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1. Activitat de l’empresa 

Aquesta memòria ha estat feta per l’empresa MUSEU ARQ I URB MAS DORDAL amb NIF G25549569, i 

domicili a CL PITAGORES 2, municipi de ALMACELLES, província de LLEIDA. 

Inscrita al registre mercantil de      , en el tom:      , foli:      , full:      . 

L’empresa està donada d’alta als epígrafs: 

 

E-999 Otros servicios ncop. 

 -            

 

La moneda de l’entorn econòmic principal on opera l’empresa és l’Euro. 

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 

2.1. Imatge fidel: 

a) Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de 

l’empresa, i es presenten d’acord amb la legislació mercantil vigent i les normes establertes al Pla 

General de Comptabilitat. 

b) No hi ha cap motiu excepcional pel qual l’empresa hagi incomplert alguna disposició legal en 

matèria comptable per mostrar la imatge fidel. 

c) No cal incloure informacions complementàries a la memòria, ja que l’aplicació de les disposicions 

legals és suficient per mostrar la imatge fidel. 

2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats: 

Durant l’exercici social només s’han aplicat els principis comptables que són obligatoris d’acord amb el 

Codi de Comerç i el Pla General de Comptabilitat, és a dir, Empresa en funcionament, Meritació, 

Uniformitat, Prudència, No compensació i Importància relativa. 

2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 

a) En la data del tancament de l’exercici, no hi ha cap dada rellevant que pugui suposar canvis 

significatius en el valor dels actius o passius en l’exercici següent.No hi ha canvis en cap estimació 

comptable que siguin significatius i que afectin l’exercici actual o exercicis futurs. 

c) La direcció de l’empresa no és conscient de l’existència d’incerteses importants relacionades amb 

esdeveniments o condicions que puguin aportar dubtes raonables sobre la possibilitat que l’empresa 

segueixi funcionant amb normalitat. 

2.4. Comparació de la informació: 

a) No s’ha realitzat cap modificació de l’estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys ni de 

l’estat de canvis en el patrimoni net respecte l’exercici anterior. 

b) No hi ha causes que impedeixin la comparació dels comptes anuals d’aquest exercici amb els de 

l’exercici precedent. 

c) No ha calgut cap tipus d’adaptació per facilitar la comparació dels imports de l’exercici precedent 

per a fer-los comparables amb els de l’exercici actual 

2.5. Elements recollits en diverses partides 

Tots els elements patrimonials estan recollits en una única partida del balanç. 

2.6. Canvis en criteris comptables 

Durant l’exercici, no s’ha aplicat cap ajustament per canvis en criteris comptables. 
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2.7. Correcció d’errors 

A l’exercici no s’ha aplicat cap ajustament per correcció d’errors. 

2.8. Empresa en funcionament 

No hi ha cap incertesa respecte al funcionament normal de l’empresa, ni res que indiqui que pugui 

plantejar-ne un procés de liquidació.  

 

3. Normes de registre i valoració 

Els criteris contables aplicats en relació amb les diferents partides, son les següents: 

3.1. Immobilitzat intangible: 

Els diferents immobilitzats intangibles es reconeixen com a tals perquè compleixen la definició d’actiu i 

els criteris de registre o reconeixement comptable que s’inclouen al Marc Conceptual de la 

Comptabilitat. A més, compleixen el criteri d’identificabilitat, atès que són elements separables que 

sorgeixen de drets legals o contractuals, independentment de si aquests drets són transferibles o 

separables.  

Els immobilitzats intangibles es valoren pel seu cost, que pot ser el preu d’adquisició o el cost de 

producció, sense perjudici del que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus d’immobilitzats. 

Els impostos indirectes que graven els elements del l’immobilitzat intangible només s’han inclòs al preu 

d’adquisició o al cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda Pública. 

Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels 

immobilitzats intangibles i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment han 

patit a causa del seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l’obsolescència 

tècnica o comercial que pugui afectar-los. En els casos en què ha escaigut reconèixer correccions 

valoratives, s’han ajustat les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat tenint en 

compte el nou valor comptable. 

Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat intangible es produeix quan el 

seu valor comptable supera el seu import recuperable.  

Als balanços de l’empresa no hi ha hagut fons de comerç ni altres immobilitzats intangibles amb una 

vida útil indefinida. 

3.2. Immobilitzat material 

Els immobilitzats materials s’han valorat pel seu cost, que pot ser el preu d’adquisició o el cost de 

producció, sense perjudici del que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus d’immobilitzats. 

Els impostos indirectes que graven els elements del l’immobilitzat material només s’han inclòs al preu 

d’adquisició o al cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda Pública. 

També s’han inclòs com a part del valor dels immobilitzats materials l’estimació inicial del valor actual 

de les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada i altres estimacions relacionades, 

com els costos de rehabilitació, sempre que aquestes obligacions hagin donat lloc al registre de 

provisions. 

En el cas d’immobilitzats materials que han necessitat un període superior a un any per estar en 

condicions d’ús, s’han inclòs al preu d’adquisició o cost de producció les despeses financeres meritades 

abans d’assolir les condicions per a la posada en funcionament, que han estat girades pel proveïdor o 

corresponen a algun tipus de finançament aliè atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció de 

l’actiu. 

Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels 

immobilitzats materials i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment han 

patit a causa del seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l’obsolescència 

tècnica o comercial que pugui afectar-los. En els casos en què ha escaigut reconèixer correccions 



 

MEMÒRIA ABREUJADA 

CIF: G25549569 -  MUSEU ARQ I URB MAS DORDAL Exercici: 2020 

Fecha: 31-03-2021  Página 3 
 

 

 

valoratives, s’han ajustat les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat tenint en 

compte el nou valor comptable. 

Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat material es produeix quan el seu 

valor comptable supera el seu import recuperable.  La correcció valorativa per deteriorament, a més de 

la seva reversió, s’han reconegut com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i 

guanys. La reversió del deteriorament ha tingut com a límit el valor comptable de l’immobilitzat, que 

estaria reconegut en la data de reversió si el deteriorament del valor no s’hagués registrat. 

Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l’immobilitzat material s’han incorporat a 

l’actiu com a major valor del bé en la mesura en què han suposat un augment de la capacitat, la 

productivitat o l’allargament de la seva vida útil, i s’ha donat de baixa el valor comptable dels elements 

que s’han substituït. 

A l’hora de determinar l’import de l’immobilitzat material s’ha tingut en compte la incidència dels 

costos relacionats amb grans reparacions. L’import equivalent a aquests costos s’ha amortitzat d’una 

manera diferent a la de la resta de l’element durant el període intermedi fins a la gran reparació. Quan 

s’ha dut a terme una gran reparació, el seu cost s’ha reconegut al valor comptable de l’immobilitzat com 

una substitució, sempre i quan s’hagin complert les condicions per al seu reconeixement. 

La comptabilització dels contractes d’arrendament financer rebuts s’ha registrat amb un actiu d’acord 

amb la seva naturalesa, segons si es tracta d’un element de l’immobilitzat material o de l’intangible, i un 

passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el valor raonable de l’actiu arrendat i el valor 

actual a l’inici de l’arrendament dels pagaments mínims acordats. La càrrega financera total s’ha 

distribuït al llarg del termini de l’arrendament i s’ha imputat al compte de pèrdues i guanys de l’exercici 

en el qual s’hagi meritat, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.  

3.3. Inversions immobiliàries 

Els terrenys i les construccions s’han qualificat com a inversions immobiliàries, segons si es tenen per a 

l’obtenció de rendes i plusvàlues, i no per al seu ús en la producció o el subministrament de béns i 

serveis, finalitats administratives o per a la seva venda durant el curs ordinari de les operacions. 

