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MEMÒRIA EXERCICI 2015 
 
 

NOTA 1.  NATURALESA I ACTIVITAT DE LA SOCIETAT. 
 
La societat mercantil VALLS, INFRAESTRUCTURES, APARCAMENTS I SERVEIS S.A.M., 
està constituïda amb capital exclusivament públic municipal, per temps indefinit, segons acord 
de sessió plenària de l’Ajuntament de Valls de data 30 de juny de 1998. 
El domicili social de la societat està situat a la Plaça del Blat, núm. 1 de la Ciutat de Valls. 
La moneda fundacional amb la que opera la societat és l´Euro. 
 
El règim legal aplicable a la societat és el següent: 
 
• Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual es va aprovar el text refós de la llei de 

Societats de Capital.  
• Real Decret 1514/2007 de 16 de novembre pel qual es va aprovar el Pla General de 

Comptabilitat. 
• Codi de Comerç. 
• Els Estatuts de la societat. 
 
El seu objecte social, és: 
 
a). L’exercici de les funcions de control, vigilància, supervisió i direcció superior dels serveis 

municipals d’aparcament, ja sigui coberts o de superfície, així com la resta de serveis 
relacionats amb la circulació com els serveis de transport públic urbà o interurbà i la 
mobilitat, a títol enunciatiu no limitador: estació d´autobusos, taxis, senyalització, 
semàfors..., trets dels que són propis de les funcions policials, prestats en règim de gestió 
directa. 

b). Projectar, construir, i conservar per si o per terceres persones i per compte de l’Ajuntament, 
les obres públiques d’infraestructura i les obres ordinàries destinades a aparcaments i la 
mobilitat. 

c). La gestió directa d’aquells serveis municipals relacionats amb els aparcaments i la mobilitat 
que determini l’Ajuntament. 

d). La gestió econòmica i financera de l’explotació dels serveis municipals d’aparcament. 
e). Atorgar, si s’escau, la concessió dels serveis relacionats amb l’objecte social, per compte i 

encàrrec de l’administració municipal, a la qual substituirà d’acord amb els criteris 
d’adjudicació que li siguin fixats i a les directrius de caràcter general que s’expressaran en 
un Ple Marc de Condicions, elaborats per l’Administració municipal.  En cap cas aquesta 
facultat suposarà l’exercici de potestats administratives i es limitarà a desplegar per compte 
de l’Administració municipal els procediments concessionals o altres, de gestió indirecta, en 
els termes de la legislació aplicable. 

f). Aprovar els reglaments de funcionament dels serveis. 
g). Tramitar, informar i elevar a la Generalitat de Catalunya els expedients de preus públics 

autoritzats. 
h). Sotmetre l’activitat a les normes del Dret Mercantil, Civil o Laboral, quan s´escaigui, 

d’acord amb la naturalesa de l’acte del qual es tracti.  Així mateix, serà d´aplicació el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, atesa la naturalesa pública d´aquesta societat 
de capital.  

i). Ajustar-se a l’ordenament jurídic administratiu, quan exerceixi funcions públiques, pròpies o 
delegades per l’Administració Municipal. 

j). Rescatar les concessions, si n’hi haguessin, i suprimir els serveis. 
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k). Arrendament de locals. 
 
La societat no està obligada legalment a auditar els comptes anuals de l´exercici 2015, com 
tampoc ho estava per a l´exercici 2014. 
 
VALLS, INFRAESTRUCTURES, APARCAMENTS I SERVEIS S.A.M., no participa en cap 
altre societat, i té vinculació directa amb l´Ajuntament de Valls, entitat que posseeix el 100% 
del seu capital social. 
 
 
NOTA 2.  BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS. 
 
A. Imatge fidel. 

 
Els Comptes Anuals de l’exercici 2015 adjunts han estat formulats pel Consell d’Administració 
a partir dels registres comptables de la societat a 31 de desembre de 2015 d´acord amb el Pla 
General de Comptabilitat,  i mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels 
resultats de l´empresa i dels canvis en el patrimoni net. 

 
Els mencionats Comptes Anuals, que es troben pendents d´aprovació per la Junta General 
d´Accionistes de la Societat, s´han elaborat aplicant, sense excepció, les normes i criteris 
establerts en el Reial Decret 1514/2007 de 16 de novembre i la resta de disposicions legals 
vigents en matèria comptable, i no existeix cap principi comptable o criteri de caràcter 
obligatori que, tenint un efecte significatiu en els Comptes Anuals, s´hagi deixat d´aplicar 

 
Els comptes anuals de l´exercici anterior foren aprovats per la Junta General d´accionistes el 
mes de juny passat.  

 
B. Principis comptables aplicats. 

 
Els Comptes Anuals adjunts s’han formulat aplicant els principis comptables establerts en el 
Codi de Comerç i en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 
de novembre. Es resumeixen a la Nota 4 de la Memòria. 
No s´han aplicat principis comptables no obligatoris. 
 
C. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 

 
Canvis en estimacions comptables: 

En la formulació dels comptes anuals adjunts s´han utilitzat ocasionalment estimacions 
realitzades per la direcció de la Societat per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, 
despeses o compromisos que figuren registrats en ells. Bàsicament, aquestes estimacions es 
refereixen a la vida útil dels actius materials i inversions immobiliàries. Es possible que, tot i 
que aquestes estimacions s´han fet en funció de la millor informació disponible al tancament de 
l´exercici 2015, es produeixin esdeveniments en el futur que obliguin a modificar-les en 
pròxims exercicis, el que es faria de forma prospectiva reconeixent els efectes del canvi 
d´estimació en les corresponents comptes de pèrdues i guanys futurs. 
 

Incerteses: 

De la lectura del balanç de situació adjunt al 31 de desembre de 2015 es desprèn que la societat 
manté un fons de maniobra negatiu que ascendeix a 248.605,08 Euros. Aquesta circumstancia, 
que no afecta a la situació patrimonial, podria ser indicadora de possibles dificultats per fer front 
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als seus compromisos a curt termini. No obstant els administradors han formulat els comptes 
anuals sota el principi d’empresa en funcionament degut a la situació patrimonial positiva de la 
societat i a que l´excés del passiu corrent sobre l´actiu corrent es deu en part als passius bancaris 
a curt termini vinculats al leasings que financien el immobles llogats a l´Ajuntament de Valls, 
que al tancament de l´exercici 2015 ascendeixen a 59.926,74 Euros, passiu que es veurà 
pràcticament compensat per les mensualitats de lloguers que es facturaran durant l´exercici 
2015 a l´Ajuntament de Valls i als encàrrecs de gestió efectuats per l´Ajuntament de Valls (en 
aquest exercici i en anteriors) i que no reporten cap ingrés a la societat (bàsicament 
manteniments de serveis vials i similars) 

 
D. Comparació de la informació. 

 
Als efectes de l´obligació establerta en l´artícule 35.6 del Codi de Comerç, i als efectes derivats 
de l´aplicació del principi d´uniformitat i del requisit de comparabilitat, els administradors 
presenten, a efectes comparatius, amb cada una de les partides del Balanç de Situació, del 
Compte de Pèrdues i Guanys, de l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i de la Memòria dels 
Comptes Anuals, a més de les xifres de l’exercici 2015 les corresponents a l’exercici anterior. 

