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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR
INDEPENDENT
A l’Accionista únic de la
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, S.A.M.
Opinió
Hem auditat els comptes anuals adjunts de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú,
S.A.M., que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2019, el compte de pèrdues i guanys,
l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a
l’exercici anual finalitzat en aquesta data.
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius,
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Companyia d’Aigües de Vilanova i
la Geltrú, S.A.M. (la Societat), a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats i fluxos
d’efectiu corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc
normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació (que s’identifica en la nota 2 de la
memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.
Fonament de l’opinió
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb
l’auditoria dels comptes anuals del nostre informe.
Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons
allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest sentit, no
hem prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o
circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa reguladora, hagin
afectat la necessària independència de manera que s’hagi vist compromesa.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió.
Aspectes més rellevants de l’auditoria
Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han
estat considerats com els riscos d’incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels
comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra
auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests,
i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos.
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Aspecte rellevant

Treball realitzat

Xifra de negocis (nota 25 de la memòria)
L’activitat principal de la societat consisteix en
la gestió i l'explotació del servei de
proveïment d'aigua potable i sanejament al
municipi de Vilanova i la Geltrú, el que
comporta la necessitat d’establir processos i
sistemes complexos per al control del volum
d’operacions, facturació i periodificacions
d’ingressos de consums pendents. Aquests
factors motiven que la xifra de negocis hagi
estat considerat aspecte rellevant de
l’auditoria.

Els nostres procediments d’auditoria han
inclòs, entre d’altres, la comprensió i avaluació
del model de gestió i dels sistemes de control
intern de les activitats i sistemes d’informació
implantats per la Direcció.
D’altra banda, s’ha procedit a realitzar proves
d’integritat de les xifres de facturació,
analitzant les evolucions mensuals i s’han
obtingut les estimacions realitzades per part
dels responsables de la Societat sobre els
consums pendents de facturació, aplicant
proves de detall i de raonabilitat global, en
base a les xifres de consums i les tarifes a
aplicar.

Altra informació: Informe de gestió
L'altra informació comprèn exclusivament l'informe de gestió de l'exercici tancat a 31 de
desembre de 2019, la formulació de la qual és responsabilitat dels administradors de la Societat i
no forma part integrant dels comptes anuals.
La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l'informe de gestió. La nostra
responsabilitat sobre l'informe de gestió, de conformitat amb allò que exigeix la normativa
reguladora de l'activitat d’auditoria de comptes, consisteix a avaluar i informar sobre la
concordança de l'informe de gestió amb els comptes anuals, a partir del coneixement de l'entitat
obtingut en la realització de l'auditoria dels esmentats comptes i sense incloure informació
diferent de l'obtinguda com a evidència durant la mateixa. Així mateix, la nostra responsabilitat
consisteix a avaluar i informar de si el contingut i presentació de l’informe de gestió són conformes
a la normativa que resulta d'aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, concloem que
existeixen incorreccions materials, estem obligats a informar d'això.
Sobre la base del treball realitzat, segons allò descrit en el paràgraf anterior, la informació que
conté l'informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de l'exercici 2019 i el seu contingut
i presentació són conformes amb la normativa que resulta d'aplicació.
Responsabilitats dels administradors en relació als comptes anuals
Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, de
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del
control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures
d’incorrecció material, deguda a frau o error.
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En la preparació dels comptes anuals, els administradors són responsables de la valoració de la
capacitat de la Societat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons
correspongui, les qüestions relacionades amb l’empresa en funcionament i utilitzant el principi
comptable d’empresa en funcionament excepte si els administradors tenen la intenció de liquidar
la societat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.
Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt
estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que
conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una
auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de
comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les
incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de
forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que
els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria
de comptes vigent a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud
d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També:
• Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau
o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i
obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra
opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el
cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació,
omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern.
• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar
procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la
finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat.
• Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels administradors.
• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part dels administradors, del principi
comptable d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda,
concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions
que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Societat per continuar com a
empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que
cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en
els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió
modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència d’auditoria obtinguda fins a la data
del nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa
que la Societat deixi de ser una empresa en funcionament.
• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents
de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.
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Ens comuniquem amb els administradors de l’entitat en relació amb, entre altres qüestions, l’abast
i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així
com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de
l’auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació als administradors de l’entitat,
determinem els que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del
període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius.
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o
reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.

Barcelona, 6 de maig de 2020
Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.
Nº ROAC: S0206

39334508T
PERE RUIZ
(R:
B58671710)

Firmado
digitalmente por
39334508T PERE
RUIZ (R: B58671710)
Fecha: 2020.05.06
14:05:10 +02'00'

“Aquest informe es correspon amb el segell
distintiu núm. 20/20/02161 emès pel Col·legi de
Censors Jurats de Comptes de Catalunya.”

Pere Ruiz Espinós
Nº ROAC 15844

An independent member of
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COMPTES ANUALS
EXERCICI 2019

1

COMPTESANUALSIINFORMEDEGESTIÓ2019

COMPANYIAD’AIGÜESDEVILANOVAILAGELTRÚ
Balança31dedesembrede2019
(Expressateneuros)





ACTIU

A)
I.
5.
II.
1.
2.
3.
V.
2.
5.
B)
II.
1.
6.
III.
1.
2.
6.

ACTIUNOCORRENT
Immobilitzatintangible
Aplicacionsinformàtiques
Immobilitzatmaterial
Terrenysiconstruccions
Instalͼlacionstècniques
Immobilitzatencursibestretes
Inversionsfinanceresallargtermini
Crèditsatercers
Altresactiusfinancers
ACTIUCORRENT
Existències
Comercials
Bestretesaproveïdors
Deutorscomercialsialtrescomptesacobrar
Clientspervendesiprestacionsdeserveis
Clientsd'empresesdelgrupiassociades
AltrescrèditsambAdministracionsPúbliques

VI.
VII.
1.

Periodificacionsacurttermini
Efectiuialtresactiuslíquidsequivalents
Tresoreria
TOTALACTIU(A+B)

Nota

7

5



9



10


9




Exercici2019

Exercici2018

3.735.192,41
28.044,40
28.044,40
3.680.821,43
684.314,48
2.990.122,95
6.384,00
26.326,58
24.607,30
1.719,28
2.667.999,96
143.263,81
143.143,81
120,00
1.680.866,57
1.640.652,47
14.046,84
26.167,26

3.468.411,61
39.401,95
39.401,95
3.392.525,27
716.765,42
2.642.314,36
33.445,49
36.484,39
34.377,11
2.107,28
2.704.376,38
164.031,78
162.326,49
1.705,29
1.545.072,17
1.515.501,61
14.955,84
14.614,72





10.330,82
833.538,76
833.538,76

6.747,48
988.524,95
988.524,95



6.403.192,37

6.172.787,99
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COMPTESANUALSIINFORMEDEGESTIÓ2019

COMPANYIAD’AIGÜESDEVILANOVAILAGELTRÚ
Balança31dedesembrede2019
(Expressateneuros)



A)
AͲ1)
I.
1.
III.
1.
2.
VII.
AͲ3)
B)
II.
2.
5.
C)
III.
2.
5.
V.
1.
2.
3.
4.
6.
7.


PATRIMONINETIPASSIU
PATRIMONINET
FonsPropis
Capital
Capitalescripturat
Reserves
Legaliestatutàries
Altresreserves
Resultatdel'exercici
Subvencions,donacionsillegatsrebuts
PASIUNOCORRENT
Deutesallargtermini
DeutesambentitatsdeCrèdit
Altrespassiusfinancers
PASIUCORRENT
Deuteacurttermini
DeuteambentitatsdeCrèdit
Altrespassiusfinancers
Creditorscomercialsialtrescomptesapagar
Proveïdors
Proveïdors,empresesdelgrupiassociades
Creditorsvariïs
Personal(remuneracionspendentsdepagament)
AltresdeutesambAdministracionsPúbliques
Bestretesdeclients
TOTALPATRIMONINETIPASIU(A+B+C)

Nota

9.5






18

9



9


9








Exercici2019
4.478.950,18
4.411.556,68
647.000,00
647.000,00
3.035.091,11
129.400,00
2.905.691,11
729.465,57
67.393,50
153.504,25
153.504,25
149.773,87
3.730,38
1.770.737,94
113.974,64
111.490,23
2.484,41
1.656.763,30
1.144.616,05
203.660,17
98.583,73
131.163,28
77.116,04
1.624,03
6.403.192,37

Exercici2018
3.752.643,29
3.682.091,11
647.000,00
647.000,00
2.290.609,50
129.400,00
2.161.209,50
744.481,61
70.552,18
263.462,08
263.462,08
261.096,28
2.365,80
2.156.682,62
238.747,22
223.446,19
15.301,03
1.917.935,40
1.412.397,28
213.138,40
90.728,55
127.038,12
68.273,76
6.359,29
6.172.787,99
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COMPTESANUALSIINFORMEDEGESTIÓ2019

COMPANYIAD’AIGÜESDEVILANOVAILAGELTRÚ

ComptedePèrduesiGuanysa31dedesembrede2019
(Expressateneuros)




A)
1
a)
b)
3.
4.
a)
c)
5.
a)
6.
a)
b)
7
a)
b)
c)
8.
9.

A.1)

12.
b)
b2)
13.
b)
A.2)



Nota Exercici2019


OPERACIONSCONTINUADES
Importnetdelaxifradenegocis
Vendes
Prestaciódeserveis
Treballsrealitzatsperl'empresaperalseuactiu
Aprovisionaments
Consumdemercaderies
Treballsrealitzatsperaltresempreses
Altresingressosd'explotació
Ingressosaccessorisialtresdegestiócorrent
Despesesdepersonal
Sous,salarisiassimilats
Carguessocials
Altresdespesesd'explotació
Serveisexteriors
Tributs
Pèrdues,deterioramentivariaciódeprovisionsperoperacionscomercials
Amortitzaciódel'immobilitzat
Imputaciódesubvencionsdel'immobilitzatnofinancerialtres
Altresresultats



25



13




13
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Exercici2018



7.064.920,91
7.064.920,91
0,00
137.688,38
(2.702.503,95)
(2.598.958,52)
(103.545,43)
102.064,51
102.064,51
(1.730.543,25)
(1.309.492,69)
(421.050,56)
(1.629.873,42)
(1.552.999,76)
(16.411,01)
(60.462,65)
(509.203,36)
3.158,68
2.054,28



6.976.085,81
6.972.505,01
3.580,80
107.114,46
(2.691.053,42)
(2.569.858,66)
(121.194,76)
73.747,02
73.747,02
(1.653.768,58)
(1.252.676,74)
(401.091,84)
(1.613.803,95)
(1.576.429,65)
(16.530,84)
(20.843,46)
(442.526,38)
3.158,68
(803,46)
758.150,18

RESULTATD'EXPLOTACIÓ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

Ingressosfinancers
Valornegociablesialtresinstrumentsfinancers
Atercers
Despesesfinanceres
Deutesambtercers
RESULTATFINANCER(12+13+14+15+16)










737.762,78

4,08
4,08
4,08
(6.473,06)
(6.473,06)
(6.468,98)







RESULTATABANSD'IMPOSTOS

Impostsobrebeneficis







731.293,80

(1.828,23)


746.347,48

A.4) RESULT.DELEXERC.PROCEDENTD'OPERACIOSCONTINUADES(A.3+17)
B) OPERACIONSINTERROMPUDES
 





729.465,57



744.481,61



A.5) RESULTATDEL'EXERCICI(A.4+18)



729.465,57

744.481,61


A.3)

17.


4,12
4,12
4,12
(11.806,82)
(11.806,82)
(11.802,70)

(1.865,87)
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COMPTESANUALSIINFORMEDEGESTIÓ2019

COMPANYIAD’AIGÜESDEVILANOVAILAGELTRÚ

Estatdecanvisalpatrimonineta31dedesembrede2019


A) Estatd’ingressosidespesesreconegudes





A)


B)

Nota 31/12/2019

31/12/2018

RESULTATDELCOMPTEDEPÈRDUESIGUANYS



729.465,57

744.481,61

INGRESSOSIDESPESESIMPUTADESDIRECTAMENTALPATRIMONINET

Totalingressosidespesesimputatsdirectamentalpatrimoninet(I+II+
III+IV+V+VI+VII)










0,00

0,00






Ͳ3.158,68


Ͳ3.158,68

Ͳ3.158,68

Ͳ3.158,68


TRANSFERÈNCIESALCOMPTEDEPÈRDUESIGUANYS


VIII. Subvencions,donacionsillegatsrebuts
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Totaltransferènciesalcomptedepèrduesiguanys(VIII+IX+X+XI+XII+
XIII)
















TOTALD'INGRESSOSIDESPESESRECONEGUDES(A+B+C)





726.306,89

741.322,93





C)



B) Estattotaldecanvisenelpatrimoninet






Capital
ESTATDECANVISALPATRIMONINET
Escripturat

Reserves

Resultat
de
l'exercici

Subv.
Donacionsi
llegats
rebuts

Total

A) SALDO,FINALDEL'EXERCICI2017

647.000,00

1.548.417,80

742.191,70

73.710,86 3.011.320,36

B) SALDOAJUSTAT,INICIDEL'EXERCICI2018

647.000,00

1.548.417,80

742.191,70

73.710,86 3.011.320,36











I.

Totalingressosidespesesreconegudes







744.481,61


Ͳ3.158,68

741.322,93

III. Altresvariacionsdelpatrimoninet



742.191,70 Ͳ742.191,70 

0,00

1. Aplicacióresultat



742.191,70 Ͳ742.191,70 

0,00

C) SALDO,FINALDEL'EXERCICI2018

647.000,00

2.290.609,50

744.481,61

70.552,18 3.752.643,29

D) SALDOAJUSTAT,INICIDEL'EXERCICI2019

647.000,00

2.290.609,50

744.481,61

70.552,18 3.752.643,29











I.

