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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS 
DE ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS, S.L.U.   CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2019 

 

 

Opinió  
 

La Intervenció General de l’Ajuntament de Granollers, en ús de les competències que li són atribuïdes 

pels articles 213 i 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i pels articles 3 i 29.3.a) del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, 

que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, ha auditat els comptes 

anuals de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SLU (en endavant la Societat), que comprenen el balanç 

abreujat a 31 de desembre de 2019, el compte de pèrdues i guanys abreujat i la memòria abreujada 

corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data. 
 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 

la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat a 31 de desembre de 2019, així com 

dels seus resultats corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc 

normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació (que s’identifica a la nota 2.1 de la memòria 

abreujada) i, en particular, amb els principis i criteris comptables i pressupostaris 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 per al Sector Públic 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 abreujats del nostre informe. 
 

Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de la 

independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats per al Sector Públic 

a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes de 

l’esmentat Sector Públic. 
 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per 

a la nostra opinió. 
 
 

Qüestions clau de l’auditoria  
 

Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, han 

estat de la major significativitat en la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats del període actual. 

Aquestes qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals abreujats 

en el seu conjunt i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per 

separat sobre aquestes qüestions.  
 

 

Reconeixement d’ingressos per subvencions  
 

Descripció 
 

Tal i com s’indica en les notes 4.9 i 10 de la memòria abreujada adjunta, la Societat rep transferències i 

subvencions de l’Ajuntament de Granollers i d’altres administracions per a finançar les seves activitats, 

sent l’import que figura registrat en el compte de pèrdues i guanys abreujat de l’exercici 2019 de 1.399 

milers d’euros. L’adequat tractament comptable de les subvencions ha estat una qüestió clau en la nostra 

auditoria. 



 

 
 

Resposta de l’auditor 

 

Els nostres procediments d’auditoria han inclòs, entre altres, la compressió i revisió dels processos 

interns per a garantir el correcte registre comptable tant del reconeixement dels ingressos per 

transferències i subvencions i dels costos associats, com dels imports que consten en balanç, subvencions 

pendents de cobrament i subvencions pendents d’imputació a resultats.  

 

Mitjançant mostra, hem realitzat procediments substantius consistents, entre altres, en l’obtenció i 

anàlisi de la documentació acreditativa de la concessió de transferències i subvencions i les seves 

condicions, el detall de les despeses incorregudes vinculades a les actuacions subvencionades, i, en el seu 

cas, les justificacions ja presentades, comprovant que l’import de les transferències i subvencions 

imputats en el compte de pèrdues i guanys abreujat s’efectua d’acord amb la seva finalitat, verificant el 

seu meritament i la seva correlació amb les despeses en ell imputades relacionades amb les actuacions 

subvencionades. Addicionalment, hem obtingut confirmacions externes dels ens atorgants de les 

transferències i subvencions concedides. Tanmateix, hem avaluat la informació inclosa en les notes 4.8 i 

10 de la memòria dels comptes anuals abreujats adjunts i si s’ha informat com a fet posterior de les 

possibles afectacions derivades de la situació creada en l’exercici 2020 per la pandèmia del Covid-19.  

 
 
Altres qüestions: participació d’auditors privats 
 
En l’execució dels treballs d’auditoria, la Intervenció General ha comptat amb la col·laboració de la 

societat d’auditoria Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA, per raó del contracte de serveis 

formalitzat amb l’Ajuntament de Granollers el 31 de gener de 2018 per a la realització de l’auditoria dels 

comptes i auditoria de compliment de legalitat de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SLU. La societat 

d’auditoria ha executat els treballs sota la direcció i supervisió de la Intervenció General. 

 
La Intervenció General de l’Ajuntament de Granollers ha elaborat el present informe sobre la base del 

treball realitzat per la societat d’auditoria Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA. 

 

 

Responsabilitat del Consell d’administració en relació amb els comptes anuals abreujats 
 

El Consell d’administració és responsable de formular els comptes anuals abreujats 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 permetre la preparació de comptes anuals abreujats lliures 

d’incorrecció material, a causa de frau o error. 

 

En la preparació dels comptes anuals abreujats, el Consell d’administració és responsable de la valoració 

de la capacitat de la Societat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons 

correspongui, les qüestions relacionades amb empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable 

d’empresa en funcionament excepte si l’òrgan de gestió té 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 abreujats 
 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals abreujats 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 per al Sector Públic vigent 

a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden ser degudes a 

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 abreujats. 

 

Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de 

comptes vigent per al Sector Públic 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 abreujats, 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 pel Consell d’administració. 

 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Consell d’administració 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 abreujats 

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 de 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 abreujats, inclosa la 

informació revelada, i si els comptes anuals abreujats representen les transaccions i els fets subjacents 

de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

 

Ens comuniquem amb el Consell d’administració 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 que han estat objecte de comunicació al Consell d’administració de l’entitat, determinem 

els que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals abreujats del període 

actual i que són, en conseqüència, les qüestions clau de l’auditoria. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris 
 

Amb l’abast previst en la nostra auditoria de comptes, estem duent a terme la revisió del compliment de 

la legalitat corresponent a la normativa aplicable a la Societat. Aquesta comprovació s’està efectuant 

aplicant procediments d’auditoria consistents en la verificació del control intern aplicat, així com els 

procediments analítics i substantius previstos en la planificació del treball d’auditoria. Les conclusions 

d’aquesta revisió seran incloses en l’informe de recomanacions de control intern i informe addicional al 

d’auditoria de comptes en fase d’elaboració. 

 
 
 

 

 

 

 

La Interventora General  

Ajuntament de Granollers 
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Notes de la

ACTIU Memòria Exercici 2019 Exercici 2018

A) ACTIU NO CORRENT 10.284.719,35 10.518.405,19

I. Immobilitzat intangible 6 5.758,92 8.002,55

3. Patents, llicències, marques i similars 537,85 861,49
5. Aplicacions informàtiques 5.221,07 7.141,06

II. Immobilitzat material 5 9.595.018,38 9.799.899,01

1. Terrenys i construccions 9.539.364,69 9.710.475,09
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 55.653,69 89.423,92

VI. Actius per impostos diferits 8 683.942,05 710.503,63

B) ACTIU CORRENT 736.741,85 647.248,79

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 132.341,11 195.273,62

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 7.1 i 8 79.125,88 79.192,17

4. Personal 7.1 0,00 1.100,00

5. Actius per impost corrent 7.1 i 8 5.729,98 7.740,04

6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 7.1 i 8 47.485,25 107.241,41

VI. Periodificacions a curt termini 3.309,23 784,00

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 601.091,51 451.191,17

1. Tresoreria 601.091,51 451.191,17

TOTAL ACTIU (A + B) 11.021.461,20 11.165.653,98

ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS, S.L.