 Les inversions immobiliàries es valoren pel seu cost, que pot ser el preu d’adquisició o el cost de 

producció, sense perjudici del que s’indica a les normes particulars sobre aquest tipus d’immobilitzats. 

Els impostos indirectes que graven els elements de les inversions immobiliàries només s’han inclòs al 

preu d’adquisició o al cost de producció quan no han estat recuperables directament de la Hisenda 

Pública. 

També s’han inclòs com a part del valor de les inversions immobiliàries l’estimació inicial del valor 

actual de les obligacions assumides derivades del desmantellament o la retirada i altres estimacions 

relacionades, com els costos de rehabilitació, sempre que aquestes obligacions hagin donat lloc al 

registre de provisions. 

En el cas de les inversions immobiliàries que han necessitat un període superior a un any per estar en 

condicions d’ús, s’han inclòs al preu d’adquisició o cost de producció les despeses financeres meritades 

abans d’assolir les condicions per a la posada en funcionament, que han estat girades pel proveïdor o 

corresponen a algun tipus de finançament aliè atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció de 

l’actiu. 

Les amortitzacions s’han establert de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil de les 

inversions immobiliàries i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment han 

patit a causa del seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l’obsolescència 

tècnica o comercial que pugui afectar-los. En els casos en què ha escaigut reconèixer correccions 

valoratives, s’han ajustat les amortitzacions dels exercicis següents de l’immobilitzat deteriorat tenint en 

compte el nou valor comptable. 

Una pèrdua per deteriorament del valor d’un element d’inversió immobiliària es produeix quan el seu 

valor comptable supera el seu import recuperable.  La correcció valorativa per deteriorament, a més de 

la seva reversió, s’ha reconegut com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i guanys. 
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La reversió del deteriorament té com a límit el valor comptable de l’immobilitzat, que estaria reconegut 

en la data de reversió si el deteriorament del valor no s’hagués registrat. 

Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns que formen part de les inversions immobiliàries 

s’han incorporat a l’actiu com a major valor del bé en la mesura en què suposen un augment de la 

capacitat, la productivitat o l’allargament de la seva vida útil, i s’ha donat de baixa el valor comptable 

dels elements que s’han substituït. 

A l’hora de determinar l’import de les inversions immobiliàries, s’ha tingut en compte la incidència dels 

costos relacionats amb grans reparacions. L’import equivalent a aquests costos s’amortitza d’una 

manera diferent a la de la resta de l’element durant el període intermedi fins a la gran reparació. Quan 

s’ha dut a terme una gran reparació, el seu cost s’ha reconegut al valor comptable de l’immobilitzat com 

una substitució, sempre i quan s’hagin complert les condicions per al seu reconeixement. 

La comptabilització dels contractes d’arrendament financer rebuts s’ha registrat com un actiu d’acord 

amb la seva naturalesa, segons si es tracta d’un element de l’immobilitzat material, la inversió 

immobiliària o l’immobilitzat intangible, i un passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el 

valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels pagaments mínims 

acordats. La càrrega financera total s’ha distribuït al llarg del termini de l’arrendament i s’ha imputat al 

compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual s’hagi meritat, aplicant el mètode del tipus d’interès 

efectiu.  

3.4. Permutes 

Els diferents immobilitzats s’han considerat adquirits per permuta quan s’han rebut a canvi del 

lliurament d’actius no monetaris o d’una combinació d’actius monetaris i no monetaris. 

Les permutes s’han considerat amb caràcter comercial quan la configuració dels fluxos d’efectiu de 

l’immobilitzat rebut ha diferit de la configuració dels fluxos d’efectiu de l’actiu lliurat, o quan el valor 

actual dels fluxos d’efectiu després dels impostos de les activitats de l’empresa afectades per la permuta 

s’ha vist modificat com a conseqüència de l’operació  

3.5. Criteris empleats en les actualitzacions de valor practicades 

No s’han realitzat actualitzacions de valor 

3.6. Instruments financers 

a) L’empresa ha reconegut un instrument financer al seu balanç quan s’ha convertit en una part 

obligada del contracte o negoci jurídic d’acord amb les disposicions d’aquest darrer.  

S’han considerat actius financers els actius que consisteixen en diners en efectiu, instruments de 

patrimoni d’altres empreses o drets contractuals a rebre en efectiu o un altre actiu financer. També 

s’han inclòs els drets contractuals a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions 

potencialment favorables. 

A efectes de la seva valoració, els actius financers s’han classificat en les categories següents: 

 

• Préstecs i partides a cobrar: sense perjudici del que s’estableix per als “Actius financers 

mantinguts per negociar” i d’“Altres actius financers a valor raonable amb canvis al compte de 

pèrdues i guanys”, que s’especifiquen més endavant, aquesta categoria d’actius financers inclou, 

d’una banda, crèdits per operacions de tràfic de l’empresa i, de l’altra, crèdits per operacions no 

comercials, els cobraments dels quals són d’una quantitat determinada o determinable i que no es 

negocien en un mercat actiu. Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren 

inicialment pel seu valor raonable i, posteriorment, pel seu cost amortitzat. 

 

• Inversions mantingudes fins al venciment: s’inclouen els valors representatius de deute, amb data 

de venciment fixada, cobraments d’un import determinat o determinable que es negociïn en un 

mercat actiu i amb intenció de conservar-los fins al seu venciment. Aquest tipus d’instrument 

financer s’ha valorat inicialment com a valor raonable i, posteriorment, pel seu cost amortitzat. 

 



 

MEMÒRIA ABREUJADA 

CIF: G25549569 -  MUSEU ARQ I URB MAS DORDAL Exercici: 2020 

Fecha: 31-03-2021  Página 5 
 

 

 

• Actius financers mantinguts per negociar: la societat ha inclòs en aquest apartat els actius 

financers que s’han originat o s’han adquirit amb l’objectiu de vendre’ls a curt termini o els 

actius financers que formen part d’una cartera d’instruments financers que tenen com a finalitat 

obtenir guanys a curt termini. També s’han inclòs els instruments financers derivats sense 

contracte de garantia financera i sense designació com a instrument de cobertura.  Aquests actius 

financers s’han valorat pel seu valor raonable, tant inicialment com posteriorment, amb 

imputació al compte de pèrdues i guanys. 

 

• Altres actius financers de valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys: l’empresa ha 

inclòs en aquest apartat els actius financers híbrids que s’han valorat, tant inicialment com 

posteriorment, pel valor raonable amb imputació per canvis al compte de pèrdues i guanys. 

 

• Actius financers disponibles per a la venda: en aquesta categoria s’han inclòs els valors 

representatius de deute i instruments de patrimoni d’altres empreses que no han estat classificats 

en cap de les categories anteriors. En línies generals, aquests actius s’han valorat, tant 

inicialment com posteriorment, pel seu valor raonable. 

 

• Els instruments financers s’han classificat com a passius financers quan, per a l’empresa, han 

suposat l'obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o un altre actiu financer, o 

d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment desfavorables 

o que donin al tenidor el dret d’exigir a l’emissor el seu rescat en una data i per un import 

determinats.  També s’ha classificat com a passiu financer qualsevol contracte que pugui ser o 

sigui liquidat amb els instruments del patrimoni propi de l’empresa, sempre que, si no és un 

derivat, obligui o pugui obligar a lliurar una quantitat variable dels seus instruments de patrimoni 

propi. En cas que sigui un derivat, cal que pugui ser o sigui liquidat mitjançant una forma 

diferent de d’intercanvi d’una quantitat fixa d’efectiu o d’un altre passiu financer per una 

quantitat fixa dels instruments de patrimoni propi de l’empresa. 