Les xifres de l´exercici 2015 són comparables amb les de l´any anterior. 
 
E. Agrupació de partides. 

 
Els comptes anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d’agrupació en el balanç, en el 
compte de pèrdues i guanys, o en l’estat de canvis en el patrimoni net, que requereixin un detall 
addicional al que ja es mostra en les corresponents notes de la memòria. 

 
F. Elements recollits en vàries partides. 

 
No es  presenten elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç. 

 
G. Canvis en criteris comptables. 

 
Durant l´exercici no s´han produït canvis en criteris comptables. 

 
H. Correccions d´errors 

 
Durant l´exercici no s´han detectat errors originats en exercicis anteriors.  

 
 

NOTA 3.  APLICACIÓ DE RESULTATS. 
 
El Consell d’Administració proposarà a la Junta General l’aprovació de la distribució de 
resultats que es detalla a continuació: 
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2015 2014

Base de repartiment Import Import

Saldo del compte de pèrdues i guanys                36.334,64                 39.780,65   
Total                36.334,64                 39.780,65   

Aplicación Importe Importe

A reserva legal                             -                                -     
A reserves voluntaries                36.334,64                 39.780,65   
Total                36.334,64                 39.780,65    
  
La proposta d’aplicació dels resultats de l’exercici 2014 formulada pel Consell d’Administració 
i fou aprovada per la Junta General Ordinària de l´any 2015. 
 
La Societat no ha acordat repartir dividends durant els exercicis de 2015 i 2014. 
No existeixen limitacions per a la distribució de dividends, excepte les establertes en els estatuts 
i en la normativa mercantil aplicable. 
Al tancament dels dos darrers exercicis la reserva legal es troba dotada pel mínim legal exigible. 
 
 
NOTA 4.  NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ. 
 
Les normes de registre i valoració que s'han seguit i s'han considerat significatives en la 
determinació de la situació financera i el resultat de les operacions de l’exercici, són els 
següents: 
 

a) Immobilitzat material.  
 
Els béns compresos en l’immobilitzat material han estat valorats inicialment pel seu cost, el 
preu d’adquisició, en el que s’inclouen a més de l´import facturat després de deduir qualsevol 
descompte o rebaixa en el preu, les despeses addicionals i directament relacionades fins a la 
posada en condicions de funcionament dels actius, segons els criteris establerts en el Pla 
General Comptable. Únicament s´inclouen els impostos indirectes que graven els elements de 
l´immobilitzat material en cas de no ser recuperables directament de l´Hisenda Pública. 
 
Posteriorment els elements de l´immobilitzat material es presenten nets de l´amortització 
acumulada i en el seu cas de l´import acumulat de les correccions valoratives reconegudes per 
deteriorament. Es registra la pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat 
material quan el seu valor net comptable supera al seu import recuperable, entès aquest com el 
major import entre el seu valor raonable menys les despeses de venda i el seu valor en ús. Quan 
una pèrdua per deteriorament reverteix posteriorment, l´import en llibres de l´actiu s´incrementa 
a l´estimació revisada del seu import recuperable, però de tal forma que l´import en llibres 
incrementat no superi l´import en llibres que s´hauria determinat de no haber-se produït cap 
pèrdua per deteriorament en exercicis anteriors. Les correccions valoratives per deteriorament 
així com les posteriors reversions es reconeixen com una despesa o ingrés en el compte de 
resultats. 
El Consell d’Administració de la Societat considera que el valor comptable dels actius no 
supera el valor recuperable dels mateixos i que per tant no existeixen indicis de deteriorament. 
 
La societat inicia l´amortització en el moment en el que els actius estan preparats per a l´us per 
al qual es varen adquirir. L'amortització s'ha obtingut de forma sistemàtica i racional en funció 
de la vida útil dels actuïs menys el seu valor residual, i es calcula aplicant el mètode lineal. Els 
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coeficients aplicats en els exercicis 2014 i 2015 són, tot i que puguin existir petites fluctuacions, 
els que seguidament es relacionen: 

 
Element d’immobilitzat Percentatge 

Construccions 2%-3% 
Instal· lacions tècniques 10% 
Maquinària 10%-25% 
Utillatge 10% 
Mobiliari 10% 
Equips informàtics 25% 
Elements transport 10% 

 
Les obres efectuades sobre immobles propietats de tercers (adequació de l´estació d´autobusos, 
zones d´aparcament del carrer Priorat, Molls de l´Estació, Plaça del Carme i Fornàs) es registren 
en l´immobilitzat segons la seva naturalesa i s´amortitzen linealment en funció de la durada de 
la concessió o contracte a la que estan subjectes, ja que aquesta és inferior a la vida útil dels 
actius. 
 
La societat no s´ha acollit en cap cas a operacions d’actualització d’actius, pel que 
l´immobilitzat material figura comptabilitzat al seu preu d´adquisició net de l´amortització 
acumulada. 
 
Les despeses de reparació i manteniment que no augmenten la capacitat o la productivitat o 
allarguen la vida útil dels actius es consideren despeses de l’exercici. 
 
Els arrendaments financers es comptabilitzen a l´actiu d´acord a la seva naturalesa i un passiu 
financer pel mateix import, que és el menor entre el valor raonable de l´actiu arrendat i el valor 
actual al inici de l´arrendament dels pagaments mínims acordats. 
 

b) Inversions immobiliàries. 

 
La Societat classifica com inversions immobiliàries aquells actius no corrents que siguin 
immobles i que posseeix per a obtenir rendes, enlloc de per al seu ús en la producció o 
subministraments de béns o serveis, o bé per a fins administratius, o la seva venda en el curs 
ordinari de les operacions. 
 
Per la valoració de les inversions immobiliàries s’utilitzen els criteris de l’immobilitzat material 
pels terrenys i construccions, que són els següents: 
 
Els solars sense edificar es valoren pel seu preu d’adquisició més les despeses 
d’acondicionament, com tancaments, moviment de terres, obres de sanejament, les despeses 
d’inspecció i planells quan s’efectuen amb caràcter previ a la seva adquisició, així com, 
l’estimació inicial del valor actual de les obligacions presents derivades dels costos de 
rehabilitació del solar. 
 
Les construccions es valoren pel seu preu d’adquisició o cost de producció incloses aquelles 
instal· lacions i elements que tenen caràcter de permanència, per les taxes inherents a la 
construcció i els honoraris facultatius de projecte i direcció d’obra, aplicant-se posteriorment les 
amortitzacions oportunes (amb idèntic procediment al descrit per a l´immobilitzat material). 
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Respecte als deterioraments s´aplica el mateix criteri que per als immobilitzats materials. Els 
Administradors de la Societat consideren que després dels deterioraments comptabilitzats en 
exercicis anteriors al tancament de l´exercici el valor comptable de les inversions immobiliàries 
no supera el valor recuperable de les mateixes. 
 

c) Instruments financers.  
 
La societat té registrats en el capítol d’instruments financers, aquelles  operacions que donen 
lloc a un actiu financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o a un instrument 
de patrimoni en una altra empresa. Es consideren, per tant instruments financers, els següents: 
 
c.1.) Actius financers: 
 - Efectiu i altres actius líquids equivalents. 
 - Crèdits per operacions comercials: clients i deutors varis. 
 - Crèdits a tercers: com els préstecs i crèdits financers concedits. 