Balanç al tancament dels exercicis 2019 i 2018

Euros
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Notes de la

PASSIU Memòria Exercici 2019 Exercici 2018

A) PATRIMONI NET 8.393.240,42 8.466.824,67

A-I) Fons propis 1.222.676,89 1.142.992,14

I. Capital social 7.3 3.006,00 3.006,00

1. Capital escripturat 3.006,00 3.006,00

III. Reserves 7.3 601,20 601,20

1. Legal i estatutaries 601,20 601,20

V. Resultats d'exercicis anteriors 1.139.384,94 1.042.162,43

VII. Resultat de l'exercici 3 79.684,75 97.222,51

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 10 7.170.563,53 7.323.832,53

B) PASSIU NO CORRENT 2.394.657,68 2.444.707,35

II. Deutes a llarg termini 4.390,28 3.350,28

5. Altres passius financers 4.390,28 3.350,28

IV. Passius per impost diferit 8 2.390.267,40 2.441.357,07

C) PASSIU CORRENT 233.563,10 254.121,96

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 233.563,10 254.121,96

1. Proveïdors 7.1 177.629,76 187.260,71

3. Creditors diversos 7.1 1.552,99 1.355,44

4. Personal 7.1 5.603,93 4.974,44

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 7.1 i 8 48.776,42 60.531,37

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 11.021.461,20 11.165.653,98

ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS, S.L.

Balanç al tancament dels exercicis 2019 i 2018

Euros

Pàgina 2



 

 

 

 

 

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT 

 
 
 
 
 



Notes de la

PÈRDUES I GUANYS Memòria Exercici 2019 Exercici 2018

A) OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net de la xifra de negoci 9 383.684,27 334.899,66

4. Aprovisionaments 9 (6.680,18) (6.839,44)

a) Consum de matèries primeres i altres aprovisionaments (6.680,18) (6.839,44)

5. Altres ingressos d'explotació 1.406.804,46 1.385.457,45

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 7.127,10 5.466,56

b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 10 1.399.677,36 1.379.990,89

6. Despeses de personal 9 (550.572,94) (528.469,59)

a) Sous, salaris i assimilats (445.127,00) (411.265,71)

b) Carregues socials (105.445,94) (117.203,88)

7. Altres despeses d'explotació (1.115.096,28) (1.031.521,81)

a) Serveis exteriors (973.450,81) (895.137,46)

b) Tributs (138.050,17) (136.384,35)

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions

      comercials (3.595,30) 0,00

8. Amortització de l'immobilitzat 5 i 6 (220.093,49) (237.841,72)

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 10 204.358,67 218.274,72

13. Altres resultats 3.841,82 (4.329,25)

A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ 106.246,33 129.630,02

12. Ingressos financers 0,00 0,00

b) De valors negociables i altres instruments financers 0,00 0,00

13. Despeses financeres 0,00 0,00

b) Per deutes amb tercers 0,00 0,00

17. Diferencies de canvi 0,00 0,00

A.2) RESULTAT FINANCER 0,00 0,00

A.3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS 106.246,33 129.630,02

19. Impost sobre beneficis 8 (26.561,58) (32.407,51)

A.4) RESULTAT DE L' EXERCICI CORRESPONENT A OPERACIONS

       CONTINUADES 79.684,75 97.222,51

B) OPERACIONS INTERROMPUDES 0,00 0,00

A.5) RESULTAT DE L' EXERCICI 79.684,75 97.222,51

ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS, S.L.

Compte de pèrdues i guanys corresponent als exercicis acabats del 31/12/2019 i 31/12/2018

Euros

Pàgina 3



 
 

MEMÒRIA ABREUJADA DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2019 
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MEMÒRIA ABREUJADA DELS COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 2019 

 

NOTA 1.- Activitat de la Societat 
 

ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS , S.L.  Societat Unipersonal (en endavant la Societat) 
i anteriorment denominada GRANOLLERS AUDIOVISUAL, SL, és una societat constituïda el 
21 de desembre de 2009 a Granollers, Barcelona, davant del notari Maria Àngels Vidal 
Davydoff, amb el seu núm. de protocol 2439, té el seu domicili social i fiscal a Granollers, a 
l’Avinguda Enric Prat de la Riba, 77, i desenvolupa les seves activitats en aquest domicili.  

 
Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el full B-400345, volum 42048, foli 87. El 
seu NIF és B65237877. 

 
Amb data 29 de març de 2016, la Junta General va aprovar la modificació dels estatuts de la 
Societat, per recollir el canvi en la forma de gestió de la Societat que va passar a ser la de gestió 
directa de servei públic municipal i la modificació de la seva denominació social a passat a ser 
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. Societat Unipersonal, modificació que va quedar inscrita 
en el Registre Mercantil amb data 2 de setembre de 2016. 
 
La Societat té per objecte social: 

 
a) La gestió integral del complex Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 

 
b) La gestió dels equipaments que l'Ajuntament de Granollers li adscrigui en l'àmbit de 

l'actuació funcional. 
 

c) La gestió i la promoció d'activitat cultural, patrimonial, creativa i audiovisual en tots 
els aspectes de la dimensió artística, històrica, patrimonial i de pensament. 

 
d) La gestió i la promoció de la formació, la recerca i la transferència de coneixement en 

tots els àmbits de la producció cultural, audiovisual  i creativa. 
 

e) La dinamització del sector cultural i creatiu, mitjançant la cooperació entre agents 
públics i privats, fomentant la vinculació amb el desenvolupament territorial i 
econòmic. 
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f) La gestió dels serveis de comunicació audiovisual de titularitat municipal que li 
siguin adscrits, i que es farà d’acord amb criteris representatius que tinguin en 
compte la conformació de l’Ajuntament de Granollers i el conjunt de la societat civil 
de la ciutat.  

 
g) La producció audiovisual que resulti de l’activitat directa dels serveis adscrits a la 

societat municipal, així com aquella que es concreti dels acords de col·laboració i/o 
coproducció amb tots els agents, públics i privats, dedicats a la producció 
audiovisual, haurà de fer-se observant els criteris deontològics de la professió 
periodística i tots aquells que es derivin de les disposicions del Consell Audiovisual 
de Catalunya (CAC) i del conjunt de normatives que es puguin observar en els 
aspectes de concurrència i representativitat contingudes en la Llei de l’Audiovisual 
de Catalunya. 

 
h) Qualsevol altra funció que li atribueixi l’Ajuntament. 

 
 
L’entitat dominant de la Societat és l’Ajuntament de Granollers, soci únic de Roca Umbert, 
Fàbrica de les Arts, S.L.U, qui dona suport econòmic i financer a la Societat. 
 
La moneda funcional i de presentació de la Societat és l’euro. Conseqüentment, les operacions 
en altres divises diferents de l’euro es consideren denominades en “moneda estrangera”.  

