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MOLLET IMPULSA SL 
   EXERCICI 2019 

 

1.- ACTIVITAT DE LA SOCIETAT 

 

Mollet Impulsa, SL va ser creada pel Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès en la seva sessió 
de data 7 d'octubre del 1987 amb la denominació de Promoció de Sòl Municipal de Mollet, SL, 
com a societat de capital exclusivament municipal per a la gestió directa del Servei de Promoció 
i Gestió del Patrimoni Municipal del Sòl, amb naturalesa de societat anònima. La Junta General 
de l a adoptar 

ts socials. La Junta General de la societat 
en sessió extraordinària de 19 de desembre de 2011 va acordar 

 
 
El seu domicili social és la Plaça Major número 1 de Mollet del Vallès.  
 
L'objecte social de la Companyia, segons estableix l'article segon és el següent: 
 

1. La societat té per objecte la promoció econòmica de Mollet del Vallès per al seu 
desenvolupament socioeconòmic sostenible inclosa la gestió del Patrimoni Municipal de 
Sòl i Habitatge 

s ens dependents per encàrrec de les mateixes. 
 

2. 
econòmica: 
a) La planificació, promoció, gestió i explotació de projectes de promoció comercial, 

industrial i de serveis. 
b) La promoció, projecte, construcció, compra, venda, arrendament (excepte 

 comercials i 

 
 
3. e la societat també inclou la promoció, gestió, administració i 

explotació del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de Mollet del Vallès, en els 
termes establerts per la legislació urbanística. 
En aquest sentit, constitueixen l'objecte social les següents activitats: la promoció,       
urbanització, construcció, compravenda, explotació i administració de terrenys i béns 

tècnics destinats al desenvolupament i execució del planejament urbanístic. 
Aquestes activitats poden ésser també desenvolupades per la societat de forma indirecta, 

anàleg o semblant.  
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L entitat urbanística especial. 
 
4. 

en conseqüència la societat desenvoluparà la seva gestió de conformitat  amb  les  
ordenances municipals, reglaments i disposicions 
podrà també: 
c) Administrar i gestionar la utilització i aprofitament dels béns de domini públic que 

tingui adscrits i el seu patrimoni. 
d) Gestionar instal·lacions i equipaments municipals o amb participació municipal en 

els àmbits del comerç i dels aparcaments. 
e) Recaptar les quantitats que calguin per a la prestació  dels serveis i activitats que 

constitueixin el seu objecte. 
f) Elaborar i encarregar estudis i projectes tècnic-econòmics pera la promoció 

econòmica i social de Mollet del Vallès, així com aquells que li encomani 

sol·licitin altres persones o entitats privades. 
g) Edificar i executar obres, bé directament, bé mitjançant el concurs de tercers idonis, 

en els terrenys de la seva propietat i en els de domini públic que tingui adscrits. 
h) Emetre obligacions, concertar préstecs i constituir garanties hipotecàries sobre els 

terrenys i immobles de la seva propietat. 
i) Contractar, adquirir i alienar béns i drets objecte de la seva activitat. 
j) 

 
5. ament de 

Mollet del Vallès quan realitzi essencialment activitats per aquest, acceptant encàrrecs 

des activitats. 
També tindrà la societat la consideració de mitjà propi i servei tècnic, en els termes 

supramunicipals, de caràcter associatiu o de creació legal, en les qua
participi, pertanyi o estigui representat, així com dels poders adjudicadors que depengui 

convocada per les esmentades entitats públiques. 
 
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS. 
 
2.1.- Imatge fidel. 
Els Comptes Anuals han estat preparats a partir dels registres comptables de l'Entitat a 31 de 
desembre del  2019, d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, a fi de 
presentar la imatge fidel de la Societat en els aspectes econòmics, patrimonials i dels seus 
resultats. 
 
No existeix cap raó excepcional per la qual per a mostrar la imatge fidel, s'hagi incomplert 
alguna disposició legal en matèria comptable. 
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Tampoc existeix cap informació complementària, que resulti necessari incloure, ja que 
l'aplicació de les disposicions legals en matèria de comptabilitat i els principis comptables 
generalment acceptats, són suficients per a mostrar la imatge fidel de l'empresa 
 
Els comptes anuals al 31 de desembre de 2019 no han estat sotmesos a la aprovació  de la Junta 

de Socis, esperant que siguin aprovades sense  modificacions. 
 