- Instruments de patrimoni d´altres empreses adquirits: accions, participacions en 
institucions d´inversió col.lectiva i altres instruments de patrimoni. 
- Altres actius financers:  com dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al 
personal, fiances i dipòsits constituïts o dividends a cobrar.  
 

La societat durant l´exercici únicament ha disposat dels següents actius financers: 
- Efectiu o equivalents: compren tant la caixa com els dipòsits bancaris a al vista. Els 

equivalents a l´efectiu son instruments financers que formen part de la gestió normal de 
la tresoreria de la societat, son convertibles en efectiu, tenen venciment inicial no 
superior a tres mesos i estan subjectes a un risc poc significatiu de canvis de valor. 

- Préstecs i partides a cobrar: Els comptes a cobrar i préstecs amb venciment inferior a un 
any es valoren al seu valor raonable que correspon amb el nominal dels mateixos. 
Aquells que tenen venciment superior a un any es valoren al seu cost amortitzat, tenint 
en compte l´interés implícit, en el supòsit de que siguin sense interès contractual. Pel 
càlcul dels interessos s´aplica el tipus d´interès efectiu. Les possibles pèrdues per 
deteriorament es determinen en base a la millor estimació considerant l´informació 
disponible i es mostren reduint el valor dels actius. 

 
c.2.) Passius financers: 
 - Dèbits per operacions comercials: proveïdors  i creditors varis; 
 - Deutes amb entitats de crèdit; 

- Altres passius financers: deutes amb tercers, com els préstecs i crèdits financers rebuts 
de persones o empreses que no siguin entitats de crèdit, fiances i dipòsits rebuts.  

 
La societat durant l´exercici únicament ha disposat dels següents passius financers: 

- Deutes i partides a pagar: Els comptes a pagar i préstecs amb venciment inferior a un 
any es valoren al seu valor raonable que es correspon amb el nominal dels mateixos. Els 
que tenen un venciment superior a un any es valoren al seu cost amortitzat tenint en 
compte l´interès implícit en el supòsit de que siguin sense interès contractual. Pel càlcul 
dels interessos s´aplica el tipus d´interès efectiu. 
 

c.3.) Instruments de patrimoni propi: tots els instruments financers que s’inclouen dins dels fons 
propis, tal como les accions ordinàries emeses. 

La societat durant l´exercici no ha disposat d´instruments de patrimoni propi. 
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Baixa d´actius i passius financers: 

Un actiu financer es dona de baixa quan expiren o s´han cedit els drets contractuals 
sobre els fluxos d´efectiu financer, i s´han transferit de manera substancial els riscos i 
beneficis inherents a la seva propietat. Quan un actiu financer es dona de baixa, la 
diferencia entre la contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles, 
considerant qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu assumit, i el valor en 
llibre de l´actiu financer, més qualsevol import acumulat que s´hagi reconegut 
directament en el patrimoni net, determina el guany o la pèrdua sorgida al donar de 
baixa l´indicat actiu i forma part del resultat de l´exercici en que es produeix. 
Un passiu financer es dona de baixa quan s´extingeix l´obligació corresponent. La 
diferencia entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que s´ha 
donat de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles 
així com qualsevol actiu cedit diferent de l´efectiu o passiu assumit, es reconeix en el 
compte de pèrdues i guanys de l´exercici en que es produeix. 

 
Interessos i dividends rebuts dels actius financers: 

Els interessos i dividends d´actius financers meritats amb posterioritat al moment de la 
seva adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de resultats. Els interessos 
es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d´interès efectiu i els dividends quan es 
declari el dret del soci a rebre´ls. 
A efectes de la valoració inicial dels actius financers es registraran de forma separada 
indepent, atenent al seu venciment, l´import dels interessos explícits meritats i no 
vençuts en l´esmentat moment així com l´import dels dividends acordats per l´òrgan 
competent en el moment de l´adqisició. 
Si els dividends distribuïts procedeixen inequívocament de resultats generats amb 
anterioritat a la data d´aquisició perque els imports distribuïts son superiors als beneficis 
generats per la participada des de l´adquisició, no es reconeixeran com ingressos i 
minoraran el valor comptable de l´inversió.  

 
d) Impost sobre beneficis.  

 
L´impost sobre beneficis es registra en el compte de resultats i recull tant l´impost corrent com 
els impostos diferits. L´impost corrent és la quantitat a satisfer com a conseqüència de les 
liquidacions fiscals de l´impost sobre benefici relatives a un exercici. Les deduccions i altres 
avantatges fiscals a la quota de l´impost, excloses les retencions i pagaments a compte, així com 
les pèrdues fiscalment compensables d´exercicis anteriors i aplicades efectivament en l´exercici, 
produeixen un menor import de l´impost corrent. 
 
VIAS S.A.M. és una societat mercantil amb capital exclusivament públic, tributant en el règim 
general de l’impost de societats. La llei d’Impost de Societats preveu una bonificació del 99% 
de la part de la quota íntegra que correspongui a les rendes derivades de l’exercici dels serveis 
de les competències de les entitats locals, regulats en l’apartat 2 de l’art.25 i l’apartat 1, lletres 
a,b i c de l’art. 36 de la llei 7/1985 de 2 d’abril de bases de règim local. 
 
Per les rendes que no es troben subjectes a la bonificació indicada anteriorment es reconeix com 
a despesa de cada exercici l´impost sobre beneficis calculat sobre la base del benefici abans 
d´impost rectificat per les diferencies de naturalesa permanent amb els criteris fiscals i tenint en 
compte les bonificacions i deduccions aplicables. L´import diferit o anticipat que sorgeix com a 
resultat de diferencies temporals derivades de l´aplicació de criteris fiscals en el reconeixement 
dels ingressos i despeses es reflexa en el balanç de situació fins a la seva reversió. 
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Les bonificacions i deduccions es consideren com a minoració de la despesa per impost en 
l´exercici en el que s´apliquen o es compensen. El crèdit fiscal per l´efecte impositiu de 
l´aplicació de pèrdues compensables es comptabilitza com actiu quan no existeixen dubtes 
raonables de la seva recuperació. 
 
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 anàlisis realitzades. 
 

e) Ingressos i despeses. 

 
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de meritament amb independència del 
moment en que es produeixi el corrent monetari o financer que es deriva d'ells. 
No obstant això, la Societat únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de 
tancament de l'exercici, mentre que els riscos i les pèrdues previsibles, àdhuc sent eventuals, es 
comptabilitzen tan aviat com són coneguts.  
 
Els ingressos per la venda de béns o serveis es reconeixen pel valor raonable de la contrapartida 
rebuda o a rebre derivada dels mateixos. Els descomptes per prompte pagament, per volum o 
altre tipus de descomptes, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits, es 
registren com una minoració dels mateixos. No obstant això la Societat inclou els interessos 
incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no tenen un tipus 
d'interès contractual, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.  
 
Els descomptes concedits a clients es reconeixen en el moment que és probable que es 
compliran les condicions que determinen la seva concessió com una reducció dels ingressos per 
vendes.  
 
Les bestretes a compte de ventes futures figuren valorades pel valor rebut. 
 

f) Provisions i contingències. 