 
Compliment del previst en l’article 32 de la LCSP: 

 
D’acord amb el previst a l’article 85.2.A.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local (en endavant LBRL) i article 249 del  al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’Ajuntament 
de Granollers presta mitjançant gestió directa els serveis públics de l’àmbit cultural, 
patrimonial, audiovisual i de suport a la creació, que formen part dels serveis de competència 
municipal previstos a l’article 25.2 LRBRL, a través de la societat mercantil local, ROCA 
UMBERT, FABRICA DE LES ARTS, S.L. (RUFASL) 
 
D’acord al previst en l’article 23 dels seus estatuts, RUFASL té la condició de mitja propi i servei 
tècnic de l'Ajuntament de Granollers als efectes que preveu la normativa sobre contractes del 
sector públic. Les encomanes de gestió que li confereixi l'Ajuntament de Granollers se 
subjectaran al regim previst al negoci jurídic corresponent que inclourà l'abast de l’encàrrec. 
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L’article 32.1 i 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) 
regulen l’execució directa per part de poders adjudicadors (cas de l’Ajuntament de Granollers) 
de prestacions pròpies de contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i 
concessió de serveis a través de mitjans propis personificats a canvi d’una compensació 
tarifària, així com els requisits que s’han de complir per reunir la citada condició de mitjà propi 
personificat, entre els que hi ha que més del 80% de les activitats de l’entitat destinatària de 
l’encàrrec es portin a terme en l’exercici de les comeses que li ha confiat el poder adjudicador 
(Ajuntament de Granollers) o altres persones jurídiques controlades pel mateix. 
 
Tanmateix, aquesta no és l’única forma d’autoprovisió de serveis o d’execució directa de 
competències i serveis municipals. El nostre dret positiu també regula la transferència de 
competències a entitats instrumentals dependents o vinculades a l’Ajuntament que 
constitueixen un supòsit de descentralització funcional, que és una forma de gestió directa d’un 
servei o exercici d’una funció, a través d’una persona jurídica diferenciada creada per decisió 
unilateral de l’Ajuntament –en el nostre cas-, l’àmbit d’actuació de la qual està determinat per 
les previsions dels seus estatuts relatives al seu objecte social.  
 
En les relacions entre els diferents ens que conformen el sector públic municipal, per una banda, 
i RUFASL que també està inserida en aquest sector públic i que constitueix un supòsit de 
descentralització funcional, d’una altra, no existeix l’onerositat pròpia d’un contracte sinó que 
ens trobem davant d’una decisió voluntària adoptada pel Ple de la corporació en exercici de la 
potestat d’autoorganització i destinada a personificar un servei o branca d’activitat de 
l’Administració.  
 
En virtut d’aquesta decisió, quan l’entitat instrumental, funcionalment descentralitzada, actua 
dins del seu objecte social en exercici de les facultats conferides estatutàriament no opera en 
base a l’art. 32 LCSP i com a mitjà propi, sinó que assumeix, a tots els efectes i com a pròpies, 
les funcions transferides i la prestació dels serveis assignats. Aquesta atribució té caràcter 
exclusiu i indefinit, malgrat que no és permanent i immutable, sinó que és susceptible de ser 
revocada o modificada mitjançant la modificació estatutària corresponent.  
 
Per tant l’assignació de la gestió o prestació d’uns serveis o competències per part de 
l’Ajuntament de Granollers a la seva societat mercantil RUFASL, conformen un dels supòsits 
de descentralització funcional de serveis que no constitueixen encàrrecs de gestió regulats per 
l’article 12 de la Directiva 2014/24/UE i per l’article 32 LCSP, sempre que figurin incloses en 
l’àmbit d’actuació habitual definit en l’objecte social de la societat. Per tant són fórmules de 
gestió directa adoptades en virtut de la potestat d’autoorganització de conformitat amb la 
legislació de règim local i amb les normes reglamentàries de desplegament, que constitueixen 
el règim jurídic positiu principal.  
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En conseqüència  com que els serveis que presta RUFA, S.L. corresponen exclusivament als 
previstos en el seu objecte social, no s’han formalitzar de la forma prevista en l’article 32 LCSP, 
sinó que són actuacions que l’entitat instrumental assumeix, com a pròpies de manera 
indefinida, en virtut de les corresponents previsions estatutàries  i que poden beneficiar, de 
manera directa o indirecta, a l’entitat matriu i a la resta d’entitats que conformen el sector públic 
municipal. 
 

NOTA 2.- Bases de presentació dels comptes anuals 

 
1. Imatge fidel: 

 
Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Societat i es 
presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla 
General de Comptabilitat, aprovat per Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, i d’acord 
amb les successives modificacions en el seu cas, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera i dels resultats de la Societat durant l’exercici. 
 
Els comptes anuals abreujats de la Societat adjunts han estat formulats pel Consell 
d’Administració i es sotmetran a l’aprovació pel soci únic, estimant-se que seran aprovats 
sense cap modificació. 
 
S’han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla General de 
Comptabilitat vigents en el moment de formulació d’aquests comptes. 

 

2. Principis comptables no obligatoris aplicats: 
 

Per a la realització de la comptabilitat de la Societat s’han seguit els principis i normes de 
comptabilitat establerts en el Pla General de Comptabilitat vigent a Espanya que es 
mencionen en el punt 2.1 i es sintetitzen en la Nota 4 d’aquesta memòria.   
 

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.  
 

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

En els comptes anuals abreujats adjunts s’han utilitzat ocasionalment estimacions realitzades 
pels administradors de la Societat per a valorar alguns dels actius, passius, ingressos, 
despeses i compromisos que figuren registrats en els comptes anuals abreujats (avaluació 
del deteriorament de determinats actius, vida útil dels actius materials i intangibles i 
impostos diferits). Aquestes estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació 
disponible, en la data de tancament dels comptes, sobre els fets analitzats. Si es produeixen 
en el futur esdeveniments que portessin a modificar les estimacions realitzades, la 
modificació es faria de forma prospectiva reconeixent els efectes del canvi en els 
corresponents comptes de pèrdues i guanys futurs.  
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Addicionalment, en la valoració dels aspectes crítics i estimació de la incertesa cal tenir en 
compte els fets posteriors al tancament derivats del Covid-19 tal com es menciona en la Nota 
11. 
 
4. Comparació de la informació: 

 
Els comptes anuals dels exercicis 2019 i 2018 s’han formulat d’acord amb l’estructura 
establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent seguit en la seva elaboració la aplicació 
de criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, de forma que 
la informació que s’acompanya és homogènia i comparable. 
 

5. Elements recollits en diverses partides: 
 

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del Balanç. 
 

6. Canvis en criteris comptables: 
 

No s'han realitzat ajustaments per canvis en criteris comptables durant l’exercici. 
 

7. Correcció d’errors: 
 
En l’exercici 2019 no s’han realitzat correccions que afectin a les xifres comparatives del 2018. 

 
 
 

NOTA 3.- Aplicació del resultat 
 

1. El Consell d’Administració formula la següent aplicació: 
 
Base d’aplicació: 2019 2018

Total 79.684,75 97.222,51

Aplicació 2019 2018

Total 79.684,75 97.222,51  
 

 
2. Distribució de dividends a compte: 
 

No s’han distribuït dividends a compte durant l’exercici. 
 

3. Limitacions a la distribució de dividends: 
 

No existeixen limitacions per a la distribució de dividends. 
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NOTA 4.- Normes de registre i valoració 

 
4.1.  IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 
Els actius intangibles es reconeixen inicialment pel seu cost d’adquisició i, posteriorment, 
es valoren al seu cost menys la seva corresponent amortització acumulada, calculada en 
funció de la seva vida útil, i de les pèrdues per deteriorament que, en el seu cas, hagin 
experimentat.  