Totalingressosidespesesreconegudes







729.465,57


Ͳ3.158,68

726.306,89

III. Altresvariacionsdelpatrimoninet



744.481,61 Ͳ744.481,61 

0,00

1. Aplicacióresultat



744.481,61 Ͳ744.481,61 

0,00

E) SALDO,FINALDEL'EXERCICI2017

647.000,00

3.035.091,11

729.465,57

67.393,50 4.478.950,18
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COMPTESANUALSIINFORMEDEGESTIÓ2019

COMPANYIAD’AIGÜESDEVILANOVAILAGELTRÚ

ESTATDEFLUXESD’EFECTIU




1.
2.
a)
b)
d)
g)
h)
k)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4.
a)
c)
5.
6.
b)
c)
e)
7.
e)
8.
10.
b)
2.
5.
12.
E)








Nota

Exercici2019

Exercici2018



5i7







9

9
9


9
9

Pagamentperinversions(Ͳ)

Immobilitzatintangible

Immobilitzatmaterial
5
Altresactiusfinancers

Cobramentsperdesinversions(+)

Altresactiusfinancers

Fluxosd'efectiudelesactivitatsd'inversió(6+7)

Cobramentipagamentdepassiufinancer

Devolucióiamortització

Deutesambentitatsdecrèdit(Ͳ)

Altresdeutes(Ͳ)

Fluxosefectiusdelesactivitatsdefinançament(9+10+11)


731.293,80
435.287,39
509.203,36
60.462,65
Ͳ3.158,68
Ͳ4,08
6.472,52
Ͳ137.688,38
Ͳ435.691,86
19.182,68
Ͳ183.119,22
Ͳ15.134,78
Ͳ269.404,28
1.649,35
11.134,39
Ͳ6.639,94
Ͳ6.644,02
4,08
724.249,39
Ͳ648.453,59
Ͳ1.167,87
Ͳ647.285,72
0,00
388,00
388,00
Ͳ648.065,59
Ͳ231.169,99
Ͳ231.169,99
Ͳ223.106,87
Ͳ8.063,12
Ͳ231.169,99

746.347,48
364.899,40
442.526,38
20.843,46
Ͳ3.158,68
Ͳ4,12
11.806,82
Ͳ107.114,46
200.388,29
1.832,94
42.722,09
Ͳ8.463,52
173.228,09
Ͳ21.306,30
12.374,99
Ͳ11.994,64
Ͳ11.998,76
4,12
1.299.640,53
Ͳ598.276,37
Ͳ23.719,68
Ͳ574.453,71
Ͳ102,98
0,00
0,00
Ͳ598.276,37
Ͳ303.927,06
Ͳ303.927,06
Ͳ295.863,92
Ͳ8.063,14
Ͳ303.927,06

AUGMENT/DISMINUCIÓNETAD'EFECTIUOEQUIVALENTS(5+8+
12+D)



Ͳ154.986,19

397.437,10





Resultatdel'exerciciabansd'impostos
Ajustosdelresultat
Amortitzaciódel'immobilitzat(+)
Correccionsvalorativesperdeteriorament(+/Ͳ)
Imputaciódesubvencions(Ͳ)
Ingressosfinancers(Ͳ)
Despesesfinanceres(+)
Altresingressosidespeses(Ͳ/+)
Canvisalcapitalcorrent
Existències(+/Ͳ)
Deutorsialtrescomptespercobrar(+/Ͳ)
Altresactiuscorrents(+/Ͳ)
Creditorsialtrescomptesperpagar(+/Ͳ)
Altrespassiuscorrents(+/Ͳ)
Altresactiusipassiusnocorrents(+/Ͳ)
Altresfluxosefectiusdelesactivitatsd'explotació
Pagamentd'interessos(Ͳ)
Cobramentd'interessos(+)
Fluxosd'efectiudelesactivitatsd'explotació(1+2+3+4)


Efectiuoequivalentsalcomençamentdel'exercici
Efectiuoequivalentsalfinaldel'exercici.






988.524,95
833.538,76





591.087,85
988.524,95
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1.ACTIVITATDELASOCIETAT

La COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M. es va constituir com a Societat
Anònimael10desetembrede2004davantelnotariSr.EduardoHernándezCompta.Segons
elsestatutsdelasocietat,téduradaindefinida.

EldomicilisocialactualestrobaalcarrerColͼlegi,número38deVilanovailaGeltrú,Barcelona.

L’objecte social de l'empresa és la realització de totes aquelles activitats encaminades a la
millor gestió i administració del cicle integral de l’aigua, des de la regulació dels recursos
hidràulicsnecessaris,finsalareutilitzaciói/oretorndelesaigüestractadesalmedinatural.
Les activitats encaminades a la prospecció, implantació, gestió, administració i explotació
d’infraestructures i serveis relacionats amb tot tipus de xarxes de subministrament, de
comunicacióidistribució,latitularitatdelaqualsiguiostentadaperlasocietatopuguitenirla
concessió,arrendamentoqualsevolaltraformajurídica.
Lagestiódecobramentdetottipusdepreuspúblics,taxes,impostosoqualsevolaltrafigura
tributària, quan la societat estigui facultada per realitzarͲla en virtut de conveni, delegació,
atribució legal o qualsevol altre títol que l’habiliti, de qualsevol administració pública o
d’organismes dependents de la mateixa, quedant excloses les potestats que resultin
incompatiblesperlanaturalesajurídicadelaempresa.

Endata8denovembrede2004,elPledel’Ajuntamentvaaprovarencarregaralasocietatla
gestió,administració,explotació,manteniment,reposicióiconstruccióenelseucas,delsbéns
queconstitueixenelseu patrimoni,aixícom delsbénsdetitularitatmunicipalceditsenúso
d’altresquelisiguintransferitsid’aquellsdenousquesiguinnecessarisperportaratermini
lesactivitats quesónobjectesocialde l’empresa,pertalquesiguin gestionatsdelamanera
mésconvenient,percebentlasocietattotselsrendimentqueelsmateixosgenerin.
Així mateix, s’acorda la concessió administrativa sobre els béns de domini públic de
l’Ajuntament corresponent al servei d’abastament i clavegueram. S’estableix que la vigència
d’aquestsacordssónper50anys,establintͲsequealafinalitzaciódeltermini,elsbénsobjecte
de la concessió demanial i de la cessió d’us, les obres i les instalͼlacions que hagi realitzat la
societat,revertiranenperfecteestatdeconservacióal’Ajuntament.

EnlaJuntaGeneralde data7dejuliolde2014es vaaprovarlamodificaciódelsestatuts de
l’entitat per tal d’adaptarͲlos a allò establert en la Llei  27/2013, de 27 de desembre de
racionalitzacióisostenibilitatdel'Administraciólocal,establintqueelConselld’Administració
estaràformatper9membres,sentelpresident/al’alcalde/essadel’Ajuntament,oaquellqui
nomenientreelsconsellers/resregidors/res
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2.ͲBASESDEPRESENTACIÓDELSCOMPTESANUALS
1. Imatgefidel:
Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la
Societat, haventͲse aplicat les normes establertes en el Pla General de
Comptabilitataprovat mitjançant Reial Decret1514/2007,idisposicionslegals
vigents en matèria comptable, amb la fi de mostrar la imatge fidel del
patrimoni,delasituaciófinanceraidelsresultatsdel'empresa,presentatsenel
seumodelnormal.
S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla
General de Comptabilitat vigents en el moment de la formulació d'aquests
comptes.
2. Principiscomptablesaplicats
Hansigutnormad’aplicacióelsprincipiscomptablessegüents:
a) Principi d’empresa en funcionament: es considera que la gestió de
l’empresacontinuaràenunfuturprevisible,demaneraquel’aplicaciódels
principisicriteriscomptablesnotéelpropòsitdedeterminarelvalordel
patrimoni net amb finalitat de transmissió global o parcial, ni l’import
resultantencasdeliquidació.
b) Principi de meritació: Els efectes de les transaccions o fets econòmics es
registraran quan tinguin lloc, i les despeses i els ingressos s’imputaran a
l’exerciciaquèesrefereixinelscomptesanuals,ambindependènciadela
dataenquèespaguinocobrin.
c) Principi d’uniformitat: Adoptat un criteri dins de les alternatives que si
s’escauiespermeti,caldràmantenirͲloeneltempsiaplicarͲlodemanera
uniformeperatransaccions,altresesdevenimentsicondicionsquesiguin
similars,semprequenos’alterinelssupòsitsquevanmotivarl’elecció.
d) Principideprudència:Caldràserprudentenlesestimacionsivaloracionsa
realitzar en condicions d’incertesa. La prudència no justifica que la
valoració dels elements patrimonials no respongui a la imatge fidel que
handereflectirelscomptesanuals.
e) Principidenocompensació:Tretqueunanormadisposideformaexpressa
elcontrari,nopodrancompensarͲselespartidesdel’actiuidelpassiuoles
despesesiingressos,iesvaloraranseparadamentelselementsintegrants
delscomptesanuals.
f) Principideimportànciarelativa:S’admetràlanoaplicacióestricted’alguns
delsprincipisicriteriscomptablesquanlaimportànciarelativaentermes
quantitatius o qualitatius de la variació que tal fet produeixi sigui
escassament significativa, i en conseqüència, no alteri l’expressió de la
imatgefidel.

Encasdeconflicteentreprincipiscomptables,hauràdeprevalerelquemillor
condueixiaqueelscomptesanualsexpressinlaimatgefideldelpatrimoni,dela
situaciófinanceraidelsresultatsdel’empresa.

8

COMPTESANUALSIINFORMEDEGESTIÓ2019

3. Aspectescríticsdelavaloracióiestimaciódelaincertesa:
En la preparació dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2019 s’han
determinatestimacionsihipòtesisenfunciódelamillorinformaciódisponiblea
31 de desembre de 2019 sobre els fets analitzats. Les principals estimacions
aplicadesenelscomptesanualshanestatlessegüents:
¾ Lavidaútildelsactiusmaterialsiintangibles.
¾ L’avaluaciódepossiblespèrduesperdeterioramentdecrèditsid’altresactius.
¾ Estimacióiavaluaciódeprovisionsicontingències
És possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a
modificarͲles (a l’alça o a la baixa) en pròxims exercicis i es faria de forma
prospectiva,reconeixentelsefectesdelcanvid’estimacióenelscorresponents
comptesanualsfuturs.
La Direcció de la societat no preveu que existeixin condicions d’incertesa que
puguiafectaralacontinuïtatdelasocietat.
4. Comparaciódelainformació
Als efectes de l’obligació establerta en l’article 35.6 del Codi de Comerç, i als
efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de
comparabilitat, juntament amb les xifres de l’exercici 2018 es presenten les
xifresdel’exercicianterior.
5. Agrupaciódepartides
Noexisteixenpartides quehaginestat objected’agrupacióenel balanç,enel
compte de pèrdues i guanys, en l’estat de canvis en el patrimoni net ni en
l’estatdefluxosd’efectiu.
6. Elementsrecollitsendiversespartides
Noexisteixenelementsregistratsenvàriespartidesdelbalançodelcomptede
pèrduesiguanysambl’excepciódeladiferenciacióentrecorrentinocorrent
atenentasielvencimentésinferiorosuperiora12mesos
7. Canvisdecriteriscomptables
Nos'hanrealitzatcanvisencriteriscomptablesrespectealsComptesAnualsde
l’exercicianterior.
8. Correcciód’errors
No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a
reformularelscomptes,elsfetsconegutsambposterioritataltancament,que
podrien aconsellar ajustaments en les estimacions a tancament de l'exercici,
hanestatesmentatsenelsseusapartatscorresponents.
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3.ͲAPLICACIÓDELRESULTAT

ElConselld'AdministracióproposaalaJuntaGenerald’accionisteslasegüentdistribuciódel
resultatdel'exercici2019:


REPARTIMENT

IMPORT

Pèrdues i guanys (Benefici)

TOTAL


729.465,57

729.465,57

DISTRIBUCIÓ 



a Reserva Voluntària





IMPORT
729.465,57

 729.465,57


4.ͲNORMESDEREGISTREIVALORACIÓ

1.

Immobilitzatintangible:

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i,
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva
corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que
haginexperimentat.Aquestsactiuss'amortitzenenfunciódelasevavidaútil.
LaSocietatreconeixqualsevolpèrduaquehagipogutproduirͲseenelvalor
registratd'aquestsactiusamborigenenelseudeteriorament.Elscriterisper
al reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si
escau,delesrecuperacionsdelespèrduesperdeterioramentregistradesen
exercicisanteriorssónsimilarsalsaplicatsperalsactiusmaterials.

a.

Propietatindustrial
S'han comptabilitzat en aquest concepte les despeses ocasionades amb
l’objecte d’adquirir la propietat i el dret d’ús de la marca, haventͲse inclòs
despeses,enelseucas,detramitacióiinscripcióalcorresponentregistre.
Aquestsactiuss'amortitzenlinealmentalllargdelessevesvidesútilsquesón
5anys.


b.

Aplicacionsinformàtiques
Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els
sistemesinformàticsbàsicsenlagestiódelaSocietatesregistrenacàrrecde
l'epígraf“Aplicacionsinformàtiques”delbalançdesituació.
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Elscostosdemantenimentdelssistemesinformàticsesregistrenacàrrecdel
comptederesultatsdel'exercicienques'incorren.
L'amortització de les aplicacions informàtiques es realitza linealment en un
períodede5anys.
Noexisteixenactiusintangiblesambunavidaútilindefinida.

2.

Immobilitzatmaterial:
a.

Cost
Elsbénscompresosenl'immobilitzatmaterialesvalorenapreud'adquisició
o al cost de producció, incloses totes les despeses addicionals directament
relacionades amb la seva posada en funcionament, tals com despeses
d’enderrocament, transport, drets aranzelaris, assegurances, instalͼlació,
muntatgeialtressimilars.
Aixímateix,formapartdelvalordelimmobilitzatmaterial,l’estimacióinicial
del valor actual de les obres de desmantellament o retirada, així com els
costos de rehabilitació del lloc que està instalͼlat. Formen part de
l'immobilitzatmaterialelscostosfinancerscorresponentsalfinançamentdels
projectes d'instalͼlacions tècniques el període de construcció de les quals
superal'any,finsalapreparaciódel'actiuperalseuús.
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com
major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva
capacitat,productivitatoprolongaciódelasevavidaútil.
Lesdespesesperiòdiquesdemanteniment,conservacióireparaciós'imputen
a resultats, seguint el principi de meritació, com cost de l'exercici  en què
s'incorren.


b.

Amortització
L'amortitzaciód'aquestsactiuscomençaquanelsactiusestanpreparatspera
l'úsperalqualvanserprojectats.
L'amortitzacióescalcula,aplicantelmètodelineal,sobreelcostd'adquisició
delsactiusmenyselseuvalorresidual;entenentͲsequeelsterrenyssobreels
quals s'assenten els edificis i altres construccions tenen una vida útil
indefinidaique,pertant,nosónobjected'amortització.
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es
realitzen amb contrapartida en el compte de resultats i, bàsicament,
equivalenalspercentatgesd'amortitzaciódeterminatsenfunciódelsanysde
vidaútilestimada,comtermemitjà,delsdiferentselements:
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Anysvidaútil
estimada


CONCEPTE

ANYS

Construccions

35anys

Instalͼlacions(Xarxesd'aigua)

15anys

Maquinariaiutillatge

8anys

Altresinstalͼlacions

8anys

Mobiliari

8anys

Equipsinformàtics

5anys

Elementsdetransport

8anys

Altreimmobilitzat

8anys



Elsvalorsresidualsilesvidesútilsesrevisen,ajustantͲlos,siescau,enladata
decadabalanç.
Deterioramentdelvalordelsactiusmaterialsiintangibles
Enladatadecadabalançdesituació,laSocietatrevisaelsimportsenllibres
dels seus actius materials i intangibles per a determinar si existeixen indicis
que aquests actius hagin sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si
existeix qualsevol indici, l'import recuperable de l'actiu es calcula amb
l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si
l'hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu que siguin
independents d'altres actius, la Societat calcula l'import recuperable de la
unitatgeneradorad'efectiualaqualpertanyl'actiu.
L'importrecuperableéselmajorvalorentreelvalorraonablemenyselcost
de venda i el valor d'ús. A l’avaluar el valor d'ús, els futurs fluxos d'efectiu
estimats s'han descomptat al seu valor actual utilitzant un tipus de
descompteabansd'impostosquereflecteixlesvaloracionsactualsdelmercat
pelquefaalvalortemporaldelsdinersielsriscosespecíficsdel'actiuperal
qualnos'hanajustatelsfutursfluxosd'efectiuestimats.
Si s'estima que l'import recuperable d'un actiu (o una unitat generadora
d'efectiu) és inferior al seu import en llibres, l'import de l'actiu (o unitat
generadorad'efectiu)esredueixalseuimportrecuperable.Immediatament
esreconeixunapèrduaperdeterioramentdevalorcomdespesa.
Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment,
l'import en llibres de l'actiu (unitat generadora d'efectiu) s'incrementa a
l'estimació revisada del seu import recuperable, però de tal manera que
l'import en llibres incrementat no superi l'import en llibres que s'hauria
determinatdenohaverͲsereconegutcappèrduaperdeterioramentdevalor
per a l'actiu (unitat generadora d'efectiu) en exercicis anteriors.
Immediatamentesreconeixunareversiód'unapèrduaperdeterioramentde
valor com ingrés. La reversió del deteriorament té com límit el valor
comptabledel'immobilitzatqueestavareconegutenladatadelareversió,si
nos'haguésregistratladeterioraciódelvalor.
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3.