 
Les obligacions existents a la data del balanç de situació sorgides com a conseqüència de 
successos passats dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per a la Societat, l'import 
de la qual i moment de cancel·lació són indeterminats, es registren en el balanç de situació com 
provisions pel valor actual de l'import més probable que s'estima que la Societat haurà de 
desemborsar per a cancel·lar l'obligació. 
 
Els passius contingents són obligacions possibles la materialització de les quals està 
condicionada a que succeeixi o no un o més fets futurs independents de la voluntat de la 
Societat. Els passius contingents, així com les provisions l´import de les quals no es pot estimar 
de forma fiable quan no és molt probable que per la seva cancel.lació, la Societat hagi de 
despendre´s de recursos que incorporen beneficis econòmics, no es reconeixen comptablement 
si no que es detallen a la memòria. 
 

g) Subvencions, donacions i llegats. 

 
Les subvencions de capital no reintegrables es valoraran per l’import concedit, reconeixent 
inicialment com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s’imputen a resultats en 
proporció a la depreciació experimentada durant el període pels actius finançats per les 
esmentades subvencions, excepte quan es tracti d’actius pels que no pugui existir depreciació 
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que s’imputaran al resultat de l’exercici en el que es produeixi l’alienació o baixa en inventari 
dels mateixos. 
 

h) Transaccions entre parts vinculades. 

 
Les operacions entre empreses del mateix grup, independentment del grau de vinculació entre 
aquestes, es comptabilitzaran d’acord amb les normes generals. Els elements objecte de la 
transacció es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. La valoració 
posterior es realitza d’acord amb l’establert en les normes particulars per a les comptes que 
correspongui. 
Aquesta norma de valoració afecta a les parts vinculades que s’expliciten en la Norma de 
registre i valoració 21ª del Pla General de Comptabilitat.  
 

i) Fets posteriors al tancament 
 
Els fets posteriors que han posat de manifest condicions que ja existien al tancament de 
l´exercici s´han considerat en la formulació dels presents comptes anuals. Aquests fets posterior 
poden motivar, en funció de la seva naturalesa, un ajust, informació a la memòria o ambdós. 
 
Els fets posteriors que al tancament de l´exercici posin de manifest condicions que no existien al 
tancament del mateix no suposaran un ajust en els comptes anuals. No obstant quan els fets 
siguin de tal importància que si no es facilités informació al respecte podria distorsionar-se la 
capacitat d´evaluació dels usuaris d´aquests comptes anuals, s´inclourà en la memòria 
informació respecte de la naturalesa del fet posterior. 
 
 
NOTA 5.  IMMOBILITZAT MATERIAL  I  INVERSIONS IMMOBILIARIES 
 
Immobilitzat material 
 
Els moviments dels elements de l'Immobilitzat Material dels exercicis 2015 i 2014, es 
resumeixen en els quadres següents (en euros): 
 
Exercici 2015 

Saldo al Saldo al
31/12/2014 Traspassos 31/12/2015

2.089.724,32      19.600,82      -                  -                  2.109.325,14       
574.702,19         10.307,75      -                  -                  585.009,94          

-                      -                  -                  -                        

1.037.837,80 -     103.644,92 -   -                  -                  1.141.482,72 -      
1.626.588,71     1.552.852,36       

Descripció Altes Baixes

AMORTITZACIO ACUMULADA

Terrenys i construccions

Immobilitzat en curs

COST

Instal· lacions tècniques, i altre 

TOTAL
Total Amortització Acumulada
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Exercici 2014 
Saldo al Saldo al

31/12/2013 Traspassos 31/12/2014

2.034.103,84      8.681,68        46.938,80      -                  2.089.724,32       
574.702,19         -                  -                  -                  574.702,19          

46.938,80           -                  46.938,80 -     -                        

932.891,84 -        104.945,96 -   -                  -                  1.037.837,80 -      
1.722.852,99     1.626.588,71       TOTAL

Total Amortització Acumulada

Descripció Altes Baixes

AMORTITZACIO ACUMULADA

Terrenys i construccions

Immobilitzat en curs

COST

Instal· lacions tècniques, i altre 

 

La totalitat de les altes de terrenys i construccions de l´exercici corresponen a l’adequació de 
l’aparcament del Fornàs-Santa Úrsula.  
 
Al tancament dels dos darrers exercicis, formant part del saldo final de construccions o 
immobilitzat en curs, figuren les següents partides corresponents a inversions efectuades sobre 
terrenys propietat de tercers llogats o cedits en concessió a la societat:  
 

Informació a 31/12/15     
 

Inversió 
 

Preu de cost 
 

Amort. Acum. 
Durada inicial contracte 

lloguer o concessió 
Fi contracte lloguer 

o concessió 
Aparcament carrer Priorat 75.278,07 75.278,07 5 anys 2015 
Obres estació autobusos 503.377,08 89.533,94 36 anys 2045 
Aparcament Molls Estació 37.076,13 25.335,36 5 anys 2017 
Aparcament Plaça Carme 55.620,48 24.052,10 5 anys 2018 
Aparcament Fornàs-Sta. Úrsula 19.600,82 254,20 5 anys 2019 

 
Informació a 31/12/14     

 
Inversió 

 
Preu de cost 

 
Amort. Acum. 

Durada inicial contracte 
lloguer o concessió 

Fi contracte lloguer o 
concessió 

Aparcament carrer Priorat 75.278,07 75.278,07 5 anys 2015 
Obres estació autobusos 503.377,08 75.491,35 36 anys 2045 
Aparcament Molls Estació 37.076,13 17.920,13 5 anys 2017 
Aparcament Plaça Carme 55.620,48 12.026,05 5 anys 2018 

 
El contracte de lloguer del Carrer Priorat ha estat prorrogat, en virtut d´una de les seves 
clàusules, fins al mes de març de 2016. Les prorrogues, un cop finalitzat el seu període inicial 
de 5 anys, son anuals. 
 
Formant part de l´epígraf de mobiliari s´inclou un import de 380.850,00 Euros, finançat 
mitjançant un leasing que va finalitzar durant l´exercici 2014, corresponent a l´equipament 
mobiliari dels immobles llogats i que figuren en l´apartat d´inversions immobiliàries. 
L´amortització acumulada al tancament dels exercicis 2015 i 2014  de l´esmentat mobiliari 
ascendeix a 257.073,75 Euros i 218.989,75 Euros respectivament. 
 
Cal indicar que formant part del cost de l’immobilitzat material hi ha un import de 1.296.228,79 
Euros corresponent al pàrquing de Sant Francesc, amb una amortització acumulada a la data de 
416.431,79 Euros (l´amortització acumulada al tancament de l´exercici anterior era de 
390.760,85 Euros), que es troba sota el règim de concessió d’explotació a favor d’un tercer. 
Aquest actiu no es considera com a Inversió Immobiliària ja que la cessió de la gestió 
d´aprcaments en règim de concessió d’explotació a favor de tercers forma part de l’objecte 
social de la societat.  
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Així mateix, i en l’epígraf “ B) V. Periodificacions a llarg termini” del passiu del balanç de 
situació adjunt, hi figura un import de 886.275,59 Euros corresponent a la part pendent de 
transferir a resultat del benefici obtingut derivat de la concessió a 40 anys de l’explotació del 
pàrquing de Sant Francesc a favor de la UTE VALLS. Durant l’exercici 2015 la societat ha 
transferit a resultat un import de 28.285,39 Euros, que figuren en l’epígraf “5.Altres Ingressos 
d’Explotació” del compte de pèrdues i guanys adjunt. Aquest import és idèntic al reconegut com 
a ingrés en l´exercici anterior (veure nota 10). 
 