 
Propietat industrial 

 
Es registren com a Propietat Industrial les despeses de desenvolupament capitalitzades a  
l’obtenir la corresponent patent o similar, incloent-hi el cost de registre i formalització de 
la propietat industrial, i els imports meritats per raó de l’adquisició a tercers dels drets 
corresponents. Aquests actius s’amortitzen al llarg de la seva vida útil, que és de 10 anys i 
s’analitzen les seves possibles pèrdues de valor per a efectuar la corresponent correcció 
valorativa per deteriorament. 

 
Aplicacions informàtiques 
 
Es registren com Aplicacions Informàtiques els costos d’adquisició i desenvolupament dels 
programes informàtics. Els costos de manteniment es registren amb càrrec al compte de 
pèrdues i guanys de l’exercici en que s’incorren. S’amortitzen en funció de la vida útil, que 
s’ha estimat entre els 4 i 10 anys en funció de la naturalesa de les aplicacions adquirides i 
s’analitzen les seves possibles pèrdues de valor per a efectuar la corresponent correcció 
valorativa per deteriorament. 

 
4.2.  IMMOBILITZAT MATERIAL 

 
Els béns que comprenen l’Immobilitzat Material es troben valorats al seu preu d’adquisició 
o cost de producció, menys l’amortització acumulada i, en el seu cas, l’import acumulat de 
les correccions valoratives per deteriorament reconegudes. En el cas dels béns adscrits per 
l’Ajuntament de Granollers, aquests es comptabilitzen considerant el valor raonable dels 
mateixos. 
 
En els immobilitzats que necessiten un període de temps superior a un any per estar en 
condicions d’ús, s’inclouen en el preu d’adquisició o cost de producció les despeses 
financeres meritades abans de la posada en condicions de funcionament de l’actiu, que 
hagin estat girades pel proveïdor o corresponguin a préstecs o altre tipus de finançament 
aliè, específic o genèric, directament atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció del 
bé. 
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Els costos de grans reparacions es reconeixen en el valor comptable de l’immobilitzat com 
a substitucions, sempre que es complexin les condicions per al seu reconeixement. 
 

Amortització 
 
L’immobilitzat material és objecte d’amortització element a element, en base a la seva vida 
útil estimada, a partir dels coeficients lineals que a continuació es detallen:  

 
Coeficient anual

 
  
Les inversions de l’exercici s’amortitzen en el moment en què entren en funcionament els 
actius. 

 
Deteriorament de valor d’actius materials i intangibles 
 
Per a la realització de la seva activitat, la Societat utilitza actius no generadors de fluxos 
d’efectiu. Tal i com es descriu en l’Ordre EHA/733/2010 de 25 de març per la que 
s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en determinades 
circumstàncies, els actius no generadors de fluxos d’efectiu són aquells que s’utilitzen no 
amb objecte d’obtenir un benefici per rendiment econòmic, sinó per a l’obtenció de fluxos 
econòmics socials que beneficien a la col·lectivitat mitjançant el potencial servei o utilitat 
pública, a canvi d’un preu fixat directa o indirectament per l’Administració Pública com a 
conseqüència del caràcter estratègic o d’utilitat pública de l’activitat que es desenvolupa. 
Són considerats actius no generadors de fluxos d’efectiu els béns adscrits per l’Ajuntament 
de Granollers. 
 
Al tancament de l’exercici, la Societat avalua el deteriorament de valor dels diferents actius 
no generadors de fluxos d’efectiu, estimant el valor recuperable d’aquests actius, que és el 
major entre el seu valor raonable i el seu valor en ús, entenent com a valor en ús el cost de 
reposició depreciat. Si el valor recuperable és inferior al valor net comptable es dotarà la 
corresponent provisió por deteriorament de valor amb càrrec al compte de pèrdues i 
guanys. 
 
Addicionalment, per a la resta d’actius, també a  la data de cada balanç, la Societat revisa 
els imports en llibres dels seus actius materials i intangibles per a determinar si hi ha indicis 
que aquests actius hagin patit una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol 
indici, es calcula l'import recuperable de l'actiu (valor superior entre el valor raonable 
menys el cost de venda i el valor d'ús) amb l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per 
deteriorament de valor (si n'hi ha). Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix 
posteriorment, l'import en llibres de l'actiu 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 determinat de no haver reconegut cap pèrdua per 
deteriorament de valor per l'actiu en exercicis anteriors, reconeixent la reversió de la 
pèrdua per deteriorament de valor com a ingrés. 
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4.3.  ARRENDAMENTS 
 

Els cobraments i pagaments en concepte d’arrendament operatiu es registren en el compte 
de Pèrdues i Guanys en el moment que es meriten sobre una base lineal durant el període 
d’arrendament. 

 
4.4.  INSTRUMENTS FINANCERS 

 

De forma general, en el balanç adjunt es classifiquen com a corrents els actius i passius 
financers amb venciment igual o inferior a l’any, i com a no corrents si el seu venciment 
supera l’esmentat període. 

 

 Categories d’actius i passius financers 
 

a) Actius Financers 
 

Els actius financers es reconeixen en el balanç quan es porta a terme la seva 
adquisició i es classifiquen com a Préstecs i partides a cobrar: crèdits per operacions 
comercials i no comercials: 

 

Valoració inicial: pel seu valor raonable, excepte els crèdits per operacions 
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d'interès contractual, les bestretes i crèdits al personal, que es valoren pel seu 
valor nominal. 
 

Valoració posterior: pel seu cost amortitzat, excepte els crèdits amb venciment 
no superior a un any comentats, que es continuen valorant pel mateix import, 
quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

 

b) Passius Financers 
 

Els passius financers es classifiquen d'acord amb el contingut dels acords 
contractuals pactats i tenint en compte el fons econòmic de l'operació en la categoria 
de Dèbits i partides a pagar: dèbits per operacions comercials i no comercials. 

 

Valoració inicial: pel seu valor raonable (excepte els dèbits per operacions 
comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d'interès contractual que s'espera pagar en el curt termini, que es valoren pel seu 
valor nominal). 
 

Valoració posterior: pel seu cost amortitzat (excepte els dèbits amb venciment 
no superior a un any comentats, que es continuen valorant pel mateix import). 
 

Interessos meritats: es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant 
el mètode del tipus d'interès efectiu. 
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Deteriorament del valor 
 

S'efectuen correccions valoratives per deteriorament al tancament de l'exercici, quan 
existeix evidència objectiva que el valor d'un crèdit o d'una inversió s'ha deteriorat. La 
pèrdua és per als préstecs i partides a cobrar la diferència entre el valor en llibres de l'actiu 
i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estima generaran, descomptats al tipus 
d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.  Les correccions, així 
com la seva reversió, es reconeixen com una despesa o un ingrés, respectivament, en el 
compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres 
del crèdit o de la inversió que estaria reconegut en la data de reversió si no s'hagués registrat 
el deteriorament del valor. 
 
Baixa d’actius i passius financers 
 

Els criteris emprats per a donar de baixa un actiu financer són que hagi expirat o que s'hagin 
cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, amb transferència 
substancial dels riscos i beneficis inherents a la seva propietat.  
 