Arrendaments
L'arrendamentd'unactius'hacomptabilitzatperlanaturalesad'aquestúltim
quan s'han transferit tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de
l'actiu objecte del contracte d'arrendament. Aquesta transferència es
dedueix de les condicions del contracte en el qual s'evidencia que
s’exercitarà l'opció de compra al finalitzar aquest o que de les seves
condicionss'enténqueestransferiràal'arrendatarialfinalitzarelterminio
quanelperíodedel'arrendamentcoincideixocobreixlamajorpartdelavida
econòmicadel'actiu.
En aquest sentit s'ha registrat com un immobilitzat material o intangible,
segons correspongui i un passiu financer pel mateix import, que serà el
menorentreelvalorraonabledel'actiuarrendatielvaloractualal'inicide
l'arrendament dels pagaments, entre els quals s'inclou el pagament per
l'opciódecompra,is'exclouenlesquotesdecaràctercontingent,elcostdels
serveisielsimpostosrepercutiblesperl'arrendador.
Elsarrendamentsesclassifiquencomarrendamentsfinancerssemprequeles
condicionsdelsmateixostransfereixinsubstancialmentelsriscosiavantatges
derivatsdelapropietatal'arrendatari.
Els altres arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius quan
s'haacordatl'úsd'unactiudurantunperíodedetempsdeterminat,acanvi
depercebreunimportúnicounasèriedepagamentsoquotes.Enaquestcas
els ingressos i les despeses derivades de l'acord d'arrendament són
consideratscomingrésidespesadelperíodequeesreporten,imputantͲseal
compte de pèrdues i guanys. La valoració és anàloga als actius dels
arrendamentsfinancersiúnicaments'incrementaelseuvalorcomptableen
l'importdelscostosdirectesdelcontractequelisiguinimputables.
La política d'amortització dels actius en règim d'arrendament financer és
similaral'aplicadaalesimmobilitzacionsmaterialspròpies.Sinoexisteixla
certesa raonable que l'arrendatari acabarà obtenint el títol de propietat al
finalitzar el contracte d'arrendament, l'actiu s'amortitza en el període més
curtentrelavidaútilestimadailaduradadelcontracted'arrendament.
Els interessos derivats del finançament de l'immobilitzat mitjançant
arrendament financer s'imputen als resultats de l'exercici d'acord amb el
criteridel'interèsefectiu,enfunciódel'amortitzaciódeldeute.



4.

Permutes
Durantl’exercicinos’haproduïtcappermuta.
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5.

Instrumentsfinancers
5.1

Actiusfinancers
Les diferents categories de valoració d’actius financers utilitzades en els
Comptesanualssónlessegüents:
a) Préstecsipartidesacobrar
Enaquestacategorias'haninclòselsactiusques'hanoriginatenlavenda
de béns i prestació de serveis per operacions de tràfic de l'empresa.
També s'han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les
operacionsdetràficdel'empresaiquenosentinstrumentsdepatrimoni
ni derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o
determinable.
Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és
altra cosa que el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la
contraprestació més tots els costos que li han estat directament
atribuïbles.
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat,
imputant en el compte de pèrdues i guanys els interessos reportats,
aplicantelmètodedel'interèsefectiu.
Percostamortitzats'enténelcostd'adquisiciód'unactiuopassiufinancer
menys els reemborsaments de principal i corregit (en més o menys,
segonssiguielcas)perlapartimputadasistemàticamentaresultatsdela
diferènciaentreelcostinicialielcorresponentvalordereemborsamental
venciment.Enelcasdelsactiusfinancers,elcostamortitzatinclou,amés
les correccions al seu valor motivades per la deterioració que hagin
experimentat.
Eltipusd'interèsefectiuéseltipusd'actualitzacióqueigualaexactament
el valor d'un instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu
estimatspertotselsconceptesalllargdelasevavidaromanent.
Elsdipòsitsifiancesesreconeixenperl'importdesemborsatperferfront
alscompromisoscontractuals.
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de
provisionsperdeterioramentdelvalordelsactiusfinancersperdiferència
entreelvalorenllibresielvaloractualdelsfluxosd'efectiurecuperables.
b) Actiusfinancersdisponiblesperalavenda
En aquesta categoria s'han inclòs els valors representatius de deute i
instruments de patrimoni d'altres empreses que no s'han inclòs en cap
altracategoria.
S'ha valorat inicialment pel seu valor raonable i s'han inclòs en la seva
valoracióiniciall'importdelsdretspreferentsdesubscripcióisimilars,que
s'hanadquirit.
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Posteriormentaquestsactiusfinancersesvalorenpelseuvalorraonable,
sensededuirelscostosdetransaccióenelsqualshand'incórrerperala
sevaalienació.
Elscanvisqueesprodueixinenelvalorraonableesregistrendirectament
en el patrimoni net, fins que l'actiu financer causi baixa del balanç o es
deteriori,momentqueaquestimports'imputaenelcomptedepèrduesi
guanys.

Correccionsvalorativesperdeteriorament
Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives
necessàries per l'existència d'evidència objectiva que el valor en llibres
d'unainversiónoésrecuperable.
L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de
l'actiufinanceril'importrecuperable.S'enténperimportrecuperablecom
elmajorimportentreelseuvalorraonablemenyselscostosdevendaiel
valoractualdelsfluxosd'efectiufutursderivatsdelainversió.
Lescorreccionsvalorativesperdeteriorament,isiescau,lasevareversió
s'hanregistratcomunadespesaouningrésrespectivamentenelcompte
de pèrdues i guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu
financer.
En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència
objectiva que el valor d'un crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars
característiques de risc valorats colͼlectivament) s'ha deteriorat com a
conseqüència d'un o més esdeveniments que han ocorregut després del
seureconeixementinicialiquehanocasionatunareduccióounretarden
elsfluxosd'efectiuques'havienestimatrebreenelfuturiquepotestar
motivatperinsolvènciadeldeutor.
Lapèrduaperdeterioramentseràladiferènciaentreelseuvalorenllibres
i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es
rebran, descomptantͲlos al tipus d'interès efectiu calculat en el moment
delseureconeixementinicial.

5.2 Passiusfinancers
a) Dèbitipartidesapagar
Enaquestacategorias'haninclòselspassiusfinancersques'hanoriginat
en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa i
aquellsquenosentinstrumentsderivats,notenenunorigencomercial.
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor
raonablequeéselpreudelatransaccióméstotsaquellscostosquehan
estatdirectamentatribuïbles.
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Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos
reportatss'hancomptabilitzatenelcomptedepèrduesiguanys,aplicant
elmètoded'interèsefectiu.
Elsdèbitsperoperacionscomercialsambvencimentnosuperioraunanyi
que no tenen un tipus d'interès contractual, així com els
desemborsamentsexigitspertercerssobreparticipacions,elpagamentde
lesqualss'esperaquesiguienelcurttermini,s'hanvaloratpelseuvalor
nominal.
Elspréstecsidescobertsbancarisquereporteninteressosesregistrenper
l'importrebut,netdecostosdirectesd'emissió.Lesdespesesfinanceres,
incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els
costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri del
meritament en el compte de resultats utilitzant el mètode de l'interès
efectiuis'afegeixenal'importenllibresdel'instrumentenlamesuraque
noesliquidenenelperíodequeesreporten.
ElspréstecsesclassifiquencomcorrentstretquelaSocietattinguieldret
incondicionalperaajornarlacancelͼlaciódelpassiudurant,almenys,els
dotzemesossegüentsaladatadelbalanç.
Elscreditorscomercialsnoreportenexplícitamentinteressosiesregistren
pelseuvalornominal.
b) Baixesd’actiusipassiusfinancers.
Els criteris emprats per a donar de baixa un actiu financer són que hagi
expiratos'haginceditelsdretscontractualssobreelsfluxosd'efectiude
l'actiufinancersentnecessariques'hagintransferitdemanerasubstancial
elsriscosibeneficisinherentsalasevapropietat.
Una vegada s'ha donat de baixa l'actiu, el guany o pèrdua sorgida
d'aquesta operació formarà part del resultat de l'exercici en el qual
aquestas'hagiproduït.
En el cas dels passius financers l'empresa els dóna de baixa quan
l'obligaciós'haextingit.Tambéesdónadebaixaunpassiufinancerquan
es produeix un intercanvi d'instruments financers amb condicions
substancialmentdiferents.
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la
contraprestació pagada inclosos els costos de transacció atribuïbles, es
recullenelcomptedepèrduesiguanysdel'exerciciquetinguilloc.

6.

Existències
Les existències estan valorades al preu d'adquisició o al cost de producció
(inclou les factures de compres de les diferents obres). Si necessiten un
períodedetempssuperioral'anyperaestarencondicionsdeservenudes,
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s'inclou en aquest valor, les despeses financeres que puguin atribuirͲse
directament.
Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d'adquisició o al seu
cost de producció, s'efectuaran les corresponents correccions valoratives
reconeixentͲlescomdespesaenelcomptedepèrduesiguanys
Elpreud'adquisicióincloul'importdelafactura,desprésdededuirqualsevol
descompteiafegittoteslesdespesesproduïdesfinsqueelsbénsestanenla
venda, tals com transports, aranzels de duana, assegurances i uns altres
directamentatribuïblesal'adquisiciódelesexistències.
LaSocietatrealitzaunaavaluaciódelvalornetrealitzabledelesexistènciesal
final de l'exercici, dotant l'oportuna pèrdua quan les mateixes es troben
sobrevalorades.
Quan les circumstàncies que prèviament van causar la rebaixa hagin deixat
d'existir o quan existeixi clara evidència d'increment en el valor net
realitzable a causa de un canvi en les circumstàncies econòmiques, es
procedeixarevertirl'importd'aquestarebaixa.

7.

ImpostsobreelValorAfegit.
L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d'adquisició dels actius
corrents i no corrents, així com dels serveis, que són objecte de les
operacionsgravadesperl'impost.Enelcasdeautoconsumintern,ésadirde
la producció pròpia amb destinació a l'immobilitzat de l'empresa, l'IVA no
deduïbles'addicionaalcostdelsrespectiusactiusnocorrents.


8.

Impostsobrebeneficis
Ladespesaperimpostsobrebeneficisrepresentalasumadeladespesaper
impostsobrebeneficisdel'exerciciaixícomperl'efectedelesvariacionsdels
actiusipassiusperimpostosanticipats,diferitsicrèditsfiscals.
La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la
suma de l'impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen
sobre la base imposable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que
fiscalmentsónadmissibles,méslavariaciódelsactiusipassiusperimpostos
anticipats/diferitsicrèditsfiscals,tantperbasesimposablesnegativescom
perdeduccions.
Elsactiusipassiusperimpostosdiferitsinclouenlesdiferènciestemporàries
que s'identifiquen com aquells imports que es preveuen pagadors o
recuperables per les diferències entre els imports en llibres dels actius i
passiusielseuvalorfiscal,aixícomlesbasesimposablesnegativespendents
de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment.
Aquestsimportsesregistrenaplicantaladiferènciatemporàriaocrèditque
correspongui el tipus de gravamen al que s'espera recuperarͲlos o liquidarͲ
los.
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Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències
temporàries imposables excepte del reconeixement inicial (estalvi en una
combinació de negocis) d'altres actius i passius en una operació que no
afecta ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. Per la seva banda, els
actiusperimpostosdiferits,identificatsambdiferènciestemporàriesnomés
es reconeixen en el cas que es consideri probable que la Societat ha
d’aconseguirenelfutursuficientsguanysfiscalscontralesqualspoderferͲlos
efectius.
En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits
registrats (tant actius com passius) a fi de comprovar que es mantenen
vigents,efectuantͲselesoportunescorreccionsalsmateixosd'acordambels
resultatsdelesanàlisisrealitzades.

9.

Ingressosidespeses
Elsingressosidespesess'imputenenfunciódelprincipidemeritació,ésadir,
quan es produeix la corrent real de béns i serveis que els mateixos
representen, amb independència del moment que es produeixi la corrent
monetariofinanceraderivadad'ells.Concretament,elsingressosescalculen
al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a
cobrarpelsbénslliuratsielsserveisprestatsenelmarcordinaridel'activitat,
deduïtselsdescomptesiimpostos.
Elsingressosperinteressosesreportenseguintuncriterifinancertemporal,
en funció del principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu
aplicable.
Elsserveisprestatsatercersesreconeixenalformalitzarl'acceptacióperpart
del client. Els quals en el moment de l'emissió d'estats financers es troben
realitzats però no acceptats es valoren al menor valor entre els costos
incorregutsil'estimaciód'acceptació.


10. Provisionsicontingències
Els comptes anuals de la Societat recullen totes les provisions significatives
enlesqualsésmajorlaprobabilitatques'hagid'atendrel'obligació.
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o
passats que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en
consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències del
succés que les motiven i són re estimades en ocasió de cada tancament
comptable. S'utilitzen per a afrontar les obligacions específiques per a les
quals van anar originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió
totaloparcial,quanaquestesobligacionsdeixend'existirodisminueixen.

11. Elementspatrimonialsdenaturalesamediambiental
L'activitatmediambientalésaquellal'objectiudelaqualésprevenir,reduiro
reparareldanyqueesprodueixisobreelmediambient.
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L'activitat de la societat, per la seva naturalesa, sí té un impacte
mediambientalsignificant.
Els costos incorreguts en l'adquisició de sistemes, equips i instalͼlacions
l'objecte de les quals sigui l'eliminació, limitació o el control dels possibles
impactesquepoguésocasionarelnormaldesenvolupamentdel'activitatde
lasocietatsobrelimediambient,esconsidereninversionsenimmobilitzat.
La resta de despeses relacionades amb el medi ambient, diferents de les
realitzades per a l'adquisició d'elements d'immobilitzats, es consideren
despesesdel'exercici.

12. Despesesdepersonal
Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre
socialobligatòriesovoluntàriesreportadesacadamoment,reconeixentles
obligacions per pagues extres, vacances o havers variables i les seves
despesesassociades.

13. Subvencions,donacionsillegats
Lessubvencions,donacionsillegatsnoreintegrablesescomptabilitzencom
ingressosdirectamentimputatsalpatrimoninetiesreconeixenenelcompte
depèrduesiguanyscomingressossobreunabasesistemàticairacionalde
forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió
objectedelasubvenció.
Lessubvencions,donacionsillegatsquetinguincaràcterdereintegrableses
registren com passius de l'empresa fins que adquireixen la condició de no
reintegrables.
Les subvencions no reintegrables que figuren al balanç de situació al ser
reconegudes anteriorment a l’entrada del nou pla general comptable no es
van comptabilitzar com a ingressos directament imputats al patrimoni net i
es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com ingressos sobre una
base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses
derivadesdeladespesaoinversióobjectedelasubvenció.