L’import de l’immobilitzat material totalment amortitzat encara en us a 31 de desembre de 2015 
i 2014 és el següent: 
 

Element d’immobilitzat 2015 2014 
Construccions 137.055,87 116.959,94 
Instal.lacions tècniques 74.680,12 68.900,50 
Maquinària 64.933,45 64.933,45 
Utillatge 1.521,15 1.521,15 
Mobiliari 7.215,20 4.623,10 
Equips informàtics 23.429,41 23.429,41 
Elements de transport 11.130,67 0,00 
TOTAL 121.453,86 280.367,55 

 
La informació requerida referent als actius materials finançats mitjançant contractes 
d´arrendament financer es troba en l´apartat d´inversions immobiliàries de la present memòria.  

    

Inversions immobiliàries 
 
Els moviments dels elements de les inversions immobiliàries dels exercicis 2015 i 2014 es 
resumeixen en els quadres següents (en Euros): 
 

Exercici 2015 
 

Saldo al Saldo al

31/12/2014 31/12/2015

338.688,20            -                      -                       338.688,20             

842.577,01            -                      -                       842.577,01             

115.524,23 -           16.851,54 -         -                       132.375,77 -            

50.303,98 -             -                      -                       50.303,98 -              

125.154,63 -           -                      -                       125.154,63 -            

890.282,37            873.430,83             

CORREC. PER DETERIORAMENT DE VALOR 

Terrenys

TOTAL

Total Amortització Acumulada Construccions

Construccions

Descripció Altes Baixes

AMORTITZACIO ACUMULADA

Terrenys

COST

Construccions
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Exercici 2014 
 

Saldo al Saldo al

31/12/2013 31/12/2014

338.688,20            -                      -                       338.688,20             

842.577,01            -                      -                       842.577,01             

98.672,69 -             16.851,54 -         -                       115.524,23 -            

50.303,98 -             -                      -                       50.303,98 -              

125.154,63 -           -                      -                       125.154,63 -            

907.133,91            890.282,37             

Descripció Altes Baixes

AMORTITZACIO ACUMULADA

Terrenys

COST

Construccions

CORREC. PER DETERIORAMENT DE VALOR 

Terrenys

TOTAL

Total Amortització Acumulada Construccions

Construccions

 

La societat presenta en l’epígraf d’Inversions Immobiliàries dues finques urbanes (locals) que 
lloga a l’Ajuntament de Valls en funció del contracte signat entre les parts el dia 11 de juny de 
2009. 
 
Els ingressos associats a les inversions immobiliàries obtinguts durant els exercicis 2015  i 2014 
han ascendit a 60.000 Euros i a 126.000 Euros respectivament (veure notes 10 i 12 de la present 
memòria). 
 
La societat va finançar l’adquisició l’any 2009 dels dos immobles llogats mitjançant dos 
contractes d’arrendament financer. Igualment va finançar el mobiliari necessari per equipar els 
dos immobles mitjançant un tercer contracte d’arrendament financer que va finalitzar durant 
l´exercici 2014.  Les característiques bàsiques d’aquests contractes, al finalitzar els exercici 
2015, s’indiquen a continuació (s´inclou també informació respecte a l´immobililtzat material -
mobiliari-  adquirit mitjançant contractes d´arrendament financer): 
 
Tipus actiu Cost bé en origen Durada contracte Anys transcorr. Cuotes anys ant. Cuotes 2014 Cuotes pendents Valor opc. Cpra

Local 472.231,00 18 anys 6,75 122.193,94 23.469,64 326.567,47 2.902,89

Local 693.555,00 18 anys 6,75 179.463,44 34.469,35 479.622,21 4.263,41

Mobiliari 380.850,00 5 anys 5,00 380.850,00 0,00 -                      -                     

Total 1.546.636,00 682.507,38 57.938,99 806.189,68 7.166,30

 

Al finalitzar l’exercici 2014, les dades eren les següents: 
 

Tipus actiu Cost bé en origen Durada contracte Anys transcorr. Cuotes anys ant. Cuotes 2014 Cuotes pendents Valor opc. Cpra

Local 472.231,00 18 anys 5,75 99.502,79 22.691,15 350.037,11 2.902,89

Local 693.555,00 18 anys 5,75 146.137,44 33.326,00 514.091,56 4.263,41

Mobiliari 380.850,00 5 anys 5,00 360.695,89 20.154,11 -                      -                     

Total 1.546.636,00 606.336,12 76.171,26 864.128,67 7.166,30

 

Les quotes fan referència exclusivament a capital amortitzat. Durant l’any 2015 s’han liquidat 
interessos associats als contractes de leasing per un import de 14.747,80 Euros, i durant l’any 
2014, per un import de 18.684,18 Euros. Els tipus d´interès vigents son del 2,093% anual. 

 

 

NOTA 6.  ACTIUS FINANCERS. 
 
La totalitat dels actius financers a llarg termini, per un import de 700,00 Euros, corresponen a 
fiances de lloguers que no tenen un venciment determinat. 
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La informació dels instruments financers de l’actiu a curt termini del balanç de la Societat, 
classificats per categories pels anys 2015 i 2014 és la següent: 
 

                                                                 

CLASSES

CATEGORIES 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14

 - Efectiu i altres actius líquids             6.579,54                  7.259,28   6.579,54            7.259,28            

 - Préstams i partides a cobrar           28.408,80                33.009,66              28.408,80              33.009,66   

TOTAL           34.988,34                40.268,94              34.988,34              40.268,94   

TOTALCrèdits i altres

Instruments financers a curt termini

 
 
La composició de l´import de préstecs i partides a cobrar és la següent, en euros: 
 

31.12.14 31.12.14

Crèdits per operacions comercials

Clients tercers 23.943,98            28.474,95              

Crèdits per operacions no comercials

Deutors varis 450,00                 

Seguritat social deutora 4.014,82              4.534,71                

Total 28.408,80            33.009,66               
 
A 31 de desembre de 2015 formant part del saldo de “Clients tercers” s´inclou un import de 
8.166,71 Euros corresponents a les mensualitats de setembre, octubre, novembre i desembre de 
la subvenció de la Generalitat de Catalunya per tal cobrir el cost salarial del Centre Especial de 
Treball (CET). Per a l´exercici 2015 l´import total reconegut com a ingrès per aquest concepte 
ha estat de 26.760,59 Euros, que formen part de l´epígraf “5.- Altres ingressos d´explotació” del 
compte de resultats. En l´exercici anterior aquests ingressos ascendiren a 26.713,43 Euros 
(veure nota 10 de la present memòria). 
L´import corresponent a Seguretat Social deutora procedeix de les devolucions pendents de 
cobrar dels mesos de  novembre i desembre de 2015, motivades per les bonificacions a la quota 
patronal i les prestacions per incapacitats temporals. 
 
En el balanç adjunt, al tancament dels dos darrers exercicis, no figuren deterioraments de crèdits 
per operacions comercials.  
 