En el cas dels passius financers la Societat els dóna de baixa quan l'obligació s'ha extingit. 
També es dóna de baixa un passiu financer quan es produeix un intercanvi d'instruments 
financers amb condicions substancialment diferents.  
 

4.5.  IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS 
 

La despesa o ingrés 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 fiscalment són admissibles, més la variació 
dels actius i passius per impostos diferits.  
 

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporànies que 
s'identifiquen com aquells imports que es preveuen recuperar o pagar resultants de les 
diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com les 
bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no 
aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporània o 
crèdit que correspongui el tipus de gravamen a què s'espera recuperar-los o liquidar-los. 
 

Es reconeixen passius per impostos diferits per totes les diferències temporànies 
imposables. Per la seva banda, els actius per impostos diferits només es reconeixen en el cas 
que es consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients beneficis fiscals contra 
els que poder fer-los efectius, o amb el límit dels imports i terminis de reversió dels passius 
per impostos diferits. Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos 
diferits registrats (tant actius com passius) per tal de comprovar que es mantenen vigents, 
efectuant les oportunes correccions als mateixos d'acord amb el resultat dels anàlisi 
realitzats. 
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4.6.  INGRESSOS I DESPESES 
 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritament. Els ingressos es 
calculen al valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre i representen els imports 
cobrats o a cobrar per els béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, 
deduïts els descomptes de qualsevol tipus i els impostos. Les vendes de béns es reconeixen 
quan s'han transferit tots els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat dels béns. 
Els ingressos associats a la prestació de serveis es reconeixen considerant el grau de 
realització de la prestació a la data del balanç, sempre i quan el resultat de la transacció 
pugui ser estimat amb fiabilitat. Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri 
financer temporal, en funció del principal pendent de cobrament i el tipus d'interès efectiu 
aplicable. 
 

4.7. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
Els comptes anuals de la Societat recullen totes les provisions significatives respecte de les 
quals s'estima que és probable que s'hagi d'atendre l'obligació. Les provisions es reconeixen 
únicament sobre la base de fets presents o passats que generen obligacions futures. Es 
quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències 
del succés que les origina i són reestimades en ocasió de cada tancament comptable. 
S'utilitzen per fer front a les obligacions específiques per a les quals van ser originalment 
reconegudes. Es procedeix a la seva reversió, total o parcial, quan les obligacions deixen 
d'existir o disminueixen. 
 
Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals sinó que s'informa dels 
mateixos, en cas d'existir, en la memòria. 
 

4.8.  ELEMENTS PATRIMONIALS DE NATURALESA MEDIAMBIENTAL  
 
Atesa l’activitat a què es dedica la Societat, aquesta no té responsabilitats, despeses, actius, 
ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental, que puguin ser significatius en 
relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats. 

 
Per aquest motiu no s’inclouen desglossaments específics en la present memòria dels 
comptes anuals, respecte a informació de qüestions mediambientals. 

 
4.9.  SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 

a) Subvencions atorgades per tercers diferents de l’Ajuntament de Granollers 
 

Les subvencions que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius fins 
que compleixen les condicions per considerar-se no reintegrables, mentre que les 
subvencions no reintegrables es registren com ingressos directament imputats al 
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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 derivades de la 
subvenció. 

 
A aquests efectes, es considera no reintegrable quan existeix un acord individualitzat 
de concessió de la subvenció a favor de la Societat, s’hagin complert les condicions 
establertes per a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables sobre la recepció de 
la subvenció. 

 
Les subvencions de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import concedit 
i les de caràcter no monetari o en espècie per valor raonable del bé rebut, referits ambdós 
valors al moment del seu reconeixement. 

 
Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’adquisició d’immobilitzat material 
s’imputen com a ingressos de l’exercici en proporció a l’amortització dels corresponents 
actius o, en el seu cas, quan es produeixi la seva alienació, correcció valorativa per 
deteriorament o baixa en balanç. 
 
D’altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques 
es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en el mateix exercici en que es meriten 
les corresponents despeses. 

 
b) Subvencions atorgades per l’Ajuntament de Granollers 

 
Les aportacions que es puguin rebre de l‘Ajuntament de Granollers que no financin un 
projecte o encàrrec concret, es comptabilitzen com a Fons Propis sota l’epígraf 
“Aportacions de socis”. No obstant, atès  que la Societat pertany al sector públic, 
aquelles subvencions que es reben de l’entitat pública dominant, l’Ajuntament de 
Granollers, per finançar la realització d’activitats “d’interès públic o general” s’efectua 
d’acord amb els criteris continguts en l’apartat a) anterior i els criteris establerts en 
l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven aspectes comptables 
d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies. Tenen aquesta 
consideració les adscripcions i les transferències rebudes realitzades per l’Ajuntament 
de Granollers per portar a terme la gestió directa dels serveis públics i producció 
audiovisual.  
 

4.10. CRITERIS EMPLEATS EN TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES 
 

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat.  
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NOTA 5.- Immobilitzat material 

 

El moviment durant l’exercici 2019 ha estat el següent: 

 

SALDO A SALDO A
01/01/2019 ADSCRIPCIONS RESTA 31/12/2019

12.674.925,97 0,00 12.969,23 0,00 12.687.895,20

SALDO A SALDO A
01/01/2019 ALTES DOTACIÓ 31/12/2019

2.875.026,96 0,00 217.849,86 0,00 3.092.876,82

VALOR NET COMPTABLE 9.799.899,01 9.595.018,38

AMORTITZACIÓ ACUMULADA BAIXES

IMMOBILITZAT
ALTES

BAIXES

 

El moviment durant l’ exercici 2018 va ser el següent: 

 

SALDO A SALDO A
01/01/2018 ADSCRIPCIONS RESTA 31/12/2018

12.673.610,93 0,00 1.315,04 0,00 12.674.925,97

SALDO A SALDO A
01/01/2018 ALTES DOTACIÓ 31/12/2018

2.649.601,92 0,00 225.425,04 0,00 2.875.026,96

VALOR NET COMPTABLE 10.024.009,01 9.799.899,01

AMORTITZACIÓ ACUMULADA BAIXES

IMMOBILITZAT
ALTES

BAIXES

 

 

L’immobilitzat de la Societat es composa principalment d’inversions que han estat adscrites per 
part de l’Ajuntament de Granollers. A continuació es sintetitza la informació més rellevant al 
respecte. 
 

En data 28 de desembre de 2009, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers va 
acordar adscriure a la Societat, els espais de titularitat municipal destinats a la producció 
audiovisual situats a la Roca Umbert Fàbrica de les Arts, relatius al Centre Audiovisual i al 
Centre de Producció de TV-CIDAG. Els espais van ser dotats de divers material audiovisual. 
La Societat va comptabilitzar l’adscripció pel seu valor raonable amb efectes 1 de gener de 2010, 
5.405.963,82 euros.  
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En data 21 de gener de 2012, la Junta de Govern Local va acordar l’adscripció a la Societat del 
material divers que havia estat adquirit per l’Ajuntament de Granollers per la realització del 
Mercat Audiovisual de Catalunya. La Societat va comptabilitzar l’adscripció pel seu valor 
raonable (cost d’adquisició menys amortització acumulada). 
 