 

• A efectes de la seva valoració, els passius financers s’han classificat en les categories següents: 

 

• Dèbits i partides a pagar: s’han inclòs com a tals els dèbits per operacions comercials que s’han 

originat amb la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa i els dèbits per 

operacions no comercials que, sense ser instruments derivats, no tenen un origen comercial. 

Aquests passius financers s’han valorat inicialment pel seu valor raonable i, posteriorment, pel 

seu cost amortitzat. 

 

• Passius financers mantinguts per negociar: l’empresa ha inclòs en aquest apartat els passius que 

s’emeten principalment amb l’objectiu de re adquirir-los a curt termini, els passius que formen 

part d’una cartera d’instruments financers identificats i gestionats conjuntament, quan hi ha 

evidències d’actuacions recents per obtenir guanys a curt termini, i, en darrer lloc, els 

instruments financers derivats que no siguin contractes de garantia financera ni hagin estat 

designats com a instruments de cobertura. Aquests passius financers s’han valorat pel seu valor 

raonable, tant inicialment com posteriorment, amb imputació al compte de pèrdues i guanys. 

 

• Altres passius financers de valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys: en aquesta 

categoria s’han inclòs els passius financers híbrids, és a dir, els que combinen un contracte 

principal no derivat i un derivat financer que no es pot transferir de manera independent i l’efecte 

del qual és que alguns dels fluxos d’efectiu d’instrument híbrid varien de manera similar als 

fluxos d’efectiu del derivat considerat de manera independent. Aquests passius financers s’han 

valorat pel seu valor raonable, tant inicialment com posteriorment, amb imputació al compte de 

pèrdues i guanys. 
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b) Durant l’exercici, la societat ha inclòs a les categories d’“Actius financers mantinguts per negociar”, 

“Altres actius financers de valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys”, “Passius 

financers mantinguts per negociar” i “Altres passius financers de valor raonable amb canvis al 

compte de pèrdues i guanys” tots els instruments financers que, per la seva valoració, impliquen 

canvis al compte de pèrdues i guanys. Per fer aquesta classificació s’han seguit els criteris, normes 

de valoració i normes de registre que s’esmenten a l’apartat anterior. 

 

c) Els criteris aplicats per determinar l’existència d’un deteriorament varien en funció de la categoria 

de cada actiu financer: 

 

• Préstecs i partides a cobrar: com a mínim, al tancament de l’exercici s’ha comprovat l’existència 

d’alguna evidència objectiva que el valor d’un crèdit o d’un grup de crèdits amb característiques 

similars de risc valorats col·lectivament s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esdeveniments 

que s’han produït després del seu reconeixement inicial i que han causat una reducció o un retard 

als fluxos d’efectiu estimats futurs. En cas que s'hagi observat alguna d’aquestes evidències, s’ha 

aplicat una correcció valorativa que consisteix en la diferència entre el seu valor en llibres i el 

valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que es generaran, descomptats al tipus 

d’interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. Les correccions valoratives 

per deteriorament, a més de la seva reversió quan l’import d’aquesta pèrdua disminueix per 

motius relacionats amb un esdeveniment posterior, s’han reconegut com a despesa o ingrés, 

respectivament, al compte de pèrdues i guanys. El límit de la reversió del deteriorament s’ha 

fixat en el valor en llibres del crèdit. 

 

• Inversions mantingudes fins al venciment: com a mínim, al tancament de l’exercici s’han aplicat 

les correccions valoratives aplicant els criteris esmentats al paràgraf anterior. Tanmateix, en el 

cas de les inversions mantingudes fins al venciment, com a substitut del valor actual dels fluxos 

d’efectiu futurs, s’ha pogut utilitzar el valor de mercat de l’instrument, sempre que sigui 

suficientment fiable com per considerar-lo representatiu del valor que pugui recuperar l’empresa. 

 

• Actius financers disponibles per a la venda: com a mínim, al tancament de l’exercici s’han 

aplicat les correccions valoratives necessàries, sempre que hi hagi hagut una evidència objectiva 

que demostri que el valor de l’actiu financer disponible per a la venda s’ha deteriorat com a 

resultat d’un o més esdeveniments que s’han produït després del seu reconeixement inicial. La 

correcció valorativa per deteriorament del valor d’aquests actius financers s’ha calculat aplicant 

la diferència entre el seu cost o cost amortitzat menys, si s’ha escaigut, qualsevol correcció 

valorativa per deteriorament reconeguda prèviament al compte de pèrdues i guanys, i el valor 

raonable en el moment en què s’hagi dut a terme la valoració. Si, en exercicis posteriors, 

s’incrementés el valor raonable, la correcció valorativa reconeguda en exercicis anteriors 

revertirà amb abonament al compte de pèrdues i guanys de l’exercici. 

 

d) L’empresa ha donat de baixa els actius financers, o una part dels actius financers, quan els drets 

contractuals sobre els fluxos d’efectiu de l’actiu financer han finalitzat o s’han cedit, amb la qual 

cosa s’han hagut de transferir de manera substancial els riscos i els beneficis inherents a la seva 

propietat. La baixa dels actius financers s’ha determinat mitjançant la diferència entre la 

contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles i el valor en llibres de l’actiu 

financer, més qualsevol import acumulat que s’hagi reconegut directament al patrimoni net; tot això 

determina el guany o la pèrdua que s'ha originat en donar de baixa l’actiu. 

 

• Pel que fa als passius financers, l’empresa els ha donat de baixa quan l’obligació s’ha extingit. 

També ha donat de baixa els passius financers propis que ha adquirit, encara que sigui amb la 

intenció de re col·locar-los en el futur. La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i 
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la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, s’ha reconegut al compte 

de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual s’hagi produït. 
 

e) S’han inclòs a la categoria d’Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades 

les inversions que han complert els requisits establerts a la norma 13ª de l’elaboració dels comptes 

anuals. Aquest tipus d’inversions s’han registrat inicialment a valor de cost i, posteriorment, també 

pel seu cost menys, si s’ha escaigut, l’import acumulat de les correccions valoratives per 

deteriorament. 

 

• Com a mínim, al tancament de l’exercici s’han aplicat les correccions valoratives necessàries, 

sempre que s’hagi determinat l’evidència objectiva que el valor en llibres d’una inversió no serà 

recuperable. L’import de la correcció valorativa serà la diferència entre el seu valor en llibres i 

l’import recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament i, si s’ha escaigut, la seva 

reversió, s’han registrat com a despesa o ingrés, respectivament, al compte de pèrdues i guanys. 

La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres de la inversió que estaria 

reconeguda en la data de reversió si el deteriorament del valor no s’hagués registrat. 
 

f) Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat en el moment de l’adquisició 

s’han reconegut com a ingressos al compte de pèrdues i guanys. Els interessos s’han reconegut 

utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu i els dividends quan s’ha declarat el dret del soci a 

rebre’l. 

 

g) Els instruments financers s’han classificat com a instruments de patrimoni propi quan han reflectit 

un negoci jurídic que evidencia una participació residual als actius de l’empresa que els emet un cop 

deduïts tots els seus passius. En cas que l’empresa hagi dut a terme qualsevol transacció amb els 

seus propis instruments de patrimoni, l’import d’aquests instruments s’ha registrat al patrimoni net 

com una variació dels fons propis i en cap cas no es poden reconèixer com a actius financers de 

l’empresa ni tampoc no s’ha registrat cap resultat al compte de pèrdues i guanys. 