2.2.- Principis comptables. 
En la preparació dels Comptes Anuals han estat aplicats  els  principis  comptables obligatoris  
establerts  pel Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre que modifica el Pla General de 
Comptabilitat aprovat pel RD 1514/2007, el Reial Decret  1514/2007  de  16  de novembre 

General Comptable a les empreses immobiliàries (BOE 4/1/95). 
 

9 b format normal per donar-se les 
condicions indicades al RD 602/2016 de 2 de desembre, pel que es modifica el RD 1514/2007, 
de 16 de novembre.  
 
La societat va ser declarada en concurs voluntari de creditors  615/2014-B segons Auto de 23 de 
juliol de 2014,  en data 18 de desembre de 2014 la societat va elevar a públic Acta de 
protocol·lització de proposta de conveni de creditors davant del Notari Ramon Costa i Fabra 
amb protocol núm. 1934 i en data 28 de febrer de 2015 el Jutjat Mercantil núm.1 de Barcelona 
va emetre Sentència núm. 34/2015 en la qual aprovà la proposta de Conveni presentada per 
Mollet Impulsa SL votada favorablement el 5 de febrer de 2015 en el Jutjat, cessant el règim 

, adquirint així plena eficàcia el conveni concursal. La societat està complint amb 
aquest conveni, no existint cap indici que pugui indicar que no es pugui donar compliment. 
 
2.3.- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

9 puja a 2.841.638,39 euros, i el resultat ha estat 
negatiu en 587.340,41 8 la societat va obtenir uns resultats positius de 

. 
 
Donades les expectatives del mercat immobiliari, la societat espera que al proper exercici pugui 

 
 

juliol T.R. de la Llei de Societats de Capital, donat que el patrimoni net és inferior a la meitat 
del capital social, la Junta General  en el termini de dos me
dels Comptes Anuals, haur  un augment o reducció de capital suficient per compensar 

  
 

teriors,  n

suposar canvis significatius en el valor dels actius i passius. 
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La direcció no és conscien

normalment. 
 

ableixi judicis 

valoració i als imports dels actius, passius, ingressos i despeses. Les estimacions i hipòtesi 
factors històrics que fan que els resultats 

siguin raonables en aquestes circumstàncies. Si més no, els resultats podrien ser diferents en el 
 

 
 Pèrdues per deteriorament de determinats actius (Notes 5 i 6) 

 Estimació de les provisions (Nota 10) 

 

analitzats, es 
produeixin fets en el futur que obliguin a modificar-

en els corresponents comptes de pèrdues i guanys futurs. 
 
La societat té comptabilitzada una provisió de risc per les obligacions que puguin derivar-se de 
la sentència del Tribunal Suprem per la fixació del preu definitiu de les finques expropiades a 

 de les quals encara no dictat sentència ferma. 
la Nota 10, la societat va procedir a recalcular i registrar comptablement aquesta provisió en 
base a les Sentències rebudes fixant el preu  
 
2.4.- Comparació de la informació. 

19 
 

 
No hi ha causes que impedeixin la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb els del 
precedent. 
 
Els comptes anuals de l'exercici anterior van ser sotmesos a auditoria voluntària, emetent els 
auditors de comptes el corresponent informe d'auditoria amb opinió amb excepcions. 

 
2.5.- Elements recollits en diverses partides 
No hi ha ele  partida, excepte el 
deute concursal que figuren en el passiu no corrent i corrent (veure nota 8), en funció del seu 
venciment. 
 
2.6.- Canvis en criteris comptables 
No s'han realitzat altres canvis en criteris comptables.  
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2.7.-  
No hi ha errors a  
 
 
2.8.-Comptes Anuals consolidades 
Al 31 de desembre de 2019 
del Codi de Com  

 
3.- APLICACIÓ  DEL  RESULTAT 

El Consell d'Administració de la Societat proposa a la Junta General d'Accionistes la següent 
distribució del resultat de l'exercici: 
 

Concepte   Import 
      
Base de repartiment:                -587.340,41 
   
Pèrdues   -587.340,41 
   
Aplicació:  -587.340,41 
   
A                                                                                                       -587.340,41 
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4.- NORMES DE REGISTRE  I  VALORACIÓ 
 
Els criteris aplicats en relació amb les diferents partides són els següents: 
 
4.1.- Immobilitzat intangible 
Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment, es 
valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada i/o 
pèrdues per deteriorament de valor que hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en 
funció de la seva vida útil. 