14. Actiusnocorrentsmantingutsperalavenda
No hi ha al balanç de situació dels comptes anuals actius no corrents
mantingutsperalavenda.
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5.ͲIMMOBILITZATMATERIAL

Lespartidesquecomposenl'immobilitzatmaterialdelaSocietat,aixícomelmovimentde
cadascunad'aquestespartidesespotobservarenelquadresegüent:



31/12/2018

Terrenysiconstruccions
Maquinària
Utillatge
Instalͼlacionsialtresinstal.
Mobiliari
Equipsproc.Informa.
Elementsdetransport
Altreimm.Material

1.134.648,48
63.419,82
28.386,73
6.136,49
5.693.895,69 692.590,06
70.460,86
419,80
126.472,42
6.449,42
35.082,60
27.788,51
184.084,73
45.205,82

Immobilitzatencurs

Altes

33.445,49

6.384,00

TOTALCOST

7.369.896,82

784.974,10

Construccions
Maquinària
Utillatge
Altresinstalͼlacions
Mobiliari
Equipsproc.informa.
Elementsdetransport

Ͳ417.883,06 Ͳ32.450,94
Ͳ71.861,55
Ͳ2.546,80
Ͳ21.261,86
Ͳ1.978,40
Ͳ3.154.094,45 Ͳ432.202,26
Ͳ68.778,85
Ͳ366,75
Ͳ106.931,95
Ͳ6.991,24
Ͳ22.513,09
Ͳ7.154,46

Altreimmobilitzat
TOTALAMORT.ACUM.
IMPORTNET

Ͳ114.046,74

Traspassos

288.296,16

31/12/2019




33.445,49





1.134.648,48
63.419,82
34.523,22
6.419.931,24
70.880,66
126.577,07
62.871,11
229.290,55

Ͳ33.445,49

6.384,00

0,00

8.148.526,15









Ͳ450.334,00
Ͳ74.408,35
Ͳ23.240,26
Ͳ3.586.296,71
Ͳ69.145,60
Ͳ107.578,42
Ͳ29.667,55



Ͳ127.033,83

6.344,77

0,00

Ͳ4.467.704,72

0,00

0,00

3.680.821,43

Ͳ6.344,77

Ͳ6.344,77

6.344,77

Ͳ12.987,09

Ͳ3.977.371,55 Ͳ496.677,94
3.392.525,27

Baixes



Al’exercici2018lesvariacionsforen:




31/12/2017

Terrenysiconstruccions
Maquinària
Utillatge
Instalͼlacionsialtresinstal.
Mobiliari
Equipsproc.Informa.
Elementsdetransport
Altreimm.Material

1.134.648,48

63.419,82

24.727,75
3.658,98
5.102.950,35 580.734,81
69.910,18
550,68
122.257,41
4.215,01
25.040,60
15.000,00
141.321,85
42.762,88

Immobilitzatencurs
TOTALCOST

Altes

Baixes

Traspassos

31/12/2018







Ͳ4.958,00




10.210,53





1.134.648,48
63.419,82
28.386,73
5.693.895,69
70.460,86
126.472,42
35.082,60
184.084,73

10.210,53

33.445,49



Ͳ10.210,53

33.445,49

6.694.486,97

680.367,85

Ͳ4.958,00

0,00

7.369.896,82

20

COMPTESANUALSIINFORMEDEGESTIÓ2019



31/12/2017

Construccions
Maquinària
Utillatge
Altresinstalͼlacions
Mobiliari
Equipsproc.informa.
Elementsdetransport
Altreimmobilitzat
TOTALAMORT.ACUM.
IMPORTNET

Altes

Ͳ385.432,12 Ͳ32.450,94
Ͳ69.314,75
Ͳ2.546,80
Ͳ19.648,93
Ͳ1.612,93
Ͳ2.778.303,92 Ͳ375.790,53
Ͳ68.334,72
Ͳ444,13
Ͳ99.352,83
Ͳ7.579,12
Ͳ23.018,12
Ͳ4.452,97
Ͳ105.485,82

Traspassos







4.958,00

Ͳ8.560,92

Ͳ3.548.891,21 Ͳ433.438,34
3.145.595,76

Baixes

246.929,51

4.958,00
0,00

31/12/2018









Ͳ417.883,06
Ͳ71.861,55
Ͳ21.261,86
Ͳ3.154.094,45
Ͳ68.778,85
Ͳ106.931,95
Ͳ22.513,09



Ͳ114.046,74

0,00 Ͳ3.977.371,55
0,00

3.392.525,27


Elcomptedeterrenysiconstruccionsinclouelvalordelanauper480.000eurosil’import
delesobresdelC/Colͼlegi,38perimportde654.648,48eurosqueestàsubvencionat(veure
apartatsubvencions).
L’apartatdeinstalͼlacionsialtresinstalͼlacionsincloulesobresderenovacióimilloradela
xarxad’aiguaidesanejamentquerealitzalaCompanyiaiquerepresentenunallargament
delavidaútild’aquestes.

a. Nohihacostosestimatsdedesmantellament,retiradaorehabilitació.
b. Canvisd’estimació
Nos'hanproduïtdurantl'exercicicanvisd'estimacióqueafectinavalorsresiduals,als
costos de desmantellament, retirada o rehabilitació, vides útils, ni mètodes
d'amortitzacióquetinguinincidènciasignificativaenl'exercicipresentoenexercicis
futurs.
c. No hi ha inversions en immobilitzat material adquirides a empreses del grup i
associades.
d. Nohihainversionsenimmobilitzatmaterialsituadesforadelterritoriestatal.
e. Durantelpresentexercicinos’hancapitalitzatdespesesfinanceres.
f.

Durantelpresentexercicinohihahagutcorreccionsvalorativesperdeteriorament
dequantiasignificativa,reconegudaorevertida.

g. No hi ha compensacions a tercers que s’incloguin en el resultat de l’exercici per
elements d’immobilitzat material, el valor dels quals s’ha deteriorat/ s’ha perdut/
s’haretirat.
h. LaCompanyianoéspropietàriadebénsquenosiguinafectesal’explotació.
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i.

Elvalordelselementstotalmentamortitzatsa31dedesembrede2019ésdeeuros
850.078,62euros(677.643,08eurosal2018)iestrobencomposatsper:

CONCEPTE

Import2019

Import2018

Instalͼlacions

489.248,32

321.309,38

Maquinària

81.729,82

81.729,82

Mobiliari

68.038,56

67.643,71

Equipsperprocessosd'informació

87.812,85

89.725,31

Elementsdetransport
Altreimmobilitzatmaterial
Elementstotalmentamortitzats

20.082,60

16.818,39

103.166,47

100.416,47

850.078,62

677.643,08


j.

Bénsafectesagarantiesireversió
No existeixen bens afectes a garantia i reversió, ni restriccions a la titularitat, a
excepciódeldetallatalanota1anterior.

k. Subvencions,donacionsillegats
Esdetallenenl’apartat18delamemòria.
l.

Compromisos
A 31 de desembre de 2019, la Societat no té contractes firmats per a la compraͲ
vendad’actius.

m. Lescircumstànciesdecaràctersubstantiuqueafectenabénsd’immobilitzatmaterial
sónlessegüents:
Assegurances:L’Ajuntamenttécontractadaunapòlissad’assegurançapercobrirels
riscosalsqueestansubjecteselselementsd’immobilitzatmaterialipassauncàrrec
anualalaCompanyiaperlapartquelicorresponiqueenl’exercici2019haestatde
40.000,00 euros (mateix import al 2018). El Consell d’Administració de la societat,
consideralacoberturad’aquestpòlissacomasuficient.
n. Nohihaelementsdel’immobilitzatmaterialqueestiguinsubjectesaarrendaments
financersoaltresoperacionsdenaturalesasimilar.
o. Resultatdel’exerciciderivatdel’alienaciód’elementsd’immobilitzatmaterial.
No s’ha produït durant l’exercici cap operació amb immobilitzat material que hagi
produïtunresultat.

6.ͲINVERSIONSIMMOBILIÀRIES

La societat a 31 de desembre de 2019 i a 31 de desembre de 2018, no té inversions
immobiliàries.

22

COMPTESANUALSIINFORMEDEGESTIÓ2019

7.ͲIMMOBILITZATINTANGIBLE

Lespartidesquecomposenl'immobilitzatintangibledelaSocietat,aixícomelmovimentde
cadascunad'aquestespartidesespotobservarenelquadresegüent:

IMMOBILITZATINTANGIBLE
Patentsimarques

31/12/2018

Altes

Baixes

Traspassos

31/12/2019

2.350,00







2.350,00

Aplicacionsinformàtiques

263.861,45

1.167,87





265.029,32

TOTALCOST

266.211,45

1.167,87

0,00

0,00

267.379,32

Ͳ2.350,00







Ͳ2.350,00

Aplicacionsinformàtiques

Ͳ224.459,50

Ͳ12.525,42





Ͳ236.984,92

TOTALAMORT.ACUM.

Ͳ226.809,50

Ͳ12.525,42

0,00

0,00

Ͳ239.334,92

39.401,95

Ͳ11.357,55

0,00

0,00

28.044,40

Patentsimarques

IMPORTNET


Lesvariacionsal’exercici2018,foren:


IMMOBILITZATINTANGIBLE
Patentsimarques

31/12/2017

Altes

Baixes

Traspassos

31/12/2018

2.350,00







2.350,00

Aplicacionsinformàtiques

238.941,45

24.920,00





263.861,45

TOTALCOST

241.291,45

24.920,00

0,00

0,00

266.211,45

Ͳ2.350,00







Ͳ2.350,00

Aplicacionsinformàtiques

Ͳ215.371,46

Ͳ9.088,04





Ͳ224.459,50

TOTALAMORT.ACUM.

Ͳ217.721,46

Ͳ9.088,04

0,00

0,00

Ͳ226.809,50

23.569,99

15.831,96

0,00

0,00

39.401,95

Patentsimarques

IMPORTNET


L’epígrafdepatentsimarquescorresponalcostdeldissenydelaimatgecorporativadela
Companyia.
Enelpresentexerciciienel2018,nohanestatactivadesdespesesdepersonalenconcepte
d’immobilitzatintangible.

a. No hi ha actius intangible que estiguin afectes a garanties i/o reversió i no existeix
restriccióalgunaalatitularitatdecapdelsactiusintangibles.
b. Canvisd’estimació
No s’han produït durant l’exercici canvis d’estimació que afectin a valors residuals,
videsútils,nimètodesd’amortitzacióquetinguinincidènciasignificativaenl’exercici
presentoenexercicisfuturs.
c. No hi ha inversions en immobilitzat intangible adquirides a empreses del grup i
associades.

23

COMPTESANUALSIINFORMEDEGESTIÓ2019

d. No hi ha inversions en immobilitzat intangible els drets sobre els quals puguin
exercitarͲse fora del territori espanyol o que estiguin relacionades amb inversions
situadesforadelterritoriestatal.
e. Durant el present exercici no s’han capitalitzat despeses financeres a inversions de
immobilitzatintangible.
f. No hi ha correccions valoratives per deteriorament d’una quantitat significativa,
reconegudaorevertida.
g. Nohihapartidesd’immobilitzatques’haginvistafectadesperpèrduesireversions
perdeterioramentiquenohaginestatinclosesenl’apartanterior.
h. Nohihaenelpresentexercicicompensacionsatercersques'incloguinenelresultat
del'exerciciperelementsd'immobilitzatintangibleelvalordelquals'hagideteriorat/
s'hagiperdut/s'hagiretirat.
i. Bénsnoafectesal’explotació
A31dedesembrede2019laSocietatnoéspropietàriadebénsquenosiguinafectes
al’explotació.
j. Actiusintangiblestotalmentamortitzats
El valor dels elements totalment amortitzats a 31 de desembre de 2019 és de
203.845,42euros(mateiximportal2018)iestrobencomposatsper:

CONCEPTE
PropietatIndustrial

Import2019

Import2018

2.350,00

2.350,00

AplicacionsInformàtiques

201.495,42

201.495,42

Elementstotalmentamortitzats

203.845,42

203.845,42


k. No figuren a l’immobilitzat intangible, elements relacionats amb les subvencions,
donacionsillegats.
l. Compromisos
A31dedesembrede2019laSocietatnotécontractesfirmatsperalacompravenda
d’actius.
m. Resultatdel’exerciciderivatdel’alienaciód’elementsd’immobilitzatintangible.
Nos’haproduïtdurantl’exercicicapoperacióambimmobilitzatintangiblequehagi
produïtunresultat.
n. Nohihadesemborsamentsperinvestigacióidesenvolupament.
o. Noexisteixenactiusintangiblesambunavidaútilindefinida.
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8.ͲARRENDAMENTSIALTRESOPERACIONSDENATURALESASIMILAR

Enelbalançdesituaciódelasocietatal31dedesembrede2019nofigureninversionsper
arrendamentsconsideratsfinancers.
Pelquefaalsarrendamentoperatius,lesdespesesenconcepted’arrendamentalllargde
l’últimexerciciicompromisosadquiritsdefuturesquotesd’arrendamentmínimesenvirtut
d’arrendamentsoperatiusnocancelͼlableshanestatelssegüents:



31/12/2018

Pagamentsfutursmínims
Finsaunany
Entreunicincanys
Mésdecincanys

31/12/2017

72.906,63
38.416,40
34.490,23
0,00

120.299,46
47.392,83
72.906,63
0,00


Les quotes d’arrendaments i subarrendaments operatius reconegudes com a despesa de
l’exerciciesdetallenacontinuacióiambelsseusvenciments:

Béarrendat

Matricula

RenaultKangoo

8049JDV

1.148,40 23/04/2020

NissanNV200

8579JCM

627,86 12/02/2020

NissanNV200

6309JGN

1.853,58 06/07/2020

FordCourierK

3401JSC

2.989,80 11/08/2021

FordFiesta

3605JSF

2.604,00 29/08/2021

NissanNV200

2597JSL

3.516,00 14/09/2021

FordCourierk

3904JTH

2.724,00 27/10/2021

FordConnectL2

3906JTH

3.660,00 03/11/2021

FordConnectL2

3429JTH

3.660,00 03/11/2021

FordEcosport

8102JTR

2.664,00 09/11/2021

FordEcosport

8099JTR

2.700,00 09/11/2021

FordCourierVan

7700JTL

3.014,76 24/11/2021

FordConnectL2

3887JYK

3.660,00 11/05/2022

FordConnectL2

3416KFK

3.594,00 29/11/2022





Desp.anual

38.416,40

Venciment
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9.ͲINSTRUMENTSFINANCERS
9.1.Informaciósobrelarellevànciadelsinstrumentsfinancersenlasituaciófinancerai
elsresultatsdel’empresa
9.1.1Informaciórelacionadaambelbalanç
a) Categoriesd’actiusfinancersidepassiusfinancers
Actiusfinancers,excepteinversionsenelpatrimonid’empresesdelgrup,
multigrupiassociades.


2019Classes
Categories

Instrumentsfinancersll/t

Instrumentsfinancersc/t

Crèditsialtres

Crèditsialtres

Préstecsipartidesacobrar

26.326,58

1.691.197,39

TOTAL

26.326,58

1.691.197,39



2018Classes
Categories

Instrumentsfinancersll/t

Instrumentsfinancersc/t

Crèditsialtres

Crèditsialtres

Préstecsipartidesacobrar

36.484,39

1.551.819,65

TOTAL

36.484,39

1.551.819,65



Elscrèditsallargterminicorresponena:
Ͳ FinançamentqueofereixlaSocietatalescomunitatsdeveïnsdelmunicipiperla
realització del canvi del sistema d’aforament a comptador permetent als
abonatselpagamentdelcostdelstreballsrealitzatsen20quotesques’inclouen
als rebuts pel servei d’abastament d’aigua. Aquestes quotes no incorporen
càrregafinancera.L’importpendentregistratallargterminierade955,92euros
(2.125,09eurosal’exercicianterior)
Ͳ Quitançaiaplaçamentdedeute:enlareuniódelConselld’Administraciódel7
de gener de 2015 va ser aprovada la quitança plantejada per l’A.I.E. Parc del
Garraf Sport del 39,15% del deute acumulat fins al 12 de novembre de 2014 i
l’aplaçament del deute restant per un termini de 102 mesos. En aquest sentit
figuraregistratallargterminil’importpendentdecobrarenunperíodesuperior
a 12 mesos que ascendeix a 23.651,38 euros (32.252,02 euros a l’exercici
anterior).Atenenalprincipid’importànciarelativa,nohaestatregistratl’efecte
financerd’aquestaplaçament.