 

• Els instruments financers inclosos en un procediment de concurs de creditors amb data d’aute i 

en condicions favorables que permetin visualitzar el seu compliment oportú s’han valorat tenint 

en compte els deutes objecte del concurs, que han patit canvis significatius. 

 

• Aquells deutes en els quals el valor actual dels fluxos d’efectiu pendent de pagament, després 

d’aplicar les clàusules de quitament i espera del conveni, ha patit canvis de, com a mínim, el 

10% del seu import sobre el deute existent abans del conveni, s’han donat d’alta, s’ha cancel·lat 

l’anterior i s’han dut les diferències contra el nou compte “Ingressos financers derivats de 

convenis de creditors”. 

3.7. Existències 

Els béns i serveis compresos a les existències s’han valorat pel seu cost, bé sigui el preu de l’adquisició 

o el cost de producció. Al preu d’adquisició s’ha inclòs l’import facturat pel venedor després de deduir 

qualsevol descompte, rebaixa del preu o altres partides similars, a més dels interessos incorporats al 

nominal dels dèbits, i s’han afegit totes les despeses addicionals que s’hagin produït fins que els béns 

estiguin ubicats per a la venda. 

En el cas de les existències que han requerit un període de temps superior a un any per estar en 

condicions d’ésser venudes, al preu d’adquisició o de producció s’han inclòs les despeses financeres, tal 

com s’indica a l’apartat sobre immobilitzat material d’aquesta memòria. 

Quan s’ha hagut d’assignar valor a béns concrets que formen part d’un inventari de béns intercanviables 

entre si, s’ha adoptat, en general, el mètode del preu mitjà o cost mitjà ponderat. També s’ha acceptat el 

mètode FIFO.  
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Quan el valor net realitzable de les existències ha estat inferior al seu preu d’adquisició o al seu cost de 

producció, s’han dut a terme les correccions valoratives oportunes i s’han reconegut com a despesa al 

compte de pèrdues i guanys. 

3.8. Transaccions en moneda estrangera 

La valoració inicial de les transaccions en moneda estrangera s’ha dut a terme aplicant a l’import en 

moneda estrangera el tipus de canvi utilitzat a les transaccions amb lliurament immediat entre ambdues 

monedes en la data de la transacció. S’ha emprat la mitjana del tipus de canvi del període (com a màxim 

mensual) per a totes les transaccions que han tingut lloc durant aquest interval. 

Per a la valoració posterior de les transaccions en moneda estrangera s’han distingit dues categories 

principals: 

- Partides monetàries: al tancament de l’exercici, s’han valorat aplicant el tipus de canvi de 

tancament. Les diferències de canvi que s’han originat, tant positives com negatives, s’han 

reconegut al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual han sorgit. 

- Partides no monetàries valorades a cost històric: s’han valorat aplicant el tipus de canvi de la 

data de la transacció. Quan un actiu denominat en moneda estrangera s’ha amortitzat, les 

dotacions a l’amortització s’han calculat sobre l’import en moneda funcional aplicant el tipus 

de canvi de la data en la qual es va registrar inicialment. La valoració obtinguda mitjançant 

aquest mètode no ha superat, en cap cas, l’import recuperable en cada tancament posterior. 

- Partides no monetàries valorades a valor raonable: s’han valorat aplicant el tipus de canvi de la 

data de determinació del valor raonable. Quan s’han reconegut directament al patrimoni net les 

pèrdues o els guanys derivats de canvis en la valoració d’una partida no monetària, qualsevol 

diferència de canvi inclosa en aquestes pèrdues i guanys també s’ha reconegut directament al 

patrimoni net. En canvi, quan les pèrdues i els guanys derivats de canvis en la valoració d’una 

partida no monetària s’han reconegut al compte de pèrdues i guanys de l’exercici, qualsevol 

diferència de canvi inclosa en aquestes pèrdues i guanys també s’ha reconegut al resultat de 

l’exercici. 

3.9. Impostos sobre els beneficis 

En general, s’ha reconegut un passiu per impost diferit per a totes les diferències temporànies 

imposables, llevat que aquestes diferències provinguin del reconeixement inicial d’un fons de comerç, 

del reconeixement inicial d’un actiu o passiu en una transacció que no sigui una combinació de negocis i 

a més no afecti ni el resultat comptable ni la base imposable de l’impost o de les inversions en empreses 

dependents, associades i negocis conjunts, sempre que la inversora hagi pogut controlar el moment de la 

reversió de la diferència i, a més, hagi estat probable que aquesta diferència no reverteixi en un futur 

previsible.  

D’acord amb el principi de prudència, els actius per impost diferit s’han reconegut com a tals en la 

mesura en què ha estat probable que l’empresa hagi disposat de guanys fiscals futurs que permetin 

l’aplicació d’aquests actius.  En els casos en què es compleix la condició anterior, en general s’ha 

considerat un actiu per impost diferit quan: hi ha hagut diferències temporàries deduïbles, drets a 

compensar en exercicis posteriors, pèrdues fiscals i deduccions, a més d’altres avantatges fiscals no 

utilitzats que hagin quedat pendents d’aplicar fiscalment. 

Els actius i passius per impost diferit s’han valorat en funció dels tipus de gravamen esperats en el 

moment de la seva reversió, segons la normativa que hagi estat vigent o aprovada i pendent de 

publicació en la data de tancament de l’exercici, i de conformitat amb la forma en què racionalment 

s’hagi previst recuperar o pagar l’actiu o el passiu.  

3.10. Ingressos i despeses 

Els ingressos s’han reconegut com a conseqüència d’un increment dels recursos de l’empresa i sempre 

que la quantia s’hagi pogut determinar amb fiabilitat.  Les despeses s’han reconegut com a conseqüència 

d’una disminució dels recursos de l’empresa i sempre que la quantia també s’hagi pogut valorar o 

estimar amb fiabilitat. 
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Els ingressos per prestació de serveis s’han reconegut quan el resultat de la transacció s’ha pogut 

estimar amb fiabilitat, considerant el percentatge de realització del servei en la data de tancament de 

l’exercici. Només s’han comptabilitzat els ingressos per prestació de serveis que compleixen les 

condicions següents: quan l’import dels ingressos s’ha pogut valorar amb fiabilitat, sempre que 

l’empresa hagi obtingut beneficis o rendiments de la transacció, i aquesta transacció hagi pogut ser 

valorada amb fiabilitat al tancament de l’exercici i, finalment, quan els costos incorreguts en la 

prestació, a més dels que queden per incórrer, s’han pogut valorar amb fiabilitat. 

El mètode utilitzat durant l’exercici per determinar el percentatge de realització en la prestació de 

serveis ha estat el següent:  

 

Prestació de serveis 
Criteri de determinació del percentatge de la prestació 

realitzada 

  

  

  

  

 

3.11. Provisions i contingències 

L’empresa ha reconegut com a provisions tots els passius que, a més de complir la definició i els criteris 

de registre comptable que estableix el marc conceptual de la comptabilitat, han resultat indeterminats 

respecte al seu import o a la data en la qual es cancel·laran.  Les provisions s’han determinat mitjançant 

una disposició legal, contractual o per una obligació implícita o tàcita.  

Les provisions s’han valorat en la data de tancament de l’exercici pel valor actual de la millor estimació 

possible de l’import necessari per cancel·lar o transferir l’obligació a un tercer, i els ajustaments que han 

sorgit per l’actualització de la provisió s’han registrat com a despesa financera a mesura que s’han anat 

reportant.   En els casos de provisions amb un venciment igual o inferior a un any, no s’ha aplicat cap 

tipus de descompte. 

