 
afectant greument la recaptació. Ja es va sol·licitar llicéncia per urbanitzar la 
Ronda Sant Camils sense resposta per part de l'Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes. 

En quant a l'Aparcament de l'estació de Renfe, al mes de juny va finalitzar el 
contracte signat per la gestió de l'aparcament. Aquest contracte va ser 
prorrogat per un any i es preveu la seva finalització al setembre de 2013. 
Aquesta prórroga en el contracte és el fet pel que la facturació ha estat superior 
al pressupost en 7.563€. 

Als aparcaments de Charlie Rivel 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. 

Les inversions relacionades a aquest departament han estat nules, degut a la 
manca de tresoreria i la impossibilitat en tenir accés a finan<;:ament per entitats 
de crédit. Les inversions previstes han estat posposades a l'exercici 2013. 

iii. Gestió administrativa de multes 

Aquest servei es presta a l'Ajuntament des de la signatura del conveni amb 
data 1 d'abril de 2003 amb la finalitat de qué " ... la Societat col·labori amb 
l'Ajuntament en la tramitació de les multes de transit, amb la finalitat de millorar 
l'ordenació de la circulació a la ciutat". 

t
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Duran! l'any 2012 s'ha seguit donan! el servei, to! i que els recursos perdonar
lo de manera eficient són mol! escassos. S'ha demanat al client, l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, una revisió deis recursos assignats, sense que s'hagi 
obtingut una resposta positiva fins la data, a la espera de que el mateix client 
organitzi una Oficina de Multes que englobi lotes les denúncies del consistori, 
no només les de circulació 

iv. Retirada de vehicles de la via pública 

Aquest servei es presta a l'Ajuntament des de la signatura del conveni amb 
data 1 d'abril de 2004 per a la retirada de vehicles de la via pública, la seva 
immobilització i el seu trasllat entre dipósits. La activitat es duu a terme des del 
dia 28 de juny de 2004 amb revisió del contracte de gestió en data 31 de maig 
de 2011. 

El client pel que es presta el servei, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, va 
reduir el nombre d'hores contractades, fet que va suposar una drastica 
disminució en la facturació respecte a les previsions en 98.594€. 

v. Serveis centrals i Sistemes d'lnformació 

La estructura de !'empresa ha seguit amb la seva funció de consolidar uns 
serveis centrals que poguessin donar un suport administratiu i tecnológic 
suficient als serveis d'aparcament subterrani, de zona blava, de grua municipal 
i de la gestió de multes. 

Els ingressos han esta! 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. 

3) Evolució previsible de la societat 

L'exercici 2013 es preveu molt complica! tan! a nivel! d'ingressos com de 
despeses. Les previsions d'ingressos són molt continuistes tenint en compte la 
circumstancia económica actual, i les darreres polítiques de preu$ 
implementades han estat de baixar preus per evitar la fugida de clients~ 
especialment en aparcaments soterrats. 
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A més, el principal repte a superar duran! el 2013 sera la tresoreria, atesa la 
poca previsibilitat amb la que efectua els pagaments el principal client de la 
Societat, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Tot i comptar amb els pagaments de les factures que es generin a l'Ajuntament, 
no hi haura tresoreria suficient per fer front a tots els compromisos laborals i 
mercantils. pel que s'haura de prendre una o combinació de varíes de les 
següents solucions: 

• Renegociar contracte de préstec amb Dexiasabadell 
• Sol· licitar aplac;;ament de obligacions tributaries amb l'AEAT i/o Seguretat 

Social. 
• Reclamar a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el retorn parcial del 

préstec de 750.000€ realitzat el 2011. 

En les zones d'estacionament regula!, durant aquest exercici 2013 es pretén 
una continurtat de les de la zona centre i del Passeig Marítim de Vilanova i la 
Geltrú. lgualment es preveu reobrir la zona de Ribes Roges en encetar l'estiu, 
aprofitant que l'any passat les noves dates de posada en marxa i finalització de 
la zona van ser funcionar prou bé. 

Es preveu obrir duran! el primer trimestre de l'any els aparcaments dissuasoris 
de !'Hospital i de Jutjats amb molt poca rendibilitat económica, peró que hauran 
d'ajudar a la finalitat de la zona blava municipal d'estimular la rotació. 

En quant als aparcaments soterranis, es continuara amb la gestió que ja es té 
deis aparcaments actualment gestionats i/o explotats per la Societat. No es 
preveu la construcció de cap aparcament soterra! durant aquest exercici. 

La recollida de vehicles de la via pública seguiré assentant el seu model de 
funcionament amb l'aportació de alguns canvis organitzatius degut a la 
previsible demanda per part del client de reducció de les hores del servei. 

En quant a la Gestió Administrativa de Multes, duran! l'exercici 2013 no es 
preveuen canvis fonamentals en la gestió del servei. 

4) Principals riscos i incerteses 

Al nostre entendre no hi ha aspectes que poguessin fer pensar o albirar en la 
possibilitat de riscos concrets o incerteses, excepte pels propis del merca! que 
la societat esta superan! adaptan! i preparan! de forma rigorosa per emprendre: 
un futur amb optimisme. Si mes no la dependencia de cobro del nostre principal 
client sera determinan! per minimitzar el riscos propis de moment económic i 
financer que estem immprsos. 
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5) Esdeveniments importants després del tancament de l'exercici. 

Durant els primer meses de l'exercici 2013 no ha esdevingut res significatiu que 
pugui modificar de forma important els Comptes Anuals de l'exercici tancat a 31 
de desembre de 2012. 

6) Accions propies. 

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

/Daniel LloberatAdán 
Adjunt a Gerencia 

Vilanova i la Geltrú, 11 de mar9 de 2013 
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