La Societat reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut  produir-se  en el valor registrat  d'aquests 
actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al reconeixement de les pèrdues per 
deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament 
registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius materials.  
Aquest epígraf es composa de les aplicacions informàtiques adquirides per la societat, sobre les 

l'amortització  del  33% lineal. 
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de resultats 
de l'exercici en què s'incorren. 
 
4.2.- Immobilitzat material. 
Cost: 
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o al cost de 

material en cas de no ser recuperables directament de la Hisenda Pública. 
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, seguint 
el principi de l'import, com cost de l'exercici  en què s'incorren. 
 
Amortització: 
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius menys 
el seu valor residual, i comença quan els actius estan preparats per a l'ús; entenent-se que els 
terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres  construccions tenen una vida útil 
indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització.  
 
Els percentatges d'amortització aplicats són: 
 

Partida  Percentatge 
    
Construccions  1% - 2% 
Mobiliari  10% 
Equips informàtics  25% 
Altre immobilitzat  25% 
      

 
 
  



 
 
 

Mollet Impulsa, SL 
  Plaça Major, 1 
  08100 Mollet del Vallès 

 
 
 

14 

 

Deteriorament: 
En la data de , la Societat revisa els imports en llibres 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 unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu. Al 

 

 
4.3.- Inversions immobiliàries i arrendaments 
Aquest epígraf recull els valors dels terrenys i construccions que la societat manté amb la 

explotar-los en règim de lloguer, i es valoren d'acord amb els criteris indicats a la 
nota 3.2. relatius a l'immobilitzat material. 
La societat va rebre una superfície construïda, provinent del contracte de permuta de la  
parcel·  que va ser activada en inversions 
immobiliàries i arrendaments (Nota 5). Aquest local està i es va 
començar a amortitzar a de forma lineal i  

es van vendre a tercers, i per tant, no hi figura cap import aquest epígraf 
a 31 de desembre de 2019. 

 
4.4.-Permutes 

 
 les contrapartides monetàries que 

 
rebut. Quan la permuta no tingui caràcter comercial o quan no es pugui obtenir una estimació 
fiable del valor raonable de

 
aquest és menor. Les diferències de valoració que puguin sorgir quan 

  
 

Quan la permuta no tingui caràcter comercial o quan no es pugui obtenir una estimació fiable 

 el límit, quan estigui disponible, del valor raonable de 

valor 

és menor.  
 

 realitzat un contracte de modificació de la permuta realitzada a 
 de Mollet i Mollet Impulsa. Així, donada la nul·litat del 

projecte de Reparcel·lació del PAU3, la finca , la qual va rebre la societat, va 
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desaparèixer i li ha transmès 
a la societat  del PAU 3. En conseqüència la societat ha 
rebut dos immobles, un situat a c/Angel Guimerà, 31 valorat en  i un altre al c/ Bernat 
Metge, 38 valorat en  
 

 
 
4.5.- Instruments financers 
 
4.5.1. Actius financers 
La Direcció determina la classificació dels actius financers a cada categoria en el moment del 
reconeixement inicial en funció del motiu pel qual van sorgir o del propòsit pel qual es van 
adquirir els mateixos, revisant la seva classificació al tancament de cada exercici. 
 
Els actius financers es classifiquen com a corrents o no corrents en funció que el seu venciment 

 
 

 
Préstecs i partides a cobrar  
Els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un 

 
 
Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer menys els 
reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons sigui el cas) per la part 
imputada sistemàticament a resultats de la diferència entre el cost inicial i el corresponent valor 
de reemborsament al venciment. En el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més 
les correccions al seu valor motivades per la deterioració que hagin experimentat. El tipus 
d'interès  efectiu  és  el  tipus  d'actualització  que  iguala  exactament  el  valor  d'un   instrument 
financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la seva 
vida romanent.  
Inversions mantingudes fins el seu venciment  

Actius financers no derivats, els cobraments dels quals són fixos o determinables, que es 
negocien en un mercat actiu i amb venciment fix en els quals la societat té la intenció i capacitat 
de conservar fins a la seva finalització. Després del seu reconeixement inicial pel seu valor 
raonable, s'han valorat també al seu cost amortitzat. 

En particular, i respecte de les correccions valoratives relatives dels deutors comercials i altres 
comptes a cobrar,  la societat procedeix a calcular les corresponents correccions valoratives si 

 

Es reconeixen en el resultat deterioraments del valor dels actius financers, o el 
seu excés, per diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu 
recuperables.  