En data 29 de gener de 2013, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers va acordar 
adscriure a la Societat, l’equipament municipal CTUG i l’ampliació del Viver d’Empreses Fase 
2 i del seu mobiliari situats a la Roca Umbert Fàbrica de les Arts, amb efectes 1 de gener de 2013 
i 17 d’abril de 2012 respectivament.  
 

Tanmateix, amb data 30 d’abril de 2013, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers 
va acordar adscriure a la Societat, els espais o naus de titularitat municipal ubicats en 
l’equipament cultural de Roca Umbert, amb efectes 1 de juny de 2013.  
 

El valor raonable, que es va obtenir en base a informes efectuats per un expert independent i a 
certificacions facilitades per l’Ajuntament de Granollers, es composa com segueix: 
 

COST
Valor de

depreciació
Amortització

2013 Valor Net
CTUG
VIVER D'EMPRESES
RU
ALTES ADCRIPCIONS 2013 7.063.434,85 420.308,89 60.837,98 6.582.287,98  

 

Pels béns mobles que es van adscriure, atesa l’antiguitat i estat de conservació, es va estimar 
que no tenien valor comptable. 
 

En data 28 de juliol de 2015, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers va acordar 
adscriure a la Societat, les inversions realitzades per l’Ajuntament de Granollers durant l’any 
2014 en els equipaments Roca Umbert Fàbrica de les Arts adscrits a la Societat amb efectes 1 de 
gener de 2015. La valoració conjunta de l’adscripció de les inversions va ser de 237.927,86 euros, 
i inclouen elements d’immobilitzat material i immobilitzat intangible. 
 

En tots els casos, el registre comptable de les adscripcions es va efectuar d’acord amb la 
naturalesa dels béns adscrits entenent que el termini s’estén a la pràctica totalitat de la vida 
econòmica dels béns adscrits amb contrapartida a subvencions de capital (Nota 10), atesa la 
finalitat d’interès públic en serveis, produccions audiovisuals i equipaments culturals de la 
ciutat de Granollers. 
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El detall de les adscripcions és: 
 

ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS

3.988.244,65 3.462.537,40 3.403.146,76

471.581,58 302.599,70 291.098,57

1.095.547,37 819,40 19,36

5.362.005,19 4.607.024,67 4.526.256,33

1.591.921,91 1.314.893,81 1.284.612,77

70.723,30 9.783,01 1.656,09

127.303,04 67.703,03 54.212,47
MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

15.869,17 0,00 0,00

TOTAL 12.723.196,21 9.765.361,02 9.561.002,35

VALOR NET
COMPTABLE A

31/12/2019

ANY
ADSCRIPCIO

IMPORTS
VALOR NET

COMPTABLE A
31/12/2018
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La composició per epígraf de balanç és: 
 

TOTAL 12.723.196,21 9.765.361,02 9.561.002,35

TOTAL 12.723.196,21 9.765.189,60 9.560.830,93

IMPORTS

VALOR NET
COMPTABLE A

31/12/2018

VALOR NET
COMPTABLE A

31/12/2019

IMPORTS

VALOR NET
COMPTABLE A

31/12/2018

VALOR NET
COMPTABLE A

31/12/2019

 
 

NOTA 6.- Immobilitzat intangible 

 
El moviment durant l’ exercici 2019 ha estat el següent: 
 

SALDO A SALDO A
01/01/2019 ADSCRIPCIONS RESTA 31/12/2019

219.005,47 0,00 0,00 0,00 219.005,47

SALDO A SALDO A
01/01/2019 31/12/2019

211.002,92 2.243,63 0,00 213.246,55

VALOR NET COMPTABLE 8.002,55 5.758,92

IMMOBILITZAT
ALTES

BAIXES

AMORTITZACIÓ ACUMULADA ALTES BAIXES

 
 
El moviment durant l’ exercici 2018 va ser el següent: 
 

SALDO A SALDO A
01/01/2018 ADSCRIPCIONS RESTA 31/12/2018

219.005,47 0,00 0,00 0,00 219.005,47

SALDO A SALDO A
01/01/2018 31/12/2018

198.586,24 12.416,68 0,00 211.002,92

VALOR NET COMPTABLE 20.419,23 8.002,55

IMMOBILITZAT
ALTES

BAIXES

AMORTITZACIÓ ACUMULADA ALTES BAIXES
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NOTA 7.- Instruments financers 

 

1. Actius financers / Passius financers 

Els actius financers es reconeixen quan s’adquireixen i els passius financers s’han classificat 
segons la seva naturalesa i segons la funció que compleixen en la Societat. El valor en llibres 
de cada una de les categories és el següent: 
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A) Actius 

 

 B) Passius 
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2. Classificació per venciments: 

2.A)  Instruments financers d’actiu: 

EXERCICI 2019

1 2 3 4 5 + de 5 Total

Total 132.341,11 0,00 132.341,11

EXERCICI 2018

1 2 3 4 5 + de 5 Total

Total 195.273,62 0,00 195.273,62

VENCIMENT EN ANYS

VENCIMENT EN ANYS

 

 

2.B)  Instruments financers de passiu: 

 

EXERCICI 2019

Total 233.563,10 4.390,28 237.953,38

EXERCICI 2018

Total 254.121,96 3.350,28 257.472,24

VENCIMENT EN ANYS

VENCIMENT EN ANYS
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3. Fons propis 
 
El Capital Social de ROCA UMBERT, FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. Societat Unipersonal  
està format per 10 participacions socials iguals de 300,60 euros cadascuna, totalment 
subscrites i desemborsades per l’Ajuntament de Granollers, soci únic de la Societat. Totes les 
participacions són de la mateixa sèrie i atorguen els mateixos drets. 
 
Desemborsaments pendents i data d'exigibilitat 

 
No hi ha desemborsaments pendents. 
 
Circumstàncies específiques que restringeixen la disponibilitat de les reserves 

 
D'acord amb l’article 274 de la Llei de Societats de Capital, s'ha de destinar una xifra igual al 
10% del benefici de l'exercici a la reserva legal, fins que aquesta assoleixi, almenys, el 20% 
del Capital Social. La reserva legal només podrà utilitzar-se per augmentar el capital. 
Excepte per a la finalitat esmentada anteriorment, i mentre no superi el 20% del capital social, 
aquesta reserva només es podrà destinar a la compensació de pèrdues sempre que no hi hagi 
altres reserves disponibles suficients per aquest fi. 
 
La Reserva Legal assoleix el 20% del capital social. 
 
 

NOTA 8.- Situació fiscal 

 
D’acord amb la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats 
fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi 
transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.  
 