Durant els dos darrers exercicis no s´han produït traspassos o reclassificacions entre les diferents 
categories d´actius financers. 
 
 
NOTA 7. PASSIUS FINANCERS. 
 
Els instruments financers del passiu del balanç de la societat, classificats per categories són: 
 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Dèbits i partides a pagar 1.052.086,02       1.139.079,91      1.052.086,02      1.139.079,91     

Total 1.052.086,02       1.139.079,91      1.052.086,02      1.139.079,91     

CLASSES                                                  

CATEGORIES

Deutes amb entitats de crèdit Total

Instruments financers a llarg termini
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31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Dèbits i partides a pagar 221.588,78          222.002,73         31.801,69      65.234,20         253.390,47      287.236,93     

Total 221.588,78          222.002,73         31.801,69      65.234,20         253.390,47      287.236,93     

CLASSES                                                  

CATEGORIES

Deutes amb entitats de crèdit Altres Total

Instruments financers a curt termini

 

Formant part del saldo a 31 de desembre de 2014 de la partida de proveïdors figurava un import 
de 50.000 Euros corresponent a la part pendent de pagament de l´aportació de l´exercici 2014 a 
l´Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona (ATM), que la societat ha liquidat 
per compte de l´Ajuntament de Valls durant l´any 2015 tot i correspondre a l´exercici 2014. 
Aquesta aportació ja no ha estat exigible l´any 2015 pel que la societat no ha registrat cap 
despesa per aquest concepte. 
 
La composició de l´import de dèbits i partides a pagar és la següent, en euros: 
 

31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14

Per operacions comercials

Proveïdors 23.303,48            56.998,71             

Creditors varis

Per operacions no comercials

Deutes amb entitats de crèdit 1.052.086,02       1.139.079,91         221.588,78          222.002,73           

Altres passius financers

Personal 8.498,21              8.235,49               

Total Débits i partides a pagar 1.052.086,02       1.139.079,91         253.390,47          287.236,93           

 
Els deutes amb entitats de crèdit presenten el següent resum al tancament dels dos darrers 
exercicis: 
 

31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14

Préstams no hipotecaris 305.823,08          332.890,23            26.902,73            25.848,40             

Leasings 746.262,94          806.189,68            59.926,74            57.938,99             

Pòlisses de crèdit -                        -                          134.759,31          138.215,34           

Total deutes entitats crèdit 1.052.086,02       1.139.079,91         221.588,78          222.002,73           

Llarg termini Curt termini

 
Al 31 de desembre de 2015 la societat té formalitzada una pòlissa de crèdit amb un límit 
disponible de 150.000,00 Euros, dels que hi ha un import disposat de 134.759,31 Euros. El tipus 
d´interès aplicable a la pòlissa de crèdit és del 2,46%. A 31 de desembre de 2014 el límit de la 
pòlissa de crèdit ascendia també a 150.000,00 Euros, amb un capital disposat de 138.215,34  
Euros.  
 
No existeixen deutes amb garantia real. 
 
El venciment dels deutes a llarg termini a 31 de desembre de 2015 és el següent (no s’especifica 
el venciment dels deutes a curt termini ja que venceran durant l’any 2016): 
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                  2.016                     2.017                   2.018                    2.019    2020 i posteriors TOTAL

Leasing local            25.107,65              25.969,05             26.859,98             27.781,51               196.574,45                302.292,64   

Leasing local            36.875,06              38.140,17             39.448,67             40.802,10               288.704,30                443.970,30   

Prèstec Cat. Caixa            27.526,32              28.164,35             28.817,16             29.485,10               191.830,15                305.823,08   

TOTAL            89.509,03              92.273,57             95.125,81             98.068,71               677.108,90             1.052.086,02   

 
El préstec de Catalunya Caixa merita un interès del 2,298% anual i els leasings dels locals 
2,093%. Durant l´exercici no s´han produït impagament de cap tipus respecte a les quotes dels 
préstecs i leasings. 
 
El venciment dels deutes a llarg termini a 31 de desembre de 2014 era el següent: 
 

                  2.016                     2.017                   2.018                    2.019    2020 i posteriors TOTAL

Leasing local            24.274,83              25.107,65             25.969,05             26.859,98               224.355,96                326.567,47   

Leasing local            35.651,91              36.875,06             38.140,17             39.448,67               329.506,40                479.622,21   

Prèstec Cat. Caixa            26.522,03              27.213,21             27.922,41             28.650,09               222.582,49                332.890,23   

TOTAL            86.448,77              89.195,92             92.031,63             94.958,74               776.444,85             1.139.079,91   

 
    

NOTA 8.  FONS PROPIS. 
 
El capital social de la societat és de 60.101,18 €, que es composa de 100 accions nominatives de 
601,0118 Euros de valor nominal cada una d’elles, totalment subscrites i desemborsades, 
intransferibles a persona diferent del seu únic titular, l’Ajuntament de Valls. 
Les accions no cotitzen en borsa. 
 
El moviment dels fons propis durant els exercicis 2015 i 2014 ha estat el següent (en euros): 
 
Exercici 2015 

Saldo al Saldo al

31/12/2014 Traspassos 31/12/2015

60.101,18            -                       -               -                   60.101,18            

12.020,24            -                       -               -                   12.020,24            

21.969,30            -                       -               39.780,65        61.749,95            

39.780,65            36.334,64           -               39.780,65 -       36.334,64            

133.871,37           36.334,64           -               -                   170.206,01          TOTAL

Altres reserves

Descripció Altes Baixes

Capital escripturat

Reserva legal

Pèrdues i guanys

 
Exercici 2014 

Saldo al Saldo al

31/12/2013 Traspassos 31/12/2014

60.101,18            -                       -               -                   60.101,18            

12.020,24            -                       -               -                   12.020,24            

66.907,65 -           -                       -               88.876,95        21.969,30            

88.876,95            39.780,65           -               88.876,95 -       39.780,65            

94.090,72            39.780,65           -               -                   133.871,37          TOTAL

Altres reserves

Descripció Altes Baixes

Capital escripturat

Reserva legal

Pèrdues i guanys

 

Segons la legislació vigent el 10% del resultat de cada exercici s´ha de destinar a dotar la 
reserva legal, fins arribar, almenys, al 20 % del capital social. Aquesta reserva únicament pot 
destinar-se, mentre no superi el límit indicat, a la compensació de pèrdues en el cas de que no 
existeixin altres reserves disponibles suficients per a aquest fi. A 31 de desembre de 2015 i de 
2014 la societat té coberta la reserva legal. 
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El 100% del capital social de la Societat està, al tancament dels dos darrers exercicis, en poder 
de l´Ajuntament de Valls. 
 
 
NOTA 9.  SITUACIÓ FISCAL. 

 

Com a conseqüència de l´aplicació de criteris comptables necessaris per a la presentació de la 
imatge fidel de la societat, sorgeixen diferencies entre el resultat comptable respecte del benefici 
fiscal, a efectes del càlcul i previsió de l´impost de societats.  
 