3.12. Registre de despeses de personal 

D’acord amb la reglamentació del treball, l’empresa està obligada al pagament d’indemnitzacions als 

treballadors, en determinades circumstàncies, en el cas de trencada del contracte laboral. Avui en dia no 

hi ha ninguna provisió per aquest concepte ja que no s’esperen situacions anormals d’acomiadament de 

treballadors. 

L’ empresa tampoc té subscrits compromisos per pensions. 

3.13. Subvencions, donacions i llegats  

Les subvencions, les donacions i els llegats no reintegrables s’han comptabilitzat inicialment com a 

ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixeran al compte de pèrdues i guanys com a 

ingressos sobre una base sistemàtica i racional de manera correlacionada amb les despeses derivades de 

la subvenció, la donació o el llegat, és a dir, d’acord amb la seva finalitat.  

Les subvencions, les donacions i els llegats de caràcter monetari s’han valorat pel valor raonable de 

l’import concedit, i les de caràcter no monetari, pel valor raonable del bé rebut. 

A efectes d’imputació al compte de pèrdues i guanys, s’han distingit els tipus de subvencions, donacions 

i llegats següents: quan s’han concedit per assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits 

d’explotació, s’han imputat com a ingressos de l’exercici en el qual s’han concedit, llevat que facin 

referència a exercicis futurs.  Quan s’han concedit per finançar despeses específiques, s’han imputat 

com a despeses en el mateix exercici en el qual s’han meritat les despeses. Quan s’han concedit per 

adquirir actius o cancel·lar passius, s’han imputat com a ingressos de l’exercici en la mesura en què s’ha 

produït l’alineació o en proporció a la dotació a l’amortització efectuada.  En darrer lloc, quan s’han 

rebut imports monetaris sense assignació a una finalitat específica, s’han imputat com a ingressos de 

l’exercici en el quan s’han reconegut. 
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3.14. Combinacions de negocis 

La empresa entén com a combinació de negocis, una activitat econòmica independent de l’activitat 

principal de l’empresa però, de la qual, l’empresa té el control total, sigui per fusió/escissió, per 

adquisició o per qualsevol altre causa per la qual adquireixi el control total. 

En cas de combinacions de negocis per la fusió o l’escissió de diverses empreses, o per l’adquisició de 

tots o d’una part dels elements patrimonials d’una societat, l’empresa ha comptabilitzat els actius 

adquirits i els passius assumits en una combinació de negocis en la data de l’adquisició. A partir 

d’aquesta data, s’han registrat els ingressos i les despeses, a més dels fluxos de tresoreria corresponents.  

Pel que fa a l’adquisició d’accions o participacions en el capital d’una empresa o en altres operacions o 

esdeveniments el resultat dels quals sigui que l’empresa hagi obtingut el control sobre l’adquirida, la 

valoració s’ha dut a terme seguint els criteris que s’estableixen a l’apartat 4.5 d’aquesta memòria 

(“Instruments financers”). 

3.15. Negocis conjunts  

L’empresa ha considerat com a negoci conjunt qualsevol activitat econòmica controlada conjuntament 

per dues o més persones físiques o jurídiques; en aquesta definició s’inclouen negocis conjunts que no 

es manifestin a través de la constitució d’una empresa ni d’un establiment permanent, com ara les 

unions temporals d’empreses i les comunitats de béns.  

En els casos detallats al paràgraf anterior, els actius s’han registrat al balanç en la part proporcional que 

els correspongui en funció del percentatge de participació dels actius controlats conjuntament i dels 

passius incorreguts conjuntament, a més dels actius relatius a l’explotació conjunta que estiguin sota el 

seu control i els passius incorreguts com a conseqüència del negoci conjunt. Per altra banda, la part que 

correspongui dels ingressos generats i de les despeses incorregudes pel negoci conjunt s’ha reconegut al 

compte de pèrdues i guanys. 

3.16. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades 

Les operacions entre empreses del mateix grup, independentment del grau de vinculació entre les 

empreses participants del grup, s’han comptabilitzat d’acord amb les normes generals, és a dir, en el 

moment inicial i pel seu valor raonable. En el cas en què el preu acordat per a una operació no hagi 

coincidit amb el valor raonable, la diferència s’ha registrat tenint en compte la realitat econòmica de 

l’operació. 

 

4. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries 

4.1. Estat de moviments de l’immobilitzat material, l’intangible i les inversions immobiliàries 

Els moviments durant l’exercici de cadascun d’aquests epígrafs i de les corresponents amortitzacions 

acumulades i correccions valoratives per deteriorament de valor acumulades es resumeixen a la taula següent: 
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EXERCICI ACTUAL     

Estat de moviments de l’immobilitzat material, 

l’intangible i les inversions immobiliàries 

 

 

Immobilitzat 

intangible 

Immobilitzat 

material 

Immobilitzat 

immobiliàries 

1 2 3 

A) SALDO INICIAL BRUT  9200 11.830,00 573.757,26 0,00 

(+) Entrades 9201 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions de valor d’actualització 9214 0,00 0,00 0,00 

(-) Sortides 9202 0,00 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUT 9203 11.830,00 573.757,26 0,00 

C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL  9204 11.830,00 90.626,69 0,00 

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 9205 0,00 10.234,32 0,00 

(+)Augments de l’amort. acumulada per efecte de l’actualització 9215 0,00 0,00 0,00 

(+) Augments per adquisicions o traspassos 9206 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9207 0,00 0,00 0,00 

D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL 9208 11.830,00 100.861,01 0,00 

E) CORRECCIONS  DETERIORAMENT, SALDO INICIAL 9209 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions valoratives  deteriorament reconegudes en període 9210 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament 9211 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9212 0,00 0,00 0,00 

F) CORRECCIONS DETERIORAMENT, SALDO FINAL 9213 0,00 0,00 0,00 

 

EXERCICI ANTERIOR     

Estat de moviments de l’immobilitzat material, 

l’intangible i les inversions immobiliàries 
 

Immobilitzat 

intangible 

Immobilitzat 

material 

Immobilitzat 

immobiliàries 

19 29 39 

A) SALDO INICIAL BRUT  9200 11.830,00 553.572,94 0,00 

(+) Entrades 9201 0,00 20.184,32 0,00 

(+) Correccions de valor d’actualització 9214 0,00 0,00 0,00 

(-) Sortides 9202 0,00 0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUT 9203 11.830,00 573.757,26 0,00 

C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL  9204 11.830,00 80.392,36 0,00 

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 9205 0,00 10.234,33 0,00 

(+)Augments de l’amort. acumulada per efecte de l’actualització 9215 0,00 0,00 0,00 

(+) Augments per adquisicions o traspassos 9206 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9207 0,00 0,00 0,00 

D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL 9208 11.830,00 90.626,69 0,00 

E) CORRECCIONS  DETERIORAMENT, SALDO INICIAL 9209 0,00 0,00 0,00 

(+) Correccions valoratives  deteriorament reconegudes en període 9210 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió de correccions valoratives per deteriorament 9211 0,00 0,00 0,00 

(-) Disminucions per sortides, baixes o traspassos 9212 0,00 0,00 0,00 

F) CORRECCIONS DETERIORAMENT, SALDO FINAL 9213 0,00 0,00 0,00 

 

La Societat no té immobilitzats amb vida útil indefinida. 

Les inversions immobiliàries existents al balanç estan formades per: 
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Cta. Descripció Referència cadastral Tipus de propietat 

                        

                        

                        

                        

 

No hi ha cap epígraf significatiu, ni per la seva naturalesa ni pel seu import, i, per tant, no s’hi ha 

adjuntat informació addicional. 