La Societat té oberts a possibles inspeccions tots els tributs que li són aplicables, corresponents 
a tots els exercicis no prescrits des de la seva constitució, així com les corresponents cotitzacions 
a la Seguretat Social. Els Administradors consideren que no es derivarien passius addicionals 
rellevants per a la Societat com a conseqüència d’una eventual inspecció. 
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A 31 de desembre de 2018 i 2019 els saldos que composen les partides deutores i creditores amb 
Administracions Públiques, són els següents: 
 

ACTIU 2019 2018
No Corrent
Actius per impost diferit 683.942,05 710.503,63

Corrent
Actius per impost corrent de l'exercici 5.729,98 7.740,04

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 47.485,25 107.241,41

PASSIU 2019 2018
No Corrent
Passius per impost diferit 2.390.267,40 2.441.357,07

Corrent

Altres deutes amb les Administracions Públiques 48.776,42 60.531,37
 

 

Els actius i passius no corrents por impost diferit es troben valorats d’acord amb un tipus 
impositiu del 25%, tipus esperat en el moment de la seva reversió, i inclouen: 

 

Crèdit fiscal per bases imposables negatives pendents de compensació. L’import registrat 
té com a límit els imports i terminis de reversió del passiu per impost diferit que es 
menciona a continuació. 
L’efecte impositiu corresponent a les subvencions de capital que es mantenen registrades 
al 31 de desembre de 2018 i 2019. 

 

Les bases imposables negatives pendents de compensació fiscal es desglossen com segueix: 
 

Exercici
d’origen

Import
pendent a

l’inici

Import generat
en l'exercici

Import
compensat en

l'exercici

Import
pendent al

final

2.842.014,53 0,00 (106.246,33) 2.735.768,20  
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NOTA 9.- Ingressos i despeses 

 

a) Desglossament de l'import net de la xifra de negocis: 
 

2019 2018

TOTAL 383.684,27 334.899,66  
 

b) El desglossament de la partida que s’inclou en l’epígraf Aprovisionaments és el següent: 
 

2019 2018

TOTAL 6.680,18 6.839,44  
 

c) El desglossament de la partida que s’inclou en l’epígraf Despeses de Personal  és el següent: 
 

2019 2018

TOTAL 550.572,94 528.469,59  
 

NOTA 10.- Subvencions, donacions i llegats 

 
L’import i característiques de les Subvencions, donacions i llegats rebuts a 31 de desembre de 
2018 i 2019 que s’inclouen en el balanç es corresponen els elements adscrits per l’Ajuntament 
de Granollers  (veure Notes 5 i 6). Els moviments registrats per l’epígraf corresponent del balanç 
han estat: 
 

Saldo a 01/01/18 7.487.538,57

Saldo a 31/12/18 7.323.832,53

Saldo a 01/01/19 7.323.832,53

Saldo a 31/12/19 7.170.563,53  
 
  



Pàgina 25

 
Durant l’exercici 2019, la Societat ha rebut Subvencions i transferències per part de diferents 
Administracions, per portar a terme el certament del Mercat Audiovisual de Catalunya, 
Conveni E3 , les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts 
visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública, per l’activitat del Festival 
mostra d’art urbà de Roca Umbert, així com per la pròpia gestió de Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts, imports que s’han imputat directament al compte de pèrdues i guanys:  

 
Administració Import

TOTAL 1.399.677,36  
 

El detall de l’exercici 2018 era  el següent: 
 

Administració Import

TOTAL 1.379.990,89  
 

La Societat considera que ha complert amb totes les condicions associades a la recepció de les 
Subvencions. 

NOTA 11.- Fets Posteriors al Tancament 

 
Com a conseqüència del Reial Decret 463/2020, en el que el Govern central ha declarat l’estat 
d’alarma en relació a la situació provocada pel virus COVID-19 les instal·lacions de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts es van tancar des del passat dia 14 de març, en la seva totalitat i 
s'està treballant  amb una hipotètica previsió  d'obertura parcial o amb limitacions durant el 
període d'estiu i una obertura amb major normalitat a partir de les setembre amb la perspectiva 
que no hi hagi noves restriccions de cara a la tardor del 2020 que ens obliguin a prendre noves 
mesures. 
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Avaluació del potencial impacte del fet posterior sobre la situació de l’entitat. 
  
La societat avalua l'impacte de la esmentada situació en dos grans blocs: 
 

1. D'una banda la disminució d'ingressos provinents de la xifra de negocis en la que preveiem 
un descens dels ingressos de les cessions d'espais, lloguers de canons i prestació de serveis 
diversos, així com de les vendes d'entrades i preus d'activitats diverses que organitza la 
societat a les quals s'ha hagut de procedir a la seva devolució. 

2. D'altra banda el tancament del conjunt de les instal·lacions de la fàbrica i l'anul·lació de 
l'activitat provoca una lleugera disminució de despeses de contractació, de personal 
subcontractat per a la producció de l'activitat, tant a nivell escenotècnia com d'acollida i 
informació i d'alguns dels subministraments de les instal·lacions. 

 
El conjunt de l'activitat de la societat ens obligarà a estar atents a possibles acords i 
conseqüències amb tercers pels efectes de la suspensió de l'activitat que caldrà avaluar en la 
mesura que es vagi desenvolupant i aclarint nous escenaris de sortida a l'actual confinament i 
anul·lació de l'activitat. Així doncs, els acords tancats a finals de març de 2020 amb diferents 
proveïdors acordant suspensions parcials de contractes amb formules compensatòries sense 
costos per la societat, podrien haver-se de revisar amb costos i efectes econòmics sobre la 
societat, en el cas que les activitats finalment s’hagin de suspendre sense trobar una data de 
realització. 
   
Avaluació dels factores mitigants relacionats amb el fet posterior.  
  
Pel que fa a les aportacions del soci únic, l’Ajuntament de Granollers, es preveuen es 
mantinguin. En el cas de la resta de subvencions públiques provinents d’altres administracions, 
els diferents decrets i mesures de flexibilització i de suport han de permetre mitigar els impactes 
econòmics del COVID19, el que ens fan preveure que no hi haurà cap disminució sempre i quan 
es portin a terme les activitats per les quals van ser concedides, el que pot suposar que siguin 
posposades. En cas de disminució, caldrà estudiar oportunament si es disposa d’ajudes 
complementàries per poder fer front a futures necessitats o pèrdues ocasionades per 
l’esmentada crisi sanitària. 
  
Considerem que les conseqüències derivades d’aquesta situació no impliquen un ajust en els 
comptes anuals corresponents a l’exercici anual acabat al 31 de desembre de 2019, però poden 
impactar de manera significativa en les activitats i resultats futurs, si bé, donada la incertesa i 
complexitat de la situació i la seva ràpida evolució, no és possible en aquest moment realitzar 
de manera fiable una estimació quantificada del seu efecte en la Societat, que, si s’escau, serà 
objecte de reconeixement en els propers comptes anuals. 
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La Societat està duent a terme les accions que considera més adients amb l’objecte de fer front 
a la situació i minimitzar el seu impacte.  
 
Des de la gerència s’està treballant en realitzar una estimació numèrica dels impactes de l’estat 
d’alarma amb la reformulació del PAIF un cop transcorregut l’estat actual d’alarma i es disposi 
dels possibles escenaris i mesures d’actuació de cara a la segona meitat de l’exercici, per tal de 
precisar amb més informació l’estimació numèrica dels impactes i les mesures a adoptar. La 
Societat compta amb el recolzament de l’Ajuntament de Granollers i tot considerant la incertesa 
de difícil avaluació en l’actualitat que provoca el COVID-19, el Consell d’Administració conclou 
sobre la procedència de l’aplicació del principi d’empresa en funcionament. 
 