La conciliació de l´import net d´ingressos i despeses de l´exercici anual acabat el 31 de 
desembre de 2015 i de 2014 amb la base imposable de l'Impost sobre Societats (resultat fiscal), 
és la següent en euros: 
 

 
Els moviments dels actius i passius por impostos diferits en el present exercici son els següents: 

 
En l´exercici anterior els moviments varen ser: 

 
Els impostos diferits que figuren en el balanç de situació s´han generat durant els exercicis 2009 
a 2015 i corresponen a les diferencies temporals derivades de l´aplicació de criteris fiscals en el 
reconeixement de les despeses associades als leasings. 
Durant l´exercici 2015 la societat ha procedit a registrar un ajust positiu a l´imposició sobre 
beneficis de 3.114,80 Euros corresponent a la reducció del tipus impositiu aplicable del 30% al 
28%. 
 
No existeixen crèdits per bases imposables negatives pendents de compensar com tampoc per 
deduccions pendents d´aplicar en exercicis futurs.  
 
En l´exercici 2015 s´ha aplicat una bonificació del 99% de la quota derivada de les activitats 
subjectes a bonificació fiscal per tractar-se d´ingressos originats en la prestació de serveis 

31/12/2014 Altes Baixes 31/12/2015
Crèdit fiscal pèrdues exercicis anteriors                        -                          -                         -                              -     
Passius diferits per leasings -         78.957,34                        -              9.146,85   -           69.810,49   
TOTAL -       78.957,34                        -            9.146,85   -         69.810,49   

Bonificat No bonificat Bonificat No bonificat

15.906,89           20.427,75         27.095,93 -      66.876,58       

                  44,66   6.732,83           17.048,85       

3.114,80 -          

21.543,04         1.388,93         

15.951,55           45.588,82         27.095,93 -      85.314,36       

15.951,55           45.588,82         27.095,93 -      85.314,36       

2.014

Saldo de despeses i ingressos de l éxercici

   - Impost societats exercici

2.015

Base Imposable (Rtat.fiscal)

Base imposable (prèvia)

Compensació bases imposables negatives exercicis 

anteriors

Disminucions:

   - Diferències temporàries leasings

   - Diferències permanents ajust positiu imposició

31/12/2013 Altes Baixes 31/12/2014
Crèdit fiscal pèrdues exercicis anteriors                        -                          -                         -                              -     
Passius diferits per leasings -         79.374,02                        -                 416,68   -           78.957,34   
TOTAL -       79.374,02                        -                416,68   -         78.957,34   
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públics enumerats en l´apartat 2 de l´art. 25 i en l´apartat 1, lletres a), b) i c) de l´artícle 36 de la 
Llei 7/1985. Aquesta bonificació ha ascendit a 4.421,77 Euros. Per a l´exercici 2014 no es va 
aplicar l´esmentada bonificació ja que la base imposable bonificada fou negativa.  
 
El detall dels saldos amb les administracions públiques al tancament dels dos darrers exercicis 
és el següent: 

 
Les declaracions no es poden considerar definitives fins a la seva prescripció o la seva 
acceptació per l´Agència Tributària. La societat té pendents d´inspecció les declaracions i els 
períodes impositius següents: 
 
 

Impost Exercicis 
Impost sobre societats 2011 endavant 
Impost sobre valor afegit 2011 endavant 
Impost Renda Persones Físiques 2011 endavant 

 
Els administradors consideren que si bé poden produïr-se diferents interpretacions a la 
normativa fiscal no existeixen contingències fiscals que puguin ser significatives.  
 

 

NOTA 10. INGRESSOS I DESPESES 
 
La partida “6.- Despeses de personal” del model abreujat del compte de pèrdues i guanys, 
presenta el següent detall: 
 

Descripció 2015 2014 
Sous i salaris 
Seguretat Social a càrrec de l’empresa 

208.778,89 
13.189,06 

196.467,85 
13.159,80 

Altres càrregues socials 1.468,00 0,00 

Total  Despeses de personal 223.435,95 209.627,65 
 
Degut a que la societat està considerada com a Centre Especial de Treball les quotes patronals  a 
la Seguretat Social associades als treballadors del Centre Especial de Treball (CET) estan 
bonificades en la seva totalitat. L´import reconegut com a despesa per seguretat social a càrrec 
de l´empresa per als dos darrers exercicis correspon a les quotes vinculades a la gerència. 

 A cobrar  A pagar  A cobrar  A pagar 
HP Deutora Impost societats 2015                469,30   
HP Deutora Impost societats 2014        10.482,83   
HP Deutora Impost societats 2013        19.162,70   
Seguretat social deutora             4.014,82            4.534,71   
HP creditora IVA         19.520,61               22.785,12   
HP creditora retencions IRPF 9.820,81         9.683,91              
Seguretat social creditora 1.330,83         1.309,99              

Total a curt termini 4.484,12         30.672,25     34.180,24    33.779,02         

Impostos diferits leasings 69.810,49       79.374,02            
Total diferits a llarg termini -                    69.810,49     -                 79.374,02         

31/12/2015 31/12/2014
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Per altra banda les prestacions a favor de la societat, cobrades o pendents de cobrar de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, per incapacitats temporals durant l´exercici 2015 han 
ascendit a 15.015,90 Euros i es troben minvant la despesa de sous i salaris. L´any anterior 
ascendiren a 19.657,39 Euros. 
  
La partida “ 7.- Altres despeses d’explotació” es detallen a continuació: 
 

Descripció 2015 2014 
Serveis exteriors i altres despeses de gestió corrent 211.520,74 269.535,72 
Altres tributs i taxes 2.881,76 2.968,97 
Variació Deteriorament crèdits comercials 0,00 0,00 

Total altres despeses explotació 214.402,50 272.504,69 
 
La distribució de l’import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats ordinàries (tots 
aquests serveis s´han prestat a Valls): 
 

Descripció 2015 2014 
Prestació de serveis (estacionament) 479.909,03 485.584,85 

 
Els resultats originats fora de l’activitat normal de l’empresa inclosos en la partida “13.- Altres 
resultats” presenten el següent detall a 31 de desembre de 2015 i a 31 de desembre de 2014, en 
Euros: 

Descripció 2015 2014 
Despeses extraordinàries 0,00 0,00 

Ingressos extraordinaris  0,00 1.228,15 

Total “Altres resultats” 0,00 1.228,15 
 
Per l´any 2014 la totalitat dels ingressos extraordinaris correspon a una indemnització 
d´assegurança.  
 
Per altra banda s’han imputat a resultat en l’epígraf “5.- Altres ingressos d’explotació” els 
següents imports: 
 

Descripció 2015 2014 
Traspàs a resultat Concessió Parking S. Francesc 28.285,39  28.285,39  
Lloguers locals C/ Paborde a Ajuntament de Valls 60.000,00 126.000,00 
Altres ingressos per lloguers o cessió estació busos 33.420,54 31.236,57  
Subvencions Centre Especial de Treball 26.760,59 26.713,43  
Total 148.466,52 212.235,39 

 
Referent al traspàs a resultat de la concessió de l´aparcament de S. Francesc, veure Nota 5 de la 
present memòria en la que s’informa de la naturalesa del saldo registrat en l’epígraf “ B) 
V.Periodificacions a llarg termini” del passiu del balanç de situació adjunt. 

 

 
NOTA 11.  SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS. 

 

A continuació es presenta un detall en el que s´informa de les subvencions, bonificacions i 
similars imputades a resultat durant els exercicis 2015 i 2014, indicant el numero de compte 
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comptable on s´ha comptabilitzat, l´origen de la subvenció/bonificació, el concepte 
subvencionat/bonificat i l´import.  
 