Passiusfinancers


2019Classes
Categories
Dèbitsipartidesapagar
TOTAL

Instrumentsfinancersll/t
Deutesamb
entitatsde
crèdit
149.773,87
149.773,87

Instrumentsfinancersc/t

3.730,38

Deutesamb Proveïdors,
entitatsde
creditorsi
crèdit
altres
111.490,23 1.659.247,71

3.730,38

111.490,23 1.659.247,71

Derivatsialtres
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2018Classes

Instrumentsfinancersll/t
Deutesamb
entitatsde
crèdit
261.096,28

Categories
Dèbitsipartidesapagar
TOTAL

261.096,28

Instrumentsfinancersc/t

2.365,80

Deutesamb Proveïdors,
entitatsde
creditorsi
crèdit
altres
223.446,19 1.933.236,43

2.365,80

223.446,19 1.933.236,43

Derivatsialtres


Elspassiusfinancerscorresponenmajoritàriamentadeutespercompresiserveisi
deutes amb entitats de crèdit pels préstecs solͼlicitats per la Societat per la
realitzaciód’inversions.
Elsdeutesambentitatsdecrèditiambaltrestercerstenenlasegüentcomposició:

Préstec6

Préstec8

Préstec9

C.Penedès

Catalunya
Caixa

Caixabank

1.138.328,00€

172.060,00€

140.571,00€

15/07/2010

31/08/2015

01/11/2016

10anys

10anys

8anys

Datadel’últimvenciment

15/06/2020

31/05/2025

31/10/2024

Vencimentsanuals2020

76.745,27€

17.272,46€

17.472,50€

Vencimentsanuals2021

0,00€

17.445,18€

17.647,23€

Vencimentsanuals2022

0,00€

17.619,64€

17.823,70€

Vencimentsanuals2023

0,00€

17.795,83€

18.001,93€

Venciments2024osuperior

0,00€

27.450,66€

15.989,70€

2019
Capitalinicial
Datadel1rpagament
Termini


Préstec5

Préstec6

Préstec

Préstec8

Préstec9

C.Penedès

C.Penedès

MYTIC

Catalunya
Caixa

Caixabank

898.017,35€

1.138.328,00€

56.441,96€

172.060,00€

140.571,00€

22/07/2009

15/07/2010

30/11/2013

31/08/2015

01/11/2016

10anys

10anys

7anys

10anys

8anys

Datadel’últimvenciment

22/07/2019

15/06/2020

30/11/2019

31/05/2025

31/10/2024

Vencimentsanuals2019

60.036,47€

129.121,31€

8.063,14€

17.074,89€

17.213,51€

Vencimentsanuals2020

0,00€

76.591,24€

0,00€

17.245,64€

17.385,65€

Vencimentsanuals2021

0,00€

0,00€

0,00€

17.418,10€

17.559,50€

Vencimentsanuals2022

0,00€

0,00€

0,00€

17.592,28€

17.735,10€

Venciments2023osuperior

0,00€

0,00€

0,00€

45.313,96€

34.254,82€

2018
Capitalinicial
Datadel1rpagament
Termini


En l’exercici 2013 va ser registrada una operació de crèdit subvencionat per la
devoluciódelasubvenciódelprograma“AvanzaI+D”enelmarcd’unprogramade
colͼlaboració amb d’altres companyies d’aigües pel desenvolupament d’un nou
sistema de gestió de l’abonat. L’ajuda corresponia en la concessió d’un préstec a
retornar en 10 anys amb una carència de 3 anys corresponent al 75% del
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pressupostfinançable.Enaquestsentit,corresponalaCompanyiaunpréstecd’un
capital del56.441,96eurosaretornaren7pagamentsanualssenseinteressos,el
primerd’ellseldia30denovembrede2013.Aquestpréstecvasercomptabilitzat
pel seu valor nominal, no imputantͲse els interessos implícits subvencionats a
patrimoninetatenentalprincipid’importànciarelativa.

b) Actius i passius financers valorats a valor raonable amb canvis en el compte de
pèrduesiguanys.
Noexisteixenniactiusnipassiusvaloratsavalorraonableenelcomptedepèrdues
iguanys.
c) Reclassificacions.
Nos’hanproduïtdurantl’exercicireclassificacionsd’actiusfinancers.


a. Classificaciópervenciments

Venciment2019

Classe

2anys

3anys

Inversionsfinanceres

<1any
24.645,74

16.034,20

10.292,39

0,00

0,00

ͲCrèditsatercers

14.314,92

14.314,92

10.292,39

0,00

0,00

38.922,23

ͲAltresactiusfinancers

10.330,82

1.719,28







12.050,10

Deutorscomercialsialtrescomptesacobrar

1.640.384,39









1.640.384,39

ͲClientspervendesiprestacionsdeserveis

1.626.337,55









1.626.337,55

14.046,84









14.046,84

1.665.030,13 16.034,20 10.292,39

0,00

ͲClientsd'empresesdelgrupiassociades

Total

4anys

>5anys

Total
50.972,33

0,00 1.691.356,71


Venciment2018

Classe

<1any

2anys

3anys

4anys

>5anys

Total

Inversionsfinanceres

21.062,40

16.422,20

14.314,92

5.747,27

0,00

57.546,79

ͲCrèditsatercers

14.314,92

14.314,92

14.314,92

5.747,27

0,00

48.692,03

6.747,48

2.107,28







8.854,76

Deutorscomercialsialtrescomptesacobrar

1.516.142,53









1.516.142,53

ͲClientspervendesiprestacionsdeserveis

1.501.186,69









1.501.186,69

14.955,84









14.955,84

1.537.204,93 16.422,20 14.314,92

5.747,27

ͲAltresactiusfinancers

ͲClientsd'empresesdelgrupiassociades

Total

0,00 1.573.689,31


d) Transferènciesd’actiusfinancers
Nos’hanproduïtdurantl'exercicitransferènciesd'actiusfinancersdetalformaque
noescompleixinlescondicionsperadonardebaixaelsmateixos.

e) Actiusceditsiacceptatsengarantia
Noexisteixenactiusceditsengarantianiexisteixenactiusacceptatsengarantia.
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f)

Correccionsperdeterioramentdelvalororiginadespelriscdecrèdit
Figura registrada una provisió pels saldos de dubtós cobrament per un import de
62.787,10euros(41.148,71eurosal2018).


g) Impagamentiincomplimentdecondicionscontractuals
Nos'haproduïtincidènciaalgunaenelcomplimentdelesobligacionsambtercers.

h) Deutesambcaracterístiquesespecials
L'empresanotédeutesambcaracterístiquesespecials.

9.1.2 Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació
financeraielsresultatsdel’empresa

Les pèrdues o guanys nets procedents de les diferents categories d'instruments
financersesdetallenenelquadresegüent:

EXERCICI2019
Instrumentfinancer
Pèrdua
Guany
Préstecsipartidesacobrar 
4,08
Dèbitsipartidesapagar
Ͳ6.473,06 
TOTAL
Ͳ6.473,06
4,08

Saldonet
4,08
Ͳ6.473,06
Ͳ6.468,98


EXERCICI2018
Instrumentfinancer
Pèrdua
Guany
Préstecsipartidesacobrar 
4,12
Dèbitsipartidesapagar
Ͳ11.806,82 
TOTAL
Ͳ11.806,82
4,12


Saldonet
4,12
Ͳ11.806,82
Ͳ11.802,70


9.1.3Altrainformacióainclourealamemòria

a) Comptabilitatdecobertures
L'empresanoharealitzatdurantl'exercicioperacionsdecobertura.
b) Valorraonable
El valor en llibres dels instruments financers constitueix una aproximació
acceptabledelvalorraonableialgunssóninstrumentsdepatrimoninocotitzats,
enconseqüència,noesdetallenelsvalorsraonablesdelsmateixos.
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c) Altratipusdeinformació
La informació més rellevant en relació a les línies de descompte i pòlisses de
crèditéslaqueesdetallaacontinuació:
A 31 de desembre de 2019 i de 2018 la societat no té contractada cap altra
pòlissadecrèdit.

9.2.Informaciósobrelanaturalesaielnivellderiscprocedentd’instrumentsfinancers

Riscdecrèdit
És el risc d'incórrer en pèrdues per l’incompliment de les obligacions contractuals
depagamentperpartd'undeutorolesvariacionsenlaprimaderisclligadesala
solvènciafinancerad'aquest.
Els principals riscos de crèdit es concentren en les obres realitzades per tercers i
que suposen unes certificacions per import significatiu. La resta pràcticament no
presentariscdegutalamultituddeclientsialapocaincidènciademorositat.
Riscdeliquiditat
És el risc que es refereix a la possibilitat que no es pugui desinvertir en un
instrumentfinanceramblasuficientrapidesaisenseincórrerencostosaddicionals
significatiusoalriscassociatdenodisposardeliquiditatenelmomentques'hade
ferfrontalesobligacionsdepagament.
Enaquestsentit,haestatanalitzadalasituaciódetresoreriadel’entitatpertalde
determinarsiespodranferfrontalspassiusacurtterminidel’entitatienaquest
sentitnos’estimaqueesprodueixinproblemesdeguta:
Ͳ El pressupostos 2020 contemplen els ingressos suficients per fer front a
l’endeutamentbancariialacàrregafinanceraacurttermini.
Ͳ S’hacontinuataplicantdiversesaccionsdecontenciódeladespesa.
Ͳ Partdelesinversionsrealitzadeshanestatfinançadesambendeutamenta
llargtermini
Ͳ Les previsions de resultats positius pel 2020, com a continuació de
l’evoluciódelsexercicisanteriors,sonindicatiusdelamilloradelaliquiditat
delasocietat
Riscdemercat
Esrefereixalriscdequeelvalord'uninstrumentfinancerpuguivariaracausadels
canvisenelpreudelesaccions,delstipusd'interèsodelstipusdecanvi.Lestarifes
delaCompanyias’aprovenpelConsellielPleMunicipalihand’aprovarͲseperla
ComissiódePreusdelaGeneralitat.
Riscdepreu
LestarifesdelaCompanyias’aprovenpelConsellielPleMunicipalihand’aprovarͲ
seperlaComissiódePreusdelaGeneralitat.
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Riscdeltipusd’interès
Es manifesta principalment en la variació dels costos financers pel deute a tipus
d'interèsvariableienlavariaciódelvalordelsactiusfinancersatipusfix(préstecs
conceditsiinversionsendeuteprincipalment).Enaquestsentit,enlagestiódelrisc
deltipusd'interèsesconsideralasensibilitatenelvalorraonabled'actiusipassius
enfrontdelscanvisenl'estructuradelacorbadeltipusdemercat.

9.3.Informaciósobreelsaplaçamentsdepagamentefectuatsalsproveïdors.

Enaplicaciódelaresolucióde29degenerde2016del’InstitutdeComptabilitati
AuditoriadeComptessobrelainformacióaincorporarenlamemòriadelscomptes
anuals en relació al termini mig de pagament a proveïdors en operacions
comercials,esfacilitalainformaciósegüent:

31.12.2019

Dies

31.12.2018


Períodemigdepagamentaproveïdors

32,72

32,04


9.4.Fonspropis

Lacomposicióielmovimentdelespartidesqueformenl'epígraf“FonsPropis”a31
dedesembrede2019éselsegüent:

Aplicació

Resultat

Resultat

Exercici

CONCEPTE

31/12/2018

Capitalsocial
Reservalegal
Reservesvoluntàries

647.000,00
129.400,00
2.161.209,50

744.481,61

744.481,61
3.682.091,11

Pèrduesiguanys
TOTAL



31/12/2019


647.000,00
129.400,00
2.905.691,11

Ͳ744.481,61

729.465,57

729.465,57

0,00

729.465,57

4.411.556,68



Aplicació

Resultat

Resultat

Exercici

CONCEPTE

31/12/2017

Capitalsocial
Reservalegal
Reservesvoluntàries

647.000,00
129.400,00
1.419.017,80

742.191,70

742.191,70
2.937.609,50

Pèrduesiguanys
TOTAL



31/12/2018


647.000,00
129.400,00
2.161.209,50

Ͳ742.191,70

744.481,61

744.481,61

0,00

744.481,61

3.682.091,11
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La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SA, té naturalesa jurídica de societat
privada municipal i unipersonal de soci únic, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La
municipalitzaciód’aquestserveivedeterminatperl’article238,1ºdelaLleiMunicipali
deRègimLocaldeCatalunya,queliteralmentdiu:
"Els serveis locals de caràcter econòmic es poden gestionar directament per mitjà
d’unasocietatmercantil.Enaquestcaselserveis’exerceixenrègimd’empresaprivada
ielcapitalhadepertànyeral’enslocal."


Elcapitalsocialdelaempresaésde647.000€,representatper647accionsordinàriesi
nominativesde1.000€,numeradescorrelativamentdelnº1al647ambdósinclososi
alliberadescompletament.Lesaccionssónintransferiblesapersonesdiferentsal’únic
accionista,enaquestcasl’AjuntamentdeVilanovailaGeltrú.Noespreveul’emissió
detítolsmúltiplesdelesaccions.


ElConselld’Administracióésl’òrgansocial,degestió,administracióirepresentacióde
lacompanyia.


ReservaLegal
Pel disposat en el Text Refós de la Llei de Societats de Capital ha de destinarͲse una
xifraigualal10%delsbeneficisaaquestareservafinsquerepresenti,comamínim,el
20%delcapitalsocial.LareservalegalpotutilitzarͲseperaaugmentarelcapitalenla
partquesuperiel10%delcapitaljaaugmentat.


Excepteperlafinalitatesmentadaisemprequenosuperiel20%delcapitalsocial,la
reservalegalúnicamentpotutilitzarͲseperaaugmentarelcapitalenlapartquesuperi
el10%delcapitaljaaugmentat.


Reservavoluntària
Ladotacióaaquestesreserveséslliure,comelseupropinomindica.Unavegadaque
s’han cobert totes les atencions legals, s’ha decidit no repartir la resta del benefici i
dotaraquestesreserves.Elsrecursosaixígeneratsespodranaplicaraampliarelpoder
econòmicdel’empresa.

10.ͲEXISTÈNCIES

En el present exercici no hi ha hagut correccions valoratives per deteriorament de les
existències.
Lacomposiciódelesexistènciesquefigurenalbalançdesituacióa31/12/2019és:

CONCEPTE

31.12.19

31.12.18

Variació

Aiguaadipòsits
Cloradipòsits
Altresexistències(mat.dereparació)

8.012,42
329,30
134.802,09

3.914,50
101,18
158.310,81

4.097,92
228,12
Ͳ23.508,72

120,00

1.705,29

Ͳ1.585,29

143.263,81

164.031,78

Ͳ20.767,97

Bestretesaproveïdors
TOTAL
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Lasocietathavaloratl’aigua,elclorielsmaterialsdereparacióal’últimpreudecompra.En
opiniódelaDirecció,aquestaxifranodifereixsignificativamentdelpreumigponderat.
a)

Durantl’exercicinos’hancapitalitzatdespesesfinanceres.

b)

No existeixen compromisos ferms de compra/venda ni contractes de futur o
d'opcionsrelatiusaexistències.

c)

No existeixen limitacions en la disponibilitat de les existències per garanties,
pignoracions,fiancesopercausesanàlogues.

d)

No existeix cap altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a la
titularitat,disponibilitatovaloraciódelesexistències.