 

4.2. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre actius no corrents 

 

Descripció de l’element objecte del contracte  
Total 

contractes 

Cost del bé en origen 92200 0,00 

Quotes satisfetes: 92201 0,00 

- exercicis anteriors 92202 0,00 

- exercici actual 92203 0,00 

Import quotes pendents exercici actual 92204 0,00 

Valor de l’opció de compra 92205 0,00 
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5. Actius financers 

 

5.1. A la taula següent es detallen els moviments dels comptes correctors per deteriorament i aplicació del valor raonable per a cada classe d’actius 

financers: 

Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit 

 

 

  Classes d’actius financers 

  Valors representatius 

de deute 

Crèdits, Derivats 

y Altres 
TOTAL 

  Llarg termini Curt termini Llarg termini Curt termini Llarg termini Curt termini 

  1 2 3 4 5 6 

Pèrdua per deteriorament a l’inici de l’exercici anterior 9330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcció valorativa per deterioraments 9331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió del deteriorament 9332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Sortides i reduccions 9333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Traspassos o altres valoracions (combinacions de negoci, etc.) 9334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pèrdua per deteriorament al final de l’exercici anterior 9335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Correcció valorativa per deteriorament 9331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversió del deteriorament 9332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Sortides i reduccions 9333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Traspassos o altres valoracions (combinacions de negoci, etc.) 9334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pèrdua per deteriorament al final de l’exercici actual 9335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.2. Actius financers valorats a valor raonable 

a) Al valor raonable dels actius financers que es mostren als apartats següents es pren com a referència, en general, els preus cotitzats en mercats actius. 

b) Valor raonable i variacions en el valor d’actius financers valorats a valor raonable 

 

 
  Categories d'actius financers valorats a valor raonable 

  Actius a valor 

raonable com 

canvis en p. y g. 

Actius per a 

negociar 

Actius per a 

venda 
TOTAL 

  
1 2 3 4 

Valor raonable a l’inici de l’exercici anterior 9340 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variacions del valor raonable registrades a pèrdues i guanys en 

l’exercici anterior 9341 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variacions del valor raonable registrades al patrimoni net en 

l’exercici anterior 9342 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor raonable al final de l’exercici anterior 9343 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variacions del valor raonable registrades a pèrdues i guanys en 

l’exercici actual 9341 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variacions del valor raonable registrades al patrimoni net en 

l’exercici actual 9342 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor raonable al final de l’exercici actual 9343 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Per determinar el valor raonable dels actius financers que es mostren a la taula anterior s’utilitzen els models i les tècniques de valoració següents: 

 

Descripció Mètode de valoració emprat 

Empreses del grup  

Empreses multigrup  

Empreses associades  

 

c) No hi ha instruments financers derivats que difereixin dels que es detallen a les taules. 

d) Moviments de patrimoni en l’exercici com a conseqüència dels canvis  de valor raonables dels instruments financers; no existeixen canvis 
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5.3. Empreses del grup, multigrup i associades 

 

Les correccions valoratives per deteriorament registrades a les diferents participacions queden totalitzades a la següent taula 

 
  

Pèrdua per 

deteriorament al final 

de l’exercici anterior 

(+/-) Variac. 

deteriorament a 

pèrdues i guanys 

(+)  Variació contra 

patrimoni net 
(-)Sortides y 

reduccions 

(+/-) Traspassos i 

altres variacions 

(combinació de 

negoci, etc.) 

Pèrdua per 

deteriorament al 

final de l’exercici 

actual 
  59 1 2 3 4 5 

Empreses del grup 9350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Empreses multigrup 9351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Empreses associades 9352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 9353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6. Passius financers 

a) Venciment dels deutes al tancament de l’exercici actual. 

 
 

  Venciment en anys 

  1 - Un 2 - Dos 3 - Tres 4 - Quatre 5 - Cinc Més de 5 TOTAL 

Deutes amb entitats de crèdit 9420 0,00 152.744,33 0,00 0,00 0,00 0,00 152.744,33 

Creditors per arrendament financer 9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres deutes 9422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deutes amb emp. del grup i associades 9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creditors comercials no corrents 9424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creditors comercials i altres comptes a pagar: 9425 468,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,92 

     Proveïdors 9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Altres creditors 9427 468,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,92 

Deutes amb característiques especials 9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9429 468,92 152.744,33 0,00 0,00 0,00 0,00 153.213,25 
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b) Del total de deutes reflectits als balanços, hi han algunes amb garantía reial. Aquestes es detallen 

seguidament, informant la forma i la seva natura: 

 

Deutes Actius cedits en garantía Empresa creditora 
Any 

venciment 

    

    

    

    

 

 

c) Relació préstecs pendents de pagament fora de termini. 

 

Préstecs pend. pagament 
Capital pagat fora de 

termini 

Interessos pagats 

fora de termini 

Valor en llibres 

al tancament 

    

    

    

    

 

Relació préstecs impagats abans de la data de formulació dels comptes anuals. 

 

Préstecs pend. pagament 
Capital pagat fora de 

termini 

Interessos pagats 

fora de termini 

Valor en llibres 

al tancament 

    

    

    

    

 

7. Fons propis 

7.1. Import del capital autoritzat per la junta d’accionistes. 

A la taula següent s’indica el número i el valor nominal de cadascuna de les accions o participacions al 

capital social de l’empresa, fent distinció de les classes, dels drets concedits a cadascuna i de les 

restriccions que puguin tenir:: 

 

Nº Classe 
Valor 

nominal 

Dret  

de voto 

Prefe- 

rents 

Restric- 

cions 

Desemborsaments 

pendents 

Data  

exigibilitat 
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7.2. Accions pròpies. 

A la taula següent s’informa del número, del valor nominal i del preu mitjà d’adquisició de les accions o 

participacions pròpies. A més, quan escau, també s’inclou informació sobre el número, el valor nominal i 

l’import de la reserva corresponent a les accions pròpies acceptades en garantia: 

 

ACCIONS PRÒPIES 

Nº Classe Valor nominal Preu mitjà compra Reserva accions pròpies 

     

     

     

     

 

 

7.3. Moviments durant l’exercici de la compte Reserva de Revaloració 

No s’han registrat moviments de la compte Reserva de Revaloració durant l’exercici. 
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8. Situació fiscal 

8.1. Imposts sobre els beneficis: 

A la taula següent es resumeix la conciliació de l’import net d’ingressos i despeses de l’exercici, amb la 

base imposable de l’impost sobre els beneficis: 

 
    

 
Compte de pèrdues i guanys 

Increments Disminucions 

Saldo d’ingressos i despeses de l’exercici        

Impost de Societats 

Diferències permanents 

Diferències temporàries: 

- amb origen en l’exercici 

- amb origen en exercicis anteriors 

 

      

 

      

      

 

      

 

      

      

Base imposable prèvia        

Reserva de capitalització 

Compensació de Bases imposables negatives 

      

                

Reserva de anivellació             

Base imposable (resultat fiscal)       

 

Els crèdits per bases imposables negatives, així com els incentius fiscals, s’informen seguidament. 