 
 

 
Nota 1. Subvenció concedida per la integració laboral de persones discapacitades en centres 
especials de treball (CET). 
Nota 2. Bonificació quotes patronals a la Seguretat Social corresponents als treballadors del 
Centre Especial de Treball (CET). 
 
Els administradors consideren que es dona correcte compliment de les condicions associades a 
les subvencions i bonificacions rebudes. 
 
  
NOTA 12.  OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES. 
 
Cal indicar que VIAS, S.A.M. és una societat anònima municipal i per tant el seu únic 
accionista és l’Ajuntament de Valls. Les transaccions efectuades i els saldos pendents amb 
entitats que es poden considerar vinculades son els següents: 
 

Part vinculada  
Saldo 

31/12/2015 
Saldo 

31/12/2014 
Volum 

operacions 2015 
Volum operacions 

2014 
Ajuntament de Valls 0,00 0,00 60.000,00 126.000,00 

 
Durant l´exercici 2015 les úniques transaccions amb entitat vinculades corresponen al lloguer 
d´immobles a raó d´una renta mensual de 5.000 Euros.  
 

 
NOTA 13.  INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT. 
 
Aquesta societat no ha incorporat, durant el present exercici, cap import al seu immobilitzat 
material, i no ha imputat cap quantitat com a despesa de l’exercici en concepte de minimització 
de l’impacte mediambiental i protecció i millora del medi ambient. 

Import trasp as. Imp ort  pen den t 
a resultat trasp assar

Co mp te A ny  O rgan  co nceden t Con cepte Imp ort  ato rgat en  l éx ercici a resu ltat

75 0 20 14 Dep t.  Treball No ta 1 26 .7 13 ,43        2 6.7 1 3,4 3       
64 2 20 14 Tres . Gral . Seg . So c. No ta 2 59 .4 90 ,02        5 9.4 9 0,0 2       

To tal  20 14 86 .2 03 ,45        8 6.2 0 3,4 5       -                  

Ex ercici  20 14

Import trasp as. Imp ort  pen den t 
a resultat trasp assar

Co mp te A ny  O rgan  co nceden t Con cepte Imp ort  ato rgat en  l éx ercici a resu ltat

75 0 20 15 Dep t.  Treball No ta 1 26 .7 60 ,59        2 6.7 6 0,5 9       
64 2 20 15 Tres . Gral . Seg . So c. No ta 2 62 .0 07 ,03        6 2.0 0 7,0 3       

To tal  20 15 88 .7 67 ,62        8 8.7 6 7,6 2       -                  

Ex ercici  20 15
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Tampoc s´ ha dotat en el present exercici cap provisió per a la cobertura de riscos i despeses 
derivats d’actuacions medi ambientals, i en concret de litigis en curs, indemnitzacions i altres, ja 
que en el desenvolupament de la seva activitat normal es fa amb criteris de sostenibilitat i no es 
preveu cap acció per la que es pugui fer malbé el medi ambient. 
 
 
NOTA 14. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
Des del tancament de l´exercici 2015 i fins a la data de formulació d’aquests Comptes Anuals 
no s’han produït esdeveniments significatius que requereixin ajust o informació addicional.   
 
 
NOTA 15. ALTRE INFORMACIÓ. 
 
Els membres del Consell d’Administració no ostenten participacions en el capital social ni 
exerceixen càrrecs o funcions, en altres societats amb el mateix, anàleg o complementari gènere 
d’activitat al que constitueix l’objecte social de la Companyia. Així mateix tampoc realitzen per 
compte propi o aliè cap tipus d´activitat amb el mateix, anàleg o complementari gènere 
d’activitat al que constitueix l’objecte social de la Companyia. 
Referent als membres del Consell d’Administració de la societat cal indicar: 
 

- Cap d’ells ha rebut durant els exercicis 2015 i 2014 sous, dietes o remuneracions de cap 
tipus, tret de la Secretaria que ha rebut la suma de 4.110,48 Euros anuals per l´exercici 
del seu càrrec (import idèntic al de l´exercici anterior). L´any 2014 el President de 
Consell d´Administració va cobrar que cobrat dietes per desplaçaments per import de 
36,51 Euros. 

- La societat no ha concedit durant els exercicis 2013 i 2014 cap tipus d’avançament ni 
crèdit als membres de l’orgue d’administració i tampoc ha contret obligacions en 
matèria de pensions o pagament de primes d’assegurances de vida ja sigui als membres 
actuals o antics de l’Administració. 

- El gerent de la societat ha meritat durant l´exercici 2015 un sou de 40.088,88 Euros i 
unes dietes per desplaçaments de 484,72 Euros 

 
Els honoraris previstos de l’auditor de comptes de la societat per a l´exercici 2015 ascendeixen a  
4.104,84 euros. L´any anterior varen ascendir a 4.092,56 Euros. 
 
Informació sobre l´ajornament de pagament efectuats a proveïdors. Disposició addicional 
tercera. “Deure d´informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 
 Pagaments efectuats i pendents de pagament al tancament 
 2015 2014 
 Import % Import % 
Dins del termini màxim legal 391.918,83 79,30% 169.959,17 83,47% 
Resta de pagaments 78,75 20,70% 48.688,70 16,53% 
Total pagaments exercici 391.997,58 100% 218.647,87 100% 
     
Aplaçaments que al tancament 
sobrepassen el termini màxim 

-  849,88  

 
En la taula anterior corresponent a l´exercici 2014 no s´informa dels pagaments vinculats a 
l´aportació econòmica de l´Ajuntament de Valls al Consorci del Transport Públic del Camp de 
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Tarragona liquidada per “Valls Infraestructures Aparcaments i Serveis, S.A.M.” ja que no es 
considerava una operació referent al tràfic comercial habitual.  
 
La plantilla mitja de la societat durant l’exercici 2015 ha estat de 9,92 treballadors/es, dels que 9 
estan contractats a temps indefinit i 0,92 temporals. Per categories professionals la plantilla 
mitja s´ha distribuït en 1 gerent (home), 1 cap de servei (dona) i  7,92 inspectors de zona blava 
(2,13 homes i 5,79 dones)  . El personal, a excepció del gerent, està adherit al conveni col·lectiu 
d’àmbit nacional de Catalunya per al sector d’aparcaments i estacionament regulats de 
superfície, garatges, serveis de rentat i greixatge de vehicles. Tots ells, excepte el gerent, tenen 
una minusvàlidesa reconeguda igual o superior al 33%. 
 
La plantilla mitja de l´exercici anterior fou de 9,45 treballadors/es tots contractats de forma 
indefinida. Per categories professionals la plantilla mitja es va distribuir en 1 gerent (home), 1 
cap de servei (dona) i  7,45 inspectors de zona blava (2,45 homes i 5 dones)   
 
Com a Centre Especial de Treball, l’empresa VIAS, S.A.M. porta a terme amb la col·laboració 
de Valls Genera el programa d’ajustament personal i social per a tots els seus treballadors/es 
amb minusvàlua física, de forma personal, individual i confidencial d’acord amb la normativa 
vigent. 

 
 
 
 

Valls, 31 de març de 2016 
 
 
Signat pel Consell d´Administració 