11.ͲMONEDAESTRANGERA

Noexisteixenpartidesexpressadesenmonedadiferentdelafuncional.

12.ͲSITUACIÓFISCAL

12.1.Impostdesocietats

L'impostsobrebeneficisdel'exercici2019,s'hacalculatsobrelabasedelresultat
econòmicocomptable,obtingutdeconformitatalanormativacomptablevigent,
quenonecessàriamenthadecoincidirambelresultatfiscal,entèsaquestcomla
baseimposabledel'impost.Ladespesaperl'ImpostsobreBeneficiscomprèntant
lapartrelativaaladespesaperl'impostcorrentcomlacorresponentaladespesa
per l'impost diferit. La societat ha tingut un resultat positiu abans d’impostos a
l’exercicide731.293,80euros(746.347,48eurosal2018).
Enconseqüència,iperlabonificacióalaquotadel99%ladespesaregistradaen
concepted’Impostdesocietatshaestatde1.828,23eurosenel2019(1.865,87
eurosenl’exercicianterior)comaconseqüènciad’aplicarlabonificacióalaquota
del99%aplicadasegonsl’article34delaLIS27/2014.

12.2.Altrestributs

Noexisteixcapinformaciósignificativaenrelacióambaltrestributs.

12.3.SaldosAdministracionspúbliques

Elssaldosquefigurenalbalançreferentsalahisendapublicasónelssegüents:
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SALDOSAMBLESADMINISTRACIÓN
PÚBLIQUES2019

DEUTORS

CREDITORS

HisendapublicaIVA
HisendapublicaIRPF

26.167,26
0,00

0,00
31.203,68

0,00

45.053,97

TOTAL

26.167,26

76.257,65

SALDOSAMBLESADMINISTRACIÓN
PÚBLIQUES2018

DEUTORS

CREDITORS

HisendapublicaIVA
HisendapublicaIRPF

14.614,72
0,00

0,00
27.645,16

0,00

39.253,49

14.614,72

66.898,65

Seguretatsocial



Seguretatsocial
TOTAL


Elsexercicisobertsainspecciópelsimpostospresentatssónpelsúltims4exercicis.
Nos'esperaque,comaconseqüènciadelarevisiód'aquestsexercicis,esposinde
manifest passius que afectin significativament a la situació patrimonial o als
resultatsdelasocietat.

13.ͲINGRESSOSIDESPESES

1.

Els moviments de les partides que s’inclouen en l’epígraf “Consum de
mercaderies”sónelssegüents:

Consums

31/12/2019

31/12/2018

Variació

Compresd'aigua
Compresmaterialtaller
Compresclor

2.418.086,47
153.336,99
8.352,38

2.407.651,03
152.239,74
8.134,95

10.435,44
1.097,25
217,43

Variaciódeexistències

19.182,68
2.598.958,52

1.832,94
2.569.858,66

17.349,74
29.099,86

Total


Elstreballsrealitzatsperaltresempreseshansuposatunimportenl’exercici2019
de103.545,43euros,mentrequeal’exercici2018vansuposar121.194,76euros.

2.

No hi ha moviments de les partides que s'inclouen en l'epígraf “Consum de
matèriesprimeresialtresmatèriesconsumibles”.
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3.

Elsmovimentsdelespartidesques'inclouenenl'epígraf“Càrreguessocials”són
elssegüents:

CàrreguesSocials
Seg.Socialacàrrecdel'empresa
Altresdespesessocials(*)
Total

2019

2018

Variació

404.122,12

389.510,22

14.611,90

16.928,44

11.581,62

5.346,82

421.050,56

401.091,84

19.958,72


(*) Aquesta partida inclou 9.991,24€ corresponent a l’aportació del pla de
pensionsrealitzadaal2019(7.784,72€al’exercicianterior).

4.

Durant l’exercici 2019 i 2018 no s’han produït vendes de béns i prestació de
serveisproduïtsperpermutadebénsnomonetarisiserveis.


5.

Així mateix es detallen els resultats originats fora de l'activitat normal de
l'empresainclososenlapartida“AltresResultats”.

ALTRESRESULTATS

31/12/2019 31/12/2018

Variació

Resultatsoriginatsforadel'activitat
normaldel'empresa(altresresultats)

2.054,28

Ͳ803,46

2.857,74

TOTAL

2.054,28

Ͳ803,46

2.857,74



14.ͲPROVISIONSICONTINGÈNCIES

A data de formulació dels presents comptes anuals, el consell d’administració no es
coneixedordefetscontingentscontralasocietatquehaguessindeserprovisionats.

15.ͲINFORMACIÓSOBREMEDIAMBIENT

Lasocietatcompleixtotalanormativavigentenrelacióamblasalvaguardaiprotecciódel
medi ambient relativa a la seva activitat si bé no ha estat necessària la incorporació a
l’immobilitzat material de sistemes, equips i instalͼlacions la fi dels quals sigui
exclusivamentlaminimitzaciódel’impactemediambientalilaproteccióimilloradelmedi
ambient.
La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SA, a l’hora d’adquirir o incorporar
immobilitzatoaltresinstalͼlacionstéencompteaquestaminimitzacióiprotecció.
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16.ͲRETRIBUCIONSALLARGTERMINIALPERSONAL

Lasocietatatorgaretribucionsallargterminialpersonaldecaràcterindefinitinosorgeix
cap passiu ja que l’empresa no té l’obligació legal, contractual o implícita de realitzar
contribucionsaddicionalssil’entitatseparadanopotatendreelscompromisosassumits,ja
que els titulars dels plans de pensions són els propis treballadors. Durant aquest exercici
s’hanaportat9.991,24euros(7.784,72eurosal’exercicianterior)alsplansdepensions.

17.ͲTRANSACCIONSAMBPAGAMENTSBASATSENINSTRUMENTSDEPATRIMONI

No existeixen compromisos de pagament basats en instruments de patrimoni, ni
referenciatalvalord'aquests.

18.ͲSUBVENCIONS,DONACIONSILLEGATS

1. Importicaracterístiquesdelessubvencions,donacionsillegats:

IMPORT
REBUT

2019CONCEPTE

IMPUTATA
PIG

Subvencióobresc/Colͼlegi

0,00

3.158,68

Total

0,00

3.158,68


IMPORT
REBUT

2018CONCEPTE

IMPUTATA
PIG

Subvencióobresc/Colͼlegi

0,00

3.158,68

Total

0,00

3.158,68


2. Elsmovimentsregistratsperlessubvencions,donacionsillegatssónelssegüents:

2019SUBVENCIONS

SALDO
INICIAL

Subvencióobresc/Colͼlegi

70.552,18

Total

70.552,18

ALTES

0,00

IMPUTATA
PIG

SALDOFINAL

Ͳ3.158,68

67.393,50

Ͳ3.158,68

67.393,50
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2018SUBVENCIONS

SALDO
INICIAL

Subvencióobresc/Colͼlegi

73.710,86

Total

73.710,86

ALTES

0,00

IMPUTATA
PIG

SALDOFINAL

Ͳ3.158,68

70.552,18

Ͳ3.158,68

70.552,18


3. L'origendelessubvencions,donacionsillegatsd’exercicisanteriorsésíntegrament
local.Durantl’exercici2019i2018lasocietatnoharebutcapsubvenció.
4. La Societat ha complert amb totes les condicions associades a les subvencions,
donacionsollegats.
5. S’haoptatpernodiferenciarl’efectefiscalabandadepatrimoninetdegutalaseva
escassarellevància.


19.ͲCOMBINACIONSDENEGOCI

Enl'exercici2019i2018nos'harealitzatcapoperaciód'adquisicióoescissiódenounegoci.


20.ͲNEGOCISCONJUNTS

Durantl’exercici2019i2018lasocietatnoparticipaennegocisconjunts.

21.ͲACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA I OPERACIONS
INTERROMPUDES

La societat no té activitats que hagin de ser classificades com a interrompudes, ni actius
classificatscomanocorrentmantingutsperalavenda.

22.ͲFETSPOSTERIORSALTANCAMENT


L’actual emergència sanitària produïda per la pandèmia de CIVIDͲ19, i la declaració el
passat14demarçperpartdelGoverndel'Estatdel'estatd'alarma,comportaunasituació
d’excepcionalitat en el conjunt de l’activitat econòmica, amb un efecte difícilment
predicibleadatadeformulaciódelspresentscomptesanuals.
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L’impacte que la pandèmia pugui tenir tant en el conjunt de l’economia del país, com en
l’activitatdel’empresa,tantdesdeelpuntdevistadel’organitzaciódelsrecursostècnicsi
humans, com dels resultats futurs i del compliment de l’execució del pressupost de
l’exercici 2020, i per tant dels impactes en la situació financera en el seu conjunt de
l’entitat,nopodenseravaluatsadataactual.

Tanmateix,comapeçafonamentaldelsistemadeserveispúblicsdelmunicipi,esconsidera
que el funcionament de l’activitat normal de l’entitat es pugui reiniciar un cop superada
l’actualsituació.

Excepte per l’exposat anteriorment, a judici del Consell d’Administració de la Companyia,
ambposterioritataltancamentdel’exercicinos’haproduïtcapfetque,totinoafectarels
ComptesAnuals,elseuconeixementsiguiútilperal’usuaridelsestatsfinancers,aixícom
tampocs’haproduïtcapfetrellevantqueafectialprincipid’empresaenfuncionament.

23.ͲOPERACIONSAMBPARTSVINCULADES

1. Acontinuacióesdesglossenlestransaccionsrealitzadesdurantl’exerciciamblesparts
vinculadesdelasocietatquesónl’AjuntamentdeVilanovailaGeltrúcomamàximiúnic
accionistadelasocietat:

SALDOSAMBL'AJUNTAMENT
Saldodeutorperoperacionscomercials

2019

2018

14.046,84

14.955,84

Saldocreditorperoperacionscomercials

Ͳ203.660,17

Ͳ213.138,40

TOTAL

Ͳ189.613,33

Ͳ198.182,56

2019

2018



OPERACIONSAMBL'AJUNTAMENT
Repercussiócostosassegurança
ImpostActivitatsEconòmiques
Taxaescombraries
Impostcirculació
Taxaradiofreqüència
Cànons

40.000,00
13.302,87
2.433,00
575,14
100,00

40.000,00
13.302,87
2.433,00
472,04
0,00

618.996,00

651.996,00


Cànonambl’Ajuntament
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EnacorddelPlededata8denovembrede2004,s’estableixenentred’altres,unasèrie
debasesreguladoresperestablirlescompensacionsarealitzaral’Ajuntamentperl’ús
delsbénsdepropietatmunicipalcorresponentsalserveid’abastamenticlavegueram.El
cànonanualmentliquidatéscorresponambelpressupostaprovatpelConsistori.

2. Acontinuacióesdetallen:
a. Elsmembresdelconselld'administraciónohanpercebutcapremuneració
ni dietes concepte de dietes d'assistència a les reunions dels òrgans
d'administraciódelaSocietat(aligualquel’exercicianterior)


b. La societat no ha fet cap aportació a fons de pensions ni a cap altra
prestació a llarg termini i tampoc s'han registrat indemnitzacions per
acomiadamentdemembresdel'AltaDirecció.Lesremuneracionsdel’alta
direcció de la societat han estat de 63.518,20 euros (62.091,07 euros al
2018).


c. ElsmembresdelConselld’administraciónil’altadirecciódelaSocietatno
han portat a terme durant l'exercici operacions alienes al tràfic ordinari o
que no s'hagin realitzat en condicions normals de mercat amb la Societat
DominantoamblessocietatsdelGrup.


d. LaSocietatnohaefectuatdurantl'exercicicapbestretanihaconceditcap
crèdit al personal de l'Alta direcció ni als membres del Consell
d'Administració.


e. La societat té contractada una pòlissa de responsabilitat civil per las
funcions dels directius, liquidant una prima de 796,13 euros.
Addicionalment,s’haliquidatunaprimade411,94eurosperl’assegurança
a la direcció contractada a través del Colͼlegi Enginyers Tècnics Industrials
deVilanovailaGeltrú.

3. Alsefectesdelquedisposal'article229delReialDecretLegislatiu1/2010,pelqual
s’aprovaeltext refós delaLleide societats de capital, els membres del consell
d’administraciónohanpresentatsituacionsdeconflicted’interès.
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24.ͲALTRAINFORMACIÓ

1. Elnombremigd'empleatsalfinalitzarl'exerciciéselqueesmostraacontinuació:


CATEGORIA
Gerent
Capdeproducció
Capsanejamentiprojectes
Capinformàtic
CapAdministratiu
TècnicAdjunt
Sist.TIC
Capgrupmanteniment
Capgrupabastament
Tècnicencarregatproducc.
Esp.administratiucompt.
Esp.administratiu
Esp.Prevenciórisc
Esp.Sanejament
Esp.Capdegrup
Sotsencarregat
Oficiald'obresiinstal.
OficialVigilantobres
Administratiu
Aux.administratiu
OficialEspecialista
OficialManteniment
Operariespecialista
Operari
Becari
TOTALPERSONALMIG


HOMES19
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
2
0
0,98
1,67
0
0,3
7,82
1,33
0
0
1
1
3,84
2,47
0,23
30,64


DONES19
0
0
0
0
0
0,64
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
3
2,12
0
0
0
0
0,36
9,12


TOTAL2019
1
1
1
0
1
0,64
1
1
1
1
3
1
0,98
1,67
1
0,3
7,82
1,33
3
2,12
1
1
3,84
2,47
0,59
39,76


HOMES18
1
1
1
0,67
0,33
0
0,1
1
1
1
2
0
0
1
0
0,3
8
3
0
0
0
1
2
3,16
0,57
28,13


DONES18
0
0
0
0
0,60
1
0
0
0
0
1
1
0,7
0
1
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
10,3


TOTAL2018
1
1
1
0,67
0,93
1
0,1
1
1
1
3
1
0,7
1
1
0,3
8
3
3
2
0
1
2
3,16
0,57
38,43


Nohihacappersonalcontractatambgraudediscapacitatdel33%osuperior.

2. El desglossament dels honorarisperauditoria decomptesialtresserveis prestatspels
auditorsdecomptes,espresentaacontinuació:

CONCEPTE
Honorarisperauditoriadecomptes
Altresserveis
TOTALANUAL

2019

2018

6.335,83

6.335,83

900,0

3.000,00

7.235,83

9.193,38
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3. L'empresanohaportatatermeacordsquenofigurinenelbalançisobreelsqualsno
s'hagiproporcionatinformacióenaltrapartdelamemòria.

4. L’article32.2.b)delalleidecontractesdelsectorpúblicestableixqueundelsrequisits
que han de complir les persones jurídiques, de dret públic o de dret privat, per ser
considerades mitjà propi respecte d’una entitat concreta del sector públic és que més
del80percentdelesactivitatsdel’ensdestinataridel’encàrrecesportinatermeen
l’exercicidelescomesesquelihanconfiatelpoderadjudicadorquefal’encàrreci
que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per
l’entitat que fa l’encàrrec i que aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria
integrantdelscomptesanualsdel’ensdestinataridel’encàrrec.
Deconformitatambelmateixprecepte,percalcularel80percentdelesactivitatsde
l’ens destinatari de  l’encàrrec  s’han  de  prendre  en  consideració  la  mitjana  del
volum  global  de  negocis,  les  despeses suportades pels serveis prestats al poder
adjudicador enrelacióambla totalitatdelesdespesesenquèhagiincorregutelmitjà
propi per raó de les prestacions que hagi efectuat a qualsevol entitat, o un altre
indicador alternatiu d’activitat que sigui fiable, i tot això referit als tres exercicis
anteriorsaldeformalitzaciódel’encàrrec.D’acordambl’esmentatprecepte,s’hatingut
enconsideracióelvolumtotald’ingressoscomaindicadorméssignificatiuilatotalitat
del’activitatdel’ensconcret,ésadir,tantlesactivitatsrelacionadesambelsencàrrecs
quelihanestatconfiatscomaquellesactivitatshabitualsqueconformenelseuobjecte
socialolesfuncionsestablertesenelsseusestatuts.
AtenentaquelaSocietatesunaentitatinstrumentalfuncionalmentdescentralitzadade
l’ajuntament de les activitats d’abastament i sanejament d’aigua, i que aquestes
representenmésdel80%delvolumd’ingressoscomputablesal’exerciciactualialsdos
anteriors, es considera que es compleix amb l’establert a l’esmentat article 32 de la
LCSP.