Addicionalment al que descriu, no s'han produït altres esdeveniments significatius des del 31 
de desembre de 2019 fins a la data de formulació d'aquests comptes anuals que, afectant a les 
mateixes, no s'hagués inclòs en elles, o el coneixement pogués ser útil a un usuari de les 
mateixes. 
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NOTA 12.- Operacions amb parts vinculades 

 
1. En els exercicis 2018 i 2019 no s’han satisfet retribucions per cap concepte als membres 

del Consell d’Administració de la Societat. 
 
Les funcions d’alta direcció són exercides des de l’Ajuntament de Granollers. 

 
2. La Societat no ha concedit bestretes ni crèdits, ni té cap obligació amb els membres del 

Consell d’Administració ni amb el personal d’Alta Direcció en matèria de pensions i 
assegurances de vida. 
 

3. Situacions de conflictes d’interessos dels administradors. 
 

En el deure d’evitar situacions de conflicte amb l’interès de la Societat, durant l’exercici 
els administradors que han ocupat càrrecs en el Consell d’Administració han complert 
amb les obligacions previstes a l’article 228 del Text Refós de la Llei de Societats de 
Capital. Així mateix, tant ells com les persones a ells vinculades, s’han abstingut 
d’incórrer en els supòsits de conflictes d’interès previstos en l’article 229 de l’esmentada 
llei. 

 

4. La societat manté els següents saldos amb l’Ajuntament de Granollers i amb altres parts 
vinculades: 

 

ACTIU CORRENT 2019 2018

Total Actiu corrent: 22.801,21 69.607,14

PASSIU CORRENT 2019 2018

Total Passiu corrent: 1.752,29 546,65  
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5. Les operacions efectuades amb parts vinculades (Ajuntament de Granollers, Granollers 
Escena, S.L.U., Patronat del Museu Municipal de Granollers  i Granollers Promocions, 
S.A.) corresponen al tràfic ordinari de la Societat i s’han efectuat en condicions normals 
de mercat. 
 

INGRESSOS
Transferencia

Serveis
diversos

Transferencia
Serveis

diversos

Totals: 1.247.315,00 26.226,76 1.237.315,00 23.242,20

20182019

 
 

2019 2018

DESPESES
Serveis

diversos
Serveis

diversos

Totals: 3.190,16 2.868,90  
 
En data 30 d’octubre de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Granollers, va aprovar el 
pressupost general per a l’exercici 2019 on apareixen dotades dues transferències 
nominatives a favor de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L per import total de 
1.247.315,00 euros. En l’exercici 2018, les transferències van ascendir a 1.237.315,00 euros. 

 
NOTA 13.- Altra informació 
 
13.1 Plantilla 

La distribució del personal promig a 31-12-2019 i 31-12-2018, separat per categories 
professionals i sexe, és la següent: 

Funció Homes Dones Total Homes Dones Total

Total plantilla mitja: 8,200 5,429 13,63 7,884 4,717 12,60

Exercici 2018Exercici 2019

 
 
13.2 Altres negocis i acords que no figuren en altres punts de la memòria 

La Societat no té acords, de naturalesa o propòsits diversos, que no figurin al balanç i sobre els 
que no s’hagi donat la informació corresponent en alguna de les notes d’aquesta memòria, que 
el seu possible impacte financer sigui rellevant i que fossin necessaris per a determinar la posició 
financera de la Societat. 
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NOTA 14.- Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors, disposició 
addicional tercera. “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, modificada per la 
Llei 31/2014 de 3 de desembre. 

 
El període mig de pagament a proveïdors en operacions comercials corresponent als exercicis 
2019 i 2018, calculat d'acord amb el que s'estableix en el RD 635/2014 pel que es desenvolupa 
la metodologia de càlcul del període mig de pagament de les administracions públiques y les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, és la 
següent:  

 
EXERCICI 2019 EXERCICI 2018

 

 
Els ratis trimestrals del període mig de pagament de l’entitat que s’han comunicat al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques en els exercicis 2019 i 2018, d’acord amb el que 
s’estableix en l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel que es desenvolupen les obligacions 
de subministrament  d’informació previstes en la llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, són els següents:  

EXERCICI 2019 EXERCICI 2018
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A Granollers, a 23 d’abril de 2020, queda formulat el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i 
la Memòria de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. Societat Unipersonal corresponents a 
l’exercici 2019, donant la seva conformitat, mitjançant signatura, els membres del Consell 
d’Administració de la Societat. 

PIETAT SANJUÁN TRUJILLO

77297107H

MARIA VILLEGAS RUEDA

47709641M

GEMMA GIMÉNEZ TORRES

52148025X

JORDI PLANAS MARESMA

35067279F

MARTÍ HERRERO PIERA

79278209S

PERE PAGÈS MORERA

37674885B

JOAN BESSÓN BLAYA

77278278A

JUAN MANUEL DE VARGAS DELGADO

75816964V

ANDREU BALLÚS SANTACANA

52168596L

 

Pietat Sanjuán 
Trujillo - DNI 
77297107H (SIG)

Firmado digitalmente por 
Pietat Sanjuán Trujillo - DNI 
77297107H (SIG) 
Fecha: 2020.04.23 12:00:37 
+01'00'

Maria Villegas 
Rueda - DNI 
47709641M 
(TCAT)

Firmado digitalmente 
por Maria Villegas Rueda 
- DNI 47709641M (TCAT) 
Fecha: 2020.04.23 
13:21:45 +02'00'

JORDI PLANAS 
MARESMA - DNI 
35067279F

Firmado digitalmente por JORDI 
PLANAS MARESMA - DNI 35067279F 
Fecha: 2020.04.23 15:38:20 +02'00'

MARTI HERRERO

PIERA - DNI 

79278209S

Firmado digitalmente porMARTI 

HERRERO PIERA - DNI 79278209S

DN: cn=MARTI HERRERO PIERA - DNI

79278209S gn=MARTI c=ES

Motivo:Estoy aprobando este 

documento

Ubicación:Granollers

Fecha:2020-04-23 16:04+02:00

JUAN MANUEL DE 
VARGAS DELGADO - 
DNI 75816964V

Firmado digitalmente por JUAN 
MANUEL DE VARGAS DELGADO - 
DNI 75816964V 
Fecha: 2020.04.23 16:18:11 +02'00'

BESSON BLAYA 
JOAN - 77278278A

Firmado digitalmente por BESSON 
BLAYA JOAN - 77278278A 
Fecha: 2020.04.23 16:33:20 +02'00'

PEDRO PAGES 
MORERA

Firmado digitalmente por 
PEDRO PAGES MORERA 
Fecha: 2020.04.23 
17:34:46 +02'00'

TCAT P GEMMA 
GIMÉNEZ TORRES 
- DNI 52148025X

Signat digitalment per 
TCAT P GEMMA GIMÉNEZ 
TORRES - DNI 52148025X 
Data: 2020.04.23 17:50:28 
+02'00'

Firmat per ANDREU BALLUS SANTACANA - DNI 52168596L
el dia 23/04/2020 amb un certificat emès per EC-
Ciutadania
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