 

CRÉDITS PER BASES IMPOSABLES NEGATIVES 

Any origen Pendent aplicació Aplicat a l’exercici Pendent futur 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
INCENTIVUS FISCALS 

Descripció 
Any  

origen 

Any  

final 

Pendent per 

aplicar 

Aplicat en 

 l’exercici 

Pendent pel  

futur 
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PROVISIÓ PER L’IMPOST SOBRE EL BENEFICI DOTAT A L’EXRCICI 

Circ. Descripció Import 

   

   

   

   

 

A continuació es detallen les contingències legals que afecten l’impost sobre els beneficis 

 

Variació  

del tipus  

gravamen 

Concepte Saldo pendent 
Variació 

import 

Nou  

saldo 

pendent 

     

     

     

     

 

La societat ha acollit una renda a la deducció per reinversió de beneficis, amb la data de reinversió 

prevista. 

 

RENDES ACOLLIDES A LA DEDUCCIÓ PER REINVERSIÓ DE BENEFICIS 

Exercici 

deducció 

Import 

reinversió 

Exercici  

reinversió 
Element adquirit Import 
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La societat està inclosa en l’àmbit d’aplicació del règim per a empreses de dimensions reduïdes perquè 

compleix els requisits establerts a la Llei de l’Impost de Societats. La inclusió en aquest règim especial 

habilita l’empresa perquè apliqui els incentius fiscals: 

 

OBJECTES ACOLLITS AL BENEFICI FISCAL 

Amortització accelerada Llibertat d’amortització Altres 
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Relació d’actius i passius per diferències temporàries no registrades al balanç perquè no compleixen els 

requisits necessaris. Aquest actius o passius sense registrar són: 

 

Circ. Descripció Generats Aplicats 

Actiu per diferències temporàries 

    

    

    

    

Passiu per diferències temporàries 

    

    

    

    

 

En l’exercici, es donen les circumstàncies oportunes per activar al balanç els actius o passius següents 

per diferències temporàries: 

 

Circ. Descripció Generats Aplicats 

Actiu per diferències temporàries 

    

    

    

    

Passiu per diferències temporàries 
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8.2. Altres tributs: 

Relació de circumstàncies de caràcter significatiu amb relació a altres tributs i/o contingències de 

caràcter fiscal. Aquestes circumstàncies han consistit en 

 

Tribut Procediment obert Previsió data finalització Previsió resultats 
Exercicis 

afectats 

     

     

     

     

 

9.  Operacions amb parts vinculades 

9.1. Als apartats següents es detallen els moviments per operacions amb parts vinculades desglossades 

segons el tipus de vinculació. 

9.2. Especificació de les operacions amb parts vinculades 

a) Per tal de facilitar la informació suficient per comprendre les operacions que s’han realitzat amb 

parts vinculades, al llistat següent s’identifiquen les persones o empreses amb les quals s’han dut a 

terme aquests tipus d’operacions i s’especifica la naturalesa de la relació amb cadascuna de les parts 

implicades:  

 

NIF Nom o raó social Naturalesa de la vinculació 
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b) Operacions amb parts vinculades 

 

  

  

Entitat 

dominant 

Altres 

empreses del 

grup 

Negocis 

conjunts en els 

que l’empresa 

és un dels 

partícips 

Empreses 

associades 

Empreses amb 

control 

conjunt o 

influència 

significativa en 

l’empresa 

Personal clau 

de direcció de 

l’empresa o de 

l’entitat 

dominant 

  1 2 3 4 5 6 

Vendes d’actius corrents, de les quals: 9700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 9701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendes d’actius no corrents, de les quals: 9702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 9703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compres d’actius corrents 9704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compres d’actius no corrents 9705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestacions de serveis, de les quals: 9706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 9707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recepció de serveis 9708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contractes d’arrendament financer, dels quals: 9709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 9710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferències de recerca i desenvolupament, de les quals: 9711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 9712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingressos per interessos cobrats 9713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingressos per interessos meritats però no cobrats 9714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses per interessos pagats 9715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses per interessos meritats però no cobrats 9716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses de deutors incobrables o de cobrament dubtós 9717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dividends i altres beneficis distribuïts 9718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garanties i avals rebuts 9719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garanties i avals prestats 9720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Entitat 

dominant 

Altres 

empreses del 

grup 

Negocis 

conjunts en els 

que l’empresa 

és un dels 

partícips 

Empreses 

associades 

Empreses amb 

control 

conjunt o 

influència 

significativa en 

l’empresa 

Personal clau 

de direcció de 

l’empresa o de 

l’entitat 

dominant 

  19 29 39 49 59 69 

Vendes d’actius corrents, de les quals: 9700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 9701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vendes d’actius no corrents, de les quals: 9702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 9703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compres d’actius corrents 9704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compres d’actius no corrents 9705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestacions de serveis, de les quals: 9706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 9707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Recepció de serveis 9708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contractes d’arrendament financer, dels quals: 9709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 9710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferències de recerca i desenvolupament, de les quals: 9711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beneficis (+)/pèrdues (-) 9712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingressos per interessos cobrats 9713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingressos per interessos meritats però no cobrats 9714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses per interessos pagats 9715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses per interessos meritats però no cobrats 9716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses de deutors incobrables o de cobrament dubtós 9717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dividends i altres beneficis distribuïts 9718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garanties i avals rebuts 9719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Garanties i avals prestats 9720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Detall de les operacions i la seva quantificació 

 

Operació Valor Criteri per a determinar el valor 

   

   

   

   

 

c) Benefici o pèrdua en la operació que ha originat; no existeix cap benefici o pèrdua . 

d) Imports pendents amb parts vinculades. 
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Entitat dominant 
Altres empreses 

del grup 

Negocis conjunts 

en els que 

l’empresa és un 

dels partícips 

Empreses 

associades 

Empreses amb 

control conjunt o 

influència 

significativa 

Personal clau de 

direcció de 

l’empresa o de 

l’entitat 

dominant 

  1 2 3 4 5 6 

A) ACTIU NO CORRENT 9730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Inversions financeres a llarg termini, de les quals: 9731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Correccions valoratives per crèdits de cobrament dubtós 9732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) ACTIU CORRENT 9733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deutors comercials i altres comptes a cobrar: 9734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Clients per vendes i prestació de serveis llarg termini:  9735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    - Correccions valoratives clients cobrament dubtós 9736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) Clients per vendes i prestació de serveis a curt termini 9737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    - Correccions valoratives clients cobrament dubtós 9738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  c) Accionistes (socis) per desemborsaments exigits 9739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  d) Altres deutors 9740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    - Correccions valoratives crèdits cobrament dubtós 9741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Inversions financeres a curt termini, de les quals: 9742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    - Correccions valoratives crèdits cobrament dubtós 9743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) PASSIU NO CORRENT 9744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deutes a llarg termini 9745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 9746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) Creditors per arrendament financer 9747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  c) Altres deutes a llarg termini 9748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Deutes amb característiques especials a llarg termini 9749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) PASSIU CORRENT 9750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deutes a curt termini 9751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Deutes amb entitats de crèdit a curt termini 9752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) Creditors per arrendament financer 9753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  c) Altres deutes a curt termini 9754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Creditors comercials i altres comptes a pagar 9755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Proveïdors 9756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) Altres creditors 9757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Deute amb característiques especials a curt termini 9758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Entitat dominant 
Altres empreses 