25.ͲINFORMACIÓSEGMENTADA

Ladistribuciódel'importnetdelaxifradenegociscorresponentsalesactivitatsordinàries
delasocietat,percategoriesd'activitatsipermercatsgeogràfics,corresponíntegramenta
Vilanova i la Geltrú i per activitats íntegrament a consum i instalͼlacions xarxa
d’abastament.
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Laxifranetadenegocidel'activitatordinàriaesportaatermeenelmunicipideVilanovai
laGeltrú,segonselsegüentdetall:

Concepte
AIGUA
MANTENIMENT
CLAVEGUERAM
CERTIFICACIONSD'OBRA
REPARACIONS
DRETS
MILLORESINSTALͼLACIONS
TOTALINGRESSOSD'EXPLOTACIÓ

31/12/2019
5.249.002,78
421.615,98
1.029.652,77
3.767,60
4.920,65
354.201,27
1.759,86
7.064.920,91

31/12/2018
5.169.952,03
424.611,80
1.039.911,08
30.536,73
520,99
307.084,24
3.468,94
6.976.085,81



VilanovailaGeltrú,24d’abrilde2020.
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INFORME DE GESTIÓ
EXERCICI 2019

43

COMPTESANUALSIINFORMEDEGESTIÓ2019

INFORMEDEGESTIÓ.EXERCICI2019


SituaciódelaSocietat

LaCompanyiad’AigüesdeVilanovailaGeltrú,esvaconstituirel10desetembrede2004,
amb data d’entrada en servei l’1 d’octubre de 2004, per subrogació des del Servei
Municipal d’Abastament d’Aigua de Vilanova i la Geltrú. Aquest exercici del 2019, és el
quinzèqueesrealitzad’unanycomplert.

L’empresaesvacrearambuncapitalsocialde647.000euros,deprocedència100%
municipal.Nohihahagutaportacionscomplementariesdecapitalsocial.

Elsfonspropisdel’exerciciinicialdel2004comacapitalsocialdelaCompanyiad’Aigües,
hanestatincrementatsdesdel’exercicicomptableiniciatl’octubrede2004,finsal’exercici
comptable finalitzat el 31 de desembre de 2018, en la quantitat de 3.035.091,11 euros
assignatsareserveslegalsivoluntàries,queinclouenelsbeneficisconsignatsalsexercicis
anteriors,senseinclourel’aplicacióderesultatsdelpresentexercici.

Des dels seus inicis la gestió ha estat encaminada a la consecució dels objectius marcats
pelsEstatutsdelaSocietat,quetenencomabaseprincipallagestiódelsrecursosdelcicle
integraldel’aigua,esadir,l’abastamentdel’aiguapotableielsanejament.

Aquest quinzè exercici com a nova empresa ha representat una continuïtat pel que fa al
totaldelaplantilladepersonalqueesdetallaaladescripcióperdepartaments.

LasituacióeconòmicageneralnoharepercutitenlafacturacióenproduirͲseunaugment
pràcticamentnuldel0,2%delvolumdevendesd’aiguarespectedel’anyanterior,ques’ha
vist afectat negativament per un empitjorament del rendiment general de la xarxa
d’abastament. Aquesta empitjorament s’ha vist però revertit al darrer trimestre de l’any,
cosa que planteja certes esperances positives al respecte del resultat de les diferents
actuacionsrealitzadestotiqueescontemplaambmoltaprecaució.

Escontinuaamblalíniadequeel100%delesinversionsrealitzadespertald’executarel
PAIFaprovats’handutatermeambfonspropis.

Enaquestsentitvallapenaesmentarqueel22/7/2019s’haliquidatunpréstecd’inversió
signat10anysabansperimportde902.530€

El projecte de renovació de xarxa del Sector Coroleu Sud Fase, tot i correspondre al PAIF
2018s’hainiciatelmesdemaigde2019is’haacabatelmesdedesembredelmateixany,
cal esmentar però que aquesta obra s’ha vist afectada per un important nombre
d’encàrrecs solͼlicitats per part del Departament de Via Pública de l'Ajuntament, qui amb
bon criteri, ha trobat oportuna la realització de feines de millora dels vials aprofitant
l’afectaciódelarenovaciódelaxarxad’aigua.
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És important posar en valor la finalització d’una important millora a les infraestructures
d’emmagatzematge i potabilització de la Companyia, es tracta de la construcció d’una
coberta‘aluminitipusdomo,instalͼladaperprotegirelDipòsitnúmero1.

Elsencàrrecsd’obresd’urbanitzacionsnopresentenencaraunarecuperaciósignificativatot
i haver algun projecte rellevant en previsió com el PI Masia Barreres II, que molt
probablement no afectarà significativament les xarxes d’aigua ni clavegueram
profundament.Peraltrabandasiques’hapogutnotarunincrementenlespromocionsde
nous habitatges respecte l’exercici anterior. Amb tot, el resultat econòmic ha estat
favorable tenint en compte que l’objectiu com empresa municipal està centrat en la
qualitatdelserveiabansqueenlaconsecuciód’importantsbeneficiseconòmics.

Aquest resultat favorable de l’exercici es manté com a producte de l’exhaustiu control
pressupostariialacapacitatd’adaptacióprogressivadelatarifaalesnecessitatsoperatives
id’inversió.

Aquestexerciciescontinuaamblatendènciainiciadal’any2017ambunavariaciómoltpoc
significativadelscabalscontractatsiconsumits.Totil’estancamentenlavendad’aigua,els
mals resultats obtinguts en quant a rendiment de la xarxa durant bona part de l’exercici
s’hanpogutfinalmentcontrarestarinvertintlatendènciaalabaixaen elrendimentdela
xarxa,cosaquefaencararelfuturambmillorsperspectives.

S’estan realitzant esforços tant a nivell tècnic com humà per tal de poder controlar el
rendiment i permetre en els propers anys el retorn a una situació més favorable. Els
departaments de producció i de sanejament, molt estables tant en ingressos com en
despeses,continuenrepresentantenglobalmésdel90%delpressupostordinari.Lagestió
deldepartamentdeprojectesiobres,quedamoltlligadaalasituacióeconòmicagenerali
enconcretal’obrapúblicaialaconstrucciód’habitatges.Eldepartamentd’informàticaes
consideraestabilitzatambunaplantillamínima.

Des de la creació de Companyia d’Aigües han estat anys de clar aprofundiment en el
caràcterd’empresadeserveipúblic,ambmarcadavocaciódequalitatiatencióalciutadà,
ques’havistafectadaenelsdarrersexercicisperl’esforçeconòmicisocialquehaprovocat
laposadaenmarxadelleisenfavordelaproteccióapoblacióvulnerableenergèticament.
Afinalsdel’exercici2019s’haposatenvaloridutaaprovacióperl’exercici2020unatarifa
peracasosextremsdevulnerabilitat.

Companyiad’AigüesdeVilanovailaGeltrú,comempresapúblicaitambéabansdel2004,
quan era Servei Municipal, ha pretès prestar el millor servei integral d’aigua possible a la
ciutat,perquèconsideraquelaCompanyiaéspatrimonidetotselsciutadansdeVilanovai
la Geltrú. Com empresa municipal s’entén el servei públic de l’aigua com una eina
estratègicapereldesenvolupamentdelaciutat.Lafidelitataaquestsprincipisieltreballi
l’esforç de tots i cadascun dels seus treballadors i treballadores ha fet que la Companyia
siguiunreferentdecomespotgestionarl’aiguadesd’unaempresacentpercentpública.

Desdelspassatsperíodesdesequera,elsvilanovinsivilanovineshanentèsquel’aiguaés
unbéescàsivaluós.PerpartdelaCompanyiad’Aigüesescreudevitalimportànciaarribar
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a disposar de recursos d’aigua potable alternatius al subministrament en alta prestat per
l’EnsPúblicATL,almateixtempscalmillorarelrendimentdel’aiguaireduirͲneelconsum
demaneragradual.Aquestaculturadel’estalvienshad’ajudaraafrontarl’inevitableefecte
delcanviclimàtic.

Principalsactuacions

Les principals activitats de l’empresa per aquest exercici es classifiquen en les següents
àreesd’actuació:

a)
Gerència,AdministracióiInformàtica
b)
Producció(Abastamentd’aiguapotable)
c)
Sanejament,projectesiobres
d)
GestiódelaQualitat
e)
Prevencióderiscos
f)
GestióMediambiental
g)
ResponsabilitatSocialCorporativa
h)
L’evoluciódelaCompanyia


L’evolució de les tarifes de subministrament d’aigua en alta ha mantingut una quota fixa
elevadaiunvariablemoltreduïtquehapermèsgarantirlaviabilitatdelesinfraestructures
a tal efecte i que la Companyia, com a explotadora del servei de Vilanova,  hagi disposat
d’un temps de carència per tal de millorar paulatinament el rendiment de la xarxa sense
quelamilloraol’empitjoramentd’aquestvalorhagitingutmassaincidènciaenladespesa
enaquestconcepte.

És evident que la millora i manteniment d’alts valors de rendiment de les xarxes és una
condició indiscutible en l’escenari actual, però encara més si es planteja la qüestió a mig
termini.

Calpertant unapolíticainversoraconvençudaenaquestadirecció,laqualpassaperuna
milloradel’antiguitatidelsratisderenovaciódelaxarxa,unamajorprecisióenlamesura
delserveial’abonatiunasistemàticadegestióquepermetiimplantareinesinformàtiques
capaces de gestionar el cada vegada més gran volum de dades generades per la pròpia
xarxaielsabonats.


a) Gerència,AdministracióiInformàtica

Elsdepartamentsdegerència,administracióiinformàticaesmantenenalesnovesoficines
de la seu del carrer Colͼlegi 38, a on està centralitzada l’atenció al públic de forma
principalmentpresencial,itambételefònicaitelemàtica.

Ambuntotalde31.901abonatsperasubministramentd’aigua,s’haaugmentatelnombre
d’abonatssignificativamenten357unitatsdemitjaanual(abans31.544.).
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Les previsions de reduccions dels contractes d’aforament s’han reduït paulatinament any
rere any, aconseguint una reducció d’aquesta tipologia de subministrament de 74 unitats
durantl’exercici,arribanta342afinald’anyversles416del’any2018.

Durant el 2019, s’han mantingut els ràtios de morositat vers l’exercici anterior. Com és
sabut,l’entradaenvigorilaadaptaciódelesadministracionscompetentsaleslleiscontra
la pobresa energètica iniciat l’exercici 2016 ha comportat un augment considerable de
dedicaciódelpersonaldefacturacióiatencióalpúbliceneltractamentpersonalitzatacada
casambdificultatseconòmiques.

A nivell d’atenció al públic es considera que el nostre és un servei ben valorat per la
ciutadania el qual dona resposta a tota qüestió plantejada per l’abonat, evitant en tot
momentelsilenciadministratiu.

Durantl’exercici2019s’harealitzatambèxitl’anàlisiorganitzatiudel’empresa,eldissenyi
la implantació d’uns Sistema de Gestió del Risc Penal anomenat colͼloquialment
CompliancePenal.


b) Producció(Abastamentd’aiguapotable)

Pelquefaaldepartamentdeproducció,l’exercicis’hacaracteritzatperunaestabilitatenel
consumd’aiguapartdelsabonatstalicomjaapuntaval’exercicianterior.

Lavendad’aiguaal2019,haaugmentatenvalorsanualsencabalsenun0,2%respectea
les dades de l’any anterior, sense que s’hagi produït cap canvi rellevant vers la previsió
realitzada de manera prèvia. L’efecte de davallada de contractes per aforament és cada
vegadamésresidual.

Durant el 2019, la Companyia d’Aigües no ha modificat les tarifes d’abastament respecte
l’exercicianterior.Aquestfethaestatprovocatperl’entradaenvigorl’1degenerde2018
d’unaugmentdelpreudel’aiguaenaltadel’11,88%iquealhorahaestatsuspèsendata
17 de juliol del mateix 2018. Per part de la Companyia s’ha repercutit l’augment des del
mesdemaigde2018finsalasupressiódel’augmentenelmesdenovembredelmateix
any. Aquesta suspensió de l’augment de la tarifa no ha requerit d’un nou expedient a la
ComissiódePreusdelaGeneralitatdeCatalunya.

S’hainiciatenelmesdejunyde2019elcontracteperlaprestaciód’obresdelmanteniment
iescomeses d’abastamentisanejament.Aquestcontracte preveu unaduradade2anysi
duespossiblespròrroguesd’1+1anys.

Entrenovembrede2018igenerde2019s’harealitzatlaconstrucciódelanovacobertadel
Dipòsitnº1previstaalesinversionsdelsdarrersexercicis.

Als Serveis Tècnics s’ha produït la promoció interna d’un operari a oficial d’obres i
instalͼlacions. Alhora s’ha incorporat en el mes de gener un operari, el qual ha vingut a
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recuperar la plaça deixada per un oficial que va ser baixa mèdica definitiva l’any 2016 i
aprovadaalPAIF2017.


c) Sanejament,ProjectesiObres

L’Ajuntament va aprovar i publicar al 2004 el Reglament del Servei de Sanejament de
VilanovailaGeltrúial2005,l’Ordenançadeconnexionsdelesxarxesprivadesalesxarxes
públiquesdeclavegueram.Al’abrilde2005,esvacrearal’empresa,elnoudepartamentde
sanejament. Al maig de 2005, l’Ajuntament realitzà la delegació de competències en
matèria de sanejament a la Companyia d’Aigües, el que va requerit una adaptació dels
sistemes de gestió administratius i la contractació de personal del departament, que
s’encarreguendesupervisarlesempresescontractades.

Durant el 2019 s’ha incorporat al servei un càmera tipus perxa per tal d’inspeccionar les
xarxesdeclavegueramipoderrealitzarunanetejaprogramadaallíonrealmentcalgui.

Hancontinuatlestasquesdegestiódeldepartamentdelsserveisdemantenimentinetejai
delesobresdeconnexiódelesescomesesdeclavegueramprivadesalaxarxapública,així
comelscontrolssanitarisdeplaguesdelesxarxes.

S’hainiciatenelmesdejunyde2019elcontracteperlaprestaciód’obresdelmanteniment
iescomeses d’abastamentisanejament.Aquestcontracte preveu unaduradade2anysi
duespossiblespròrroguesd’1+1anys.

S’ha iniciat a partir del mes de juliol de 2019 el contracte pel servei de conservació,
manteniment i neteja de les infraestructures d’aigües residuals i pluvials que integren la
xarxapúblicadesanejamentdelaciutat,signatamblaempresaCorporaciónCLDdesprés
delcorresponentprocedimentpúblicdelicitació.Aquestcontractepreveuunaduradade2
anysiduespossiblespròrroguesd’1+1anys.

Lestarifesdesanejamentperl’exercicinohanpatitvariacionsrespectel’exercicianterior.

Lesmínimesvariacionsenelconsumd’aiguahatingutunarepercussiópocperceptibleen
l’ingrésdelataxa,alhoraquelaquotafixaésel85%del’ingréspersanejamentalrebut.

Aldepartamenthihahagutelssegüentscanvispelquefaapersonal:

Elmesdegenerde2019s’haincorporatunEspecialistaenPRLensubstituciódel’anterior
ocupantdelaplaça,quihacausatbaixaal’empresa.

Pel que fa a l’apartat de Projectes i Obres, s’ha continuat treballant amb la millora del
sistemaGISilaincorporaciód’einesquepermetinunagestióméseficientdelesoperacions
tant d’abastament com de sanejament. S’ha culminat amb èxit la construcció de la nova
cobertad’aluminitipusdomodelDipòsitd’aiguanº1.
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d) SistemadeGestiódelaQualitat

Almaigde2007,l’empresavaobtenirelcertificatdegestiódelaQualitatsegonslanorma
ISO9001,quehaestatactualitzatsuccessivamentdemaneraanualambauditoriaexterna
del’empresaAENOR.

Alllargdel’any2018esvarealitzarlaadaptaciódelanormativavigentalnoucertificatISO
9001Ͳ2015.Aquestcertificathaestatrenovatfavorablementl’exercici2019.


e) SistemadePrevenciódeRiscosLaborals

L’empresa, des de la seva constitució, té contractades les especialitats preventives de
SeguretatLaboral,HigieneIndustrial,ErgonomiaiPsicosociologiaAplicadailaVigilànciade
laSalutambunServeidePrevencióAliè.

Desdelgenerde2014,s’harealitzatlaintegraciódinsdelServeiMancomunatMunicipalde
Prevenció de riscos Laborals, amb les especialitats preventives de Seguretat Laboral,
HigieneIndustrial,ErgonomiaiPsicosociologiaAplicada.LaVigilànciadelaSalutesrealitza
tambédemaneramancomunadaapartirdelmesdefebrerde2017.Durantl’any2019,de
la mateixa manera que en els anys precedents, el personal de la Companyia d’Aigües ha
rebutformaciócontinuadaiactualitzadaenmatèriadePrevenciódeRiscosLaboralsis’ha
fet la renovació del seus equips de protecció individual, en compliment rigorós de la
normativavigent.

EsmantélavigènciadelPlad’Autoprotecció,integratalserveideProteccióCivilMunicipal
atravesdelsistemaHermesdelaGeneralitat.

TambéesmantévigentelPladePrevenciódelaViolènciaalienaeneltreball,aixícomels
Plans de Prevenció de l’Assetjament Sexual i de l’Assetjament Psicològic en el lloc de
treball.


f) SistemadeGestióMediambiental

L’empresa segueix una estricta línia de control en la gestió mediambiental de residus,
emissions i impacte al medi ambient. En aquest sentit, es continua donant compte al
SistemaTelemàticdeDeclaraciódeResidusdelaGeneralitatdeCatalunyaiinvolucrantal
totald’empresesqueensprestenserveienlamateixaintegració.

El pla de actuació amb risc per amiant per intervenció en canonades de fibrociment
contempla diverses mesures que s’apliquen amb l’objectiu de reduir el risc tant pels
treballadors com per la població. Fins ara no s’han superat mai els valors normatius
d’exposicióafibres.

Espreveularedaccióiaprovaciódeplansespecíficsdeltractamentdefibrocimentenles
obresderenovaciódelesxarxesd’abastamenti/osanejament.
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Tanmateix amb avançaments cap a la sostenibilitat, es realitza una gestió acurada de
reducció de les pèrdues d’aigua, dels residus i un reciclat d’aquells materials que ho
permetin.

Aquestexercicis’hapogutconstatarelbonfuncionamentdelprimerequipdecloracióper
electròlisisalinais’harealitzatlalicitacióperlaimplantaciód’unsegonequipdeproducció
de clor inͲsitu, evitant d’aquesta manera la utilització de clor d’alta concentració de
produccióexternaiproveïmentmitjançanttransportterrestre.

g) ResponsabilitatSocialCorporativa

L’empresaassumeixl’acorddelPlemunicipalde8d’abrilde2013,pelques’aprovaelCodi
d’ÈticaiBonGovern,queincorporalaResponsabilitatSocialCorporativaalesactuacionsde
lesempresesmunicipals, pertaldepotenciarelsvalorsqueguienlanostraorganitzaciói
quesón,laresponsabilitat,latransparència,elrespecte,laprofessionalitat,lahonestedat,
elcompromís,eltreballenequip,lacredibilitat,l’eficiènciailaqualitat.

Durantel2019,l’empresacontinualadifusiód’aquesteslíniesdecomportamententreels
seustreballadors.

La contractació pública responsable i la implantació del programa de Compliance Penal
recolzenlavoluntatdelaCompanyiadeserunreferentalsector.


h) Evolucióprevisibledelasocietat

Cal destacar que es pràcticament es dona per conclòs el darrer procés de  relleu
generacionalocorregutendiversosdepartamentsdelaCompanyia.

Actualment es gaudeix d’una estabilitat i assentament progressiu dels diversos càrrecs
directius i intermedis que facilita la agilitat en la presa de decisions i en la voluntat de
presentarunelevatgrauderesiliènciaverslesdificultatsquepresentalagestiód’unservei
complex com aquest. La flexibilitat és alhora una característica que es denota com a
predominantenelsistemadegestióactual.

El resultat comptable de l’exercici econòmic del 2019 ha estat favorable pel que fa al
resultat tot i la congelació de les tarifes viscuda. S’ha intentat mantenir en la mesura del
possibleladotaciódestinadaalagestiódelrendimentdelaxarxatotilesdificultatsque
aixòentranya.Elsresultatsenaquestàmbitdelesoperacionsnoacabendepresentaruna
estabilitatocontinuïtatdesitjablecapalamilloracontínua.

El ritme d’inversió ha estat l’adequat tot i no aconseguir una acceleració desitjada amb
l’objectederealitzarlatotalitatd’inversióprevistaacadaexercici.

Lesdadesobtingudesenelconsumd’aiguadelsabonatsfanpensarqueleslleusvariacions
enlademandatantenpositiucomennegatiuseranlatònicadelspropersanys.
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Cal destacar els bons resultats del canvi de gestió de la operativa de neteja de xarxes de
clavegueram, aplicat a la nova adjudicació a l’empresa Corporacion CLD. Aquest nou
sistema posa en valor l’adquisició de noves tecnologies per la inspecció de les xarxes i la
conseqüentmilloradelescapacitatstècniquesdelpersonaladscritalservei.

Pelquefaal’apartatdeprojectescaldestacarlarealitzaciódelesobresderenovaciódela
xarxadelSectorJosepCoroleuFASE1.

Els departaments d’administració i d’informàtica s’han preparat pels reptes que
requereixendenousesforçossuplementarisdonatelcanvideparadigmatecnològicisocial.
Lagestiódelavulnerabilitatenergèticailaapostaperlesnovestecnologiestantdesdela
vessantoperativacomdesdelagestióambelclientprovoquenunimportantnombrede
presadedecisionsquehandepermetredotardelaflexibilitatnecessàriaalservei.

Els objectius del Sistema de Qualitat a l’empresa i de la Gestió de la Prevenció de Riscos
LaboralscontinuensentdemàximsihandepoderͲsecompaginarambelmantenimentdels
nivells de qualitat en el servei i de compromís amb la salut laboral. Durant el 2019 s’ha
renovatelcertificatdequalitatdelagestiódelaCompanyiaamblanormaISO9001:2015.

Amblaimplantaciód’unSistemadelagestiódelRiscPenals’aconsegueixunanovafitaen
lagestiódelatransparènciatotaliexcelͼlènciaempresarial.Espreveuquel’exercici2020
siguid’assentamenticonsolidaciódelsistemaidel’equiphumàqueellidera.

Donadalaincertesacreadaduranttotelperíodedel2018perl’efectedelfortaugmentde
la tarifa en alta d’ATLL, el qual va desembocar finalment en l’assumpció de l’esmentat
serveiperpartdel’EnsPúblicATLiunasegüentretrocessiódel’incrementexperimentat,
l’exercici 2019 s’ha caracteritzat per no aplicar cap augment de la tarifa en baixa. S’han
cobertlesdespesesiinversionsprevistesdurantl’exercicidemaneranormalicontroladai
s’ha optat per tractar d’augmentar la capacitat inversora de l’empresa en l’exercici 2020,
quecomrecordem,esrealitzaambfonspropisdemaneraíntegra.

Lestarifesdesanejamentaprovadesperl’Ajuntamentambefectedel’1degenerde2018
tampoc van presentar cap augment en el traspàs d’any, mantenint també la capacitat
inversorasensepossibilitatd’augment.

La situació econòmica general de lleu recuperació ha repercutit en un manteniment dels
índexdemorositat,moderatsalsdarrersexercicis.Totiaixòestélapercepcióqueunapart
de la societat ha quedat exclosa de manera definitiva de les possibilitats d’accedir als
recursos bàsics i una altra part es troba a una distància molt curta d’aquesta situació de
vulnerabilitat.

Durant l’exercici 2019 es va preveure un lleu repunt d’abonats domèstics. Finalment s’ha
produïtunincrementde427abonats.

Es manté com a prioritària la millora del volum d’inversió en renovacions de xarxes,
sobretot pel que fa a abastament d’aigua. A nivell d’operativa a curtͲmig termini en
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infraestructures es manté la necessitat d’invertir en la construcció d’un nou dipòsit
reguladorienlespossiblesfontsalternativesdesubministramentquepermetinminvarla
dependència  del subministrament en alta de l’Ens ATL. En aquest sentit s’ha estat
treballantduranttotl’exerciciesperantpoderobtenirresultatsproperament.

Les previsions de disminució del nombre de subministraments per aforament no s’han
acomplert, aconseguint un nombre final de canvis de sistema de 74 unitats. A final
d’exercici es compta amb un total de 342 subministraments d’aquest tipus. Es segueix
mantenint la gestió personalitzada d’aquells casos conflictius que dificulten la gestió del
canvi.

LaCompanyiad’AigüesdeVilanovatécomaprincipalfontdefacturació,lavendad’aigua
potableitarifesperserveisrelacionats,querepresentael81%delsingressosdel’empresa;
ensegonllocaltresserveisdelcicleintegraldel’aiguacomeselcasdelsanejamentenel
que es factura als abonats la taxa municipal de manteniment de clavegueram i les
escomeses de clavegueram que representa el 14% dels ingressos i en menor mesura
d’obresdexarxesialtresconceptesperimportdel5%delsingressos.Enbaseaaixòambel
pressupost aprovat per l’exercici 2019 s’han aconseguit els resultats econòmics que es
formulensobrelacoberturadelsdiferentsserveisamblestarifesquecobreixenelseucost.

Estreballapertalquedinsdelcomplimentdelspressupostoss’aconsegueixinmilloresque
ajudin a l’estalvi i reducció de les despeses, especialment pel que fa al volum  l’aigua
comprada, i que afavoreixin la millora dels ingressos, cosa que passa ineludiblement per
millorarlaexactitudenlamesuradelscabalsservits.

Amblalíniademantenirunatarifaquecobreixicompletamentlesdespesesdelserveiila
inversió,ésprevisiblequel’evolucióeconòmicadel’empresaseguiràsentgarantidaperuna
gestióexhaustivaenelcontroleconòmicdelasocietat,mantenintunatònicaconservadora
peròsensequeaquestaspecteimpliquinegativamentenladefiniciódelesnecessitatsreals
quepermetranmantenirimillorarelserveialaciutadaniamigillargtermini.

Laredundànciaenlesinfraestructuresil’obtenciódenovescaptacionspròpieshandeser
elspilarsnequeafrontarl’incertfuturquel’incipientcanviclimàticenspuguideparar.En
aquest sentit cal que la Companyia aposti per digitalitzar i automatitzar tots aquells
aspectesquedotendevalorafegitifacilitinlagestiódelservei.


Fetsposteriors

L’actual emergència sanitària produïda per la pandèmia de COVIDͲ19, i la declaració el
passat14demarçperpartdelGoverndel'Estatdel'estatd'alarma,comportaunasituació
d’excepcionalitat en el conjunt de l’activitat econòmica, amb un efecte difícilment
predicibleadatadeformulaciódelspresentscomptesanuals.
L’impacte que la pandèmia pugui tenir tant en el conjunt de l’economia del país, com en
l’activitatdel’empresa,tantdesdeelpuntdevistadel’organitzaciódelsrecursostècnicsi
humans, com dels resultats futurs i del compliment de l’execució del pressupost de
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l’exercici 2020, i per tant dels impactes en la situació financera en el seu conjunt de
l’entitat,nopodenseravaluatsadataactual.
Tanmateix,comapeçafonamentaldelsistemadeserveispúblicsdelmunicipi,esconsidera
que el funcionament de l’activitat normal de l’entitat es pugui reiniciar un cop superada
l’actualsituació.
Excepte per l’exposat anteriorment, a judici del Consell d’Administració de la Companyia,
ambposterioritataltancamentdel’exercicinos’haproduïtcapfetque,totinoafectarala
situaciódelasocieetat,aixícomtampocs’haproduïtcapfetrellevantqueafectialprincipi
d’empresaenfuncionament.




VilanovailaGeltrú,24d’abrilde2020.
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Comptes anuals i Informe de Gestió corresponents a l’exercici 2019 formulats pel
conselld’administracióa
VilanovailaGeltrú,24d’abrilde2020

CONSELLD’ADMINISTRACIÓ:FULLDECONTROLDESIGNATURES












Olga Arnau i Sanabra
DNI: 52.212.643-K

Marta Jofra Sora
DNI: 46.360.871-R














Antoni Palacios Asensio
DNI: 52.211.972-V

Victor Forgas Cabrera
DNI: 38.473.302-Y














Francesc Xavier Serra Albet
DNI: 77.294.027-C

Jaume Carnicer Mas
DNI: 52.420.106-R










Jaume Aliaga Huguet
DNI 52.214.831-R

Juan Alberto Isern Claur
DNI: 46.222.597-A











Jesús Santamaría Sandoval
DNI: 09.325.755-Z
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ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, Secretari del Consell d’Administració de la Companyia
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM,
CERTIFICO: Que les pàgines 1 a la 54 d’aquest document inclouen els Comptes
Anuals i l’Informe de Gestió de la COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA
GELTRÚ SAM corresponents a l’exercici 2019, la formulació de tot el qual fou aprovada
mitjançant acord del Consell d’Administració, adoptat per escrit i sense sessió, el 24
d’abril de 2020, a l’empara de l’article 40.2 del Reial Decret Llei 8/2020.
Que, als efectes de l’article 253.2 de la Llei de Societats de Capital, cap dels membres
del Consell d’Administració subscriuen aquests comptes per la única i exclusiva raó de
l’emergència sanitària causada pel Covid-19.

I perquè així consti, s’estén el present certificat amb el vistiplau de la Presidenta.

Isidre Martí
Sardà - DNI
46119765
G (TCAT)

Signat
digitalment per
Isidre Martí Sardà
- DNI 46119765G
(TCAT)
Data: 2020.04.30
11:38:07 +02'00'

Vist-i-plau
La Presidenta,

Olga Arnau
Sanabra DNI
52212643K
(TCAT)

Signat digitalment
per Olga Arnau
Sanabra - DNI
52212643K (TCAT)
Data: 2020.04.30
14:18:27 +02'00'

Olga Arnau i Sanabra

Col·legi, 38
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 115 858
Fax 938 930 162