del grup 

Negocis conjunts 

en els que 

l’empresa és un 

dels partícips 

Empreses 

associades 

Empreses amb 

control conjunt o 

influència 

significativa 

Personal clau de 

direcció de 

l’empresa o de 

l’entitat 

dominant 

  19 29 39 49 59 69 

A) ACTIU NO CORRENT 9730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Inversions financeres a llarg termini, de les quals: 9731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Correccions valoratives per crèdits de cobrament dubtós 9732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) ACTIU CORRENT 9733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deutors comercials i altres comptes a cobrar: 9734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Clients per vendes i prestació de serveis llarg termini:  9735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    - Correccions valoratives clients cobrament dubtós 9736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) Clients per vendes i prestació de serveis a curt termini 9737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    - Correccions valoratives clients cobrament dubtós 9738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  c) Accionistes (socis) per desemborsaments exigits 9739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  d) Altres deutors 9740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    - Correccions valoratives crèdits cobrament dubtós 9741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Inversions financeres a curt termini, de les quals: 9742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    - Correccions valoratives crèdits cobrament dubtós 9743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) PASSIU NO CORRENT 9744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deutes a llarg termini 9745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 9746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) Creditors per arrendament financer 9747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  c) Altres deutes a llarg termini 9748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Deutes amb característiques especials a llarg termini 9749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) PASSIU CORRENT 9750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Deutes a curt termini 9751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Deutes amb entitats de crèdit a curt termini 9752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) Creditors per arrendament financer 9753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  c) Altres deutes a curt termini 9754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Creditors comercials i altres comptes a pagar 9755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  a) Proveïdors 9756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  b) Altres creditors 9757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Deute amb característiques especials a curt termini 9758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9.3. La informació que s’inclou a les taules anteriors es presenta de manera agregada per a les partides d’una 

naturalesa similar. No es presenta informació individualitzada perquè no hi ha operacions que, per la 

seva quantia o naturalesa, siguin significatives. 

9.4. No s’han inclòs les operacions que pertanyen al tràfic ordinari de l’empresa i s’han dut a terme en 

condicions normals de mercat, són de poca importància quantitativa i no tenen rellevància per expressar 

la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de l’empresa 

9.5. El detall dels conceptes retributius al personal d’alta direcció i als membres del consell d’administració 

es mostren a les taules següents: 

 

Imports rebuts pel personal d’alta direcció 
Exercici  

actual 

Exercici 

anterior 

6. Avançaments i crèdits concedits, dels quals: 97709 0,00 0,00 

  a) Imports retornats 97710 0,00 0,00 

  b) Obligacions assumides per compte d’ells a títol de garantia 97711 0,00 0,00 

 

    
 

Imports rebuts pels membres dels òrgans d’administració 
Exercici  

actual 

Exercici 

anterior 

6. Avançaments i crèdits concedits, dels quals: 97729 0,00 0,00 

  a) Imports retornats 97730 0,00 0,00 

  b) Obligacions assumides per compte d’ells a títol de garantia 97731 0,00 0,00 
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10. Altra informació 

10.1. Nombre mitjà de persones contractades durant el curs de l’exercici: 

 

Nombre mitjà de persones contractades durant el curs de l’exercici, per 

categories (adaptades a la CNO-11) 

Exercici  

actual 

Exercici 

anterior 

Total feina mitjana 98007 0,00 0,00 

10.2. No hi ha acords de l’empresa que no apareguin al balanç ni sobre els quals no s’hagi incorporat 

informació en un altre apartat de la memòria. 

10.3. Subvencions, donacions i llegats. 

 

A la taula següent es detallen els moviments relacionats amb l’import i les característiques de les 

subvencions, les donacions i els llegats rebuts que apareixen al balanç, com també els imputats al 

compte de pèrdues i guanys. 

 

Subvencions, donacions i llegats rebuts concedits per tercers que no 

siguin socis 
Exercici actual Exercici anterior 

- Que apareixen al balanç  146.782,68 152.926,68 

- Imputats al compte de pèrdues i guanys  6.144,00 6.144,00 

Deutes a llarg termini transformables en subvencions  0,00 0,00 

 

A la taula següent es detalla l’anàlisi del moviment de l’apartat “Subvencions, donacions i llegats 

rebuts” del balanç i s’hi indica el saldo inicial i final, els augments i les disminucions, i els imports 

rebuts i retornats. 

 

Subvencions, donacions i llegats recollits al patrimoni del balanç, 

concedits per tercers que no siguin socis: anàlisi del moviment 
Exercici actual Exercici anterior 

Saldo al principi de l’exercici  152.926,68 159.070,68 

(+) Imports rebuts  0,00 0,00 

(+) Conversió de deutes a llarg termini en subvencions  0,00 0,00 

(-) Subvencions traspassades a resultats de l’exercici  -6.144,00 -6.144,00 

(-) Imports retornats  0,00 0,00 

(+/-) Altres moviments  0,00 0,00 

Saldo al tancament de l’exercici  146.782,68 152.926,68 

 

 

 

A la taula següent s’indica detalladament l’entitat pública que les concedeix i es precisa quina és 

l’Administració local, autonòmica, estatal o internacional que les proporciona.  A més, també es mostra 

l’origen de les donacions i els llegats rebuts. 

 

Entitat Import Característiques 
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10.4. Compromisos financers. 

No es tenen compromisos ferms de compra i/o fons previsibles de financiació ni tampoc compromisos 

ferms de venda. 

10.5. Circumstàncies posteriors a la data de tancament de l’exercici. 

No s’han produït circumstàncies especials que afectin al patrimoni de l’empresa amb posterioritat a la 

data del tancament de l’exercici. 

10.6. Altra informació rellevant. 

A la data de tancament de l’exercici, no hi ha cap dada rellevant, que pugui suposar canvis significatius 

en el valor dels actius o passius en l’exercici següent. 

 

 

 

10.1. Informació de les despeses d’aplicació a la finalitat fundacional. 

INGRESSOS   2016   2017   2018   2019   2020 

  Neces. Aplic. Neces. Aplic. Neces. Aplic. Neces. Aplic. Neces. Aplic. 

Tickets   1.405   1.593   1.406   1.174   443 

Subvencions   45.523   59.900   56.000   56.000   45.000 

Imputació Subv.   30.720   30.720   6.144   6.144   6.144 

    77.648   92.213   63.550   63.318   51.587 

                      

DESPESES                     

  Neces. Aplic. Neces. Aplic. Neces. Aplic. Neces. Aplic. Neces. Aplic. 

Personal   26.575   26.783   27.094   27.167   27.033 

Altres 6.951 113 7.624   4.177 7.894 5.516 1.520 7.256   

Amortització   18.384   12.256   15.936   10.234   10.234 

Financers   5.550   5.347   5.139   4.925   4.704 

  6.951 50.622 7.624 44.386 4.177 56.063 5.516 43.847 7.256 41.972 

                      

Ingressos Bruts   77.648   92.213   63.550   63.318   51.587 

Desp. necessaries   -6.951   -7.624   -4.177   -5.516   -7.256 

INGRESSOS NETS   70.697   84.589   59.373   57.803   44.331 

                      

Deficit d'aplicació       14.826             
Compensació dèficit ex. 
Anteriors           14.502   3.385   10.941 

                      

Desp. d'aplicació   0,72   0,52   0,94   0,76   0,95 
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A  Almacelles, el 22/06/2021, expressen la seva conformitat amb la seva signatura:  

 

 

Sr./Sra. Josep Ibarz Gilart 

DNI: 40893386F 

En qualitat de:  President 

 

Sr./Sra. Maria Lluïsa Granero Murgades 

DNI: 78080750M 

En qualitat de:  Vicepresidenta 

 

Sr./Sra. Montserrat Noró Montraveta 

DNI: 43702016S 

En qualitat de:  Vocal 

 

Sr./Sra. Vanesa Olivart Rosicart 

DNI: 437202255S 

En qualitat de:  Vocal 

 

Sr./Sra. Ignasi Comella Clavero 

DNI: 78080823N 

En qualitat de:  Vocal 

 

Sr./Sra. Joan Mas Urgell 

DNI: 40876647N 

En qualitat de:  Vocal 

 

 