 
 
 

Mollet Impulsa, SL 
  Plaça Major, 1 
  08100 Mollet del Vallès 

 
 
 

16 

 

-ne transferit de manera substancial els riscos i 
beneficis inherents a llur propietat. 
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per a fer front als compromisos 
contractuals, que no difereixen significativament del seu valor raonable. 

a la vista i altres inversions a curt termini amb venciment no superior a tres mesos i que no tenen 
risc significatiu de canvis en la seva valoració. 

 
4.5.2. Passius financers 
Tots els passius financers de la societat corresponen a passius a venciment, remunerats o no, que 

  Els 
passius financers es classifiquen com a corrents o no corrents en funció que el seu venciment 

 

 
Dèbits i partides a pagar 
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la compra de béns i 
serveis per operacions de tràfic de l'empresa i aquells que no sent instruments derivats, no tenen 
un origen comercial. 
 
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la  
transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. Posteriorment, s'han 
valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han comptabilitzat en el compte de 
pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès efectiu. 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus 
d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el 
pagament de les quals s'espera que sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal.  

Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per l'import rebut, net de 
costos directes d'emissió. Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació 
o el reemborsament i els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri de 
meritació en el compte de resultats utilitzant el mètode de l'interès efectiu i s'afegeixen a l'import 
en llibres de l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període que es reporten.   
Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la Societat tingui el dret incondicional per a 
ajornar la cancel·lació del passiu durant, almenys, els dotze mesos següents a la data del balanç.  
Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor 
nominal.  
Els passius financers es donen de baixa totalment o parcial en el moment en què les obligacions 
previstes al corresponent contracte han estat satisfetes, cancel·lades o han expirat. 
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4.5.3. Instruments de patrimoni propi 
Es considera instrument de patrimoni propi qualsevol negoci jurídic que evidencia o reflecteix 

passius. 

i produït la inscripció en el 
Registre Mercantil, figurant, fins a aquell moment dins del passiu corrent del balanç de situació. 

la decisió en la Junta General de Socis. 
Els esmentats instruments es registren en el patrimoni net per l'import rebut net dels costos 
directes d'emissió. 
 
La societat no té participacions pròpies. 
 
4.5.4.  Instruments financers derivats i operacions de cobertura 

9 i 2018 
 

 
4.6.- Existències. 
Les existències són les habituals en una Societat de promoció immobiliària, en particular, 
corresponen a terrenys i solars  
 
Les existències es valoren pel menor import entre el seu cost (preu d'adquisició o cost de 
producció) i el seu valor net realitzable, entenent-
obtenir per la seva alienació al mercat, en el curs normal del negoci, menys els costos necessaris 
per portar-

 

Es considera  el valor estipulat 
ació de les mateixes, encara que a dia 

 
Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, 
s'efectuaran les corresponents correccions valoratives. 

El valor net realitzable representa l'estimació del preu de venda menys tots els costos estimats 
d i els costos que seran incorreguts en els processos de comercialització, venda i 
distribució.  

La Societat realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències al 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 
circumstàncies econòmiques, es procedeix a revertir l'import d'aquesta rebaixa. 
En data 26 de febrer de 2015 la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem va emetre 
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urbanística segons els PG82, planejament vigent des de la fermesa de la Sentència, és en una 
part la de sòl urbà destinat a sistemes (espais lliures i equipaments) i en altra sòl, no 
urbanitzable, tot i que aquesta no és realitat física, que caldria considerar de sòl urbà consolidat. 

En data 11 de febrer de 2016 la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha emès 
Sentència número 278/201

promogut per l  

Així des del dia 1 de juny de 2016, data de publicació del fallo de la sentència, la declaració de 
nul·litat de ple dret del POUM va comportar immediatament la pervivència del planejament 
anterior, de conformitat amb la reiterada i consolidada jurisprudència. 

Mitjançant resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 13 de març de 2017, es va 

en endavant, NNPU), publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 23 de 

planejament urbanístic tindran una vigència màxima de tres anys, a comptar de la publicació 
d'aquesta resolució al DOGC, durant els quals s'haurà d'haver aprovat definitivament el Pla 
d'ordenació urbanística municipal d'aquest municipi o les Normes de planejament urbanístic 
seguint la tramitació ordinària. 

 

4.7.- Transaccions en moneda estrangera 
La societat no ha realitzat cap transacció en moneda estrangera en  2019, ni anterior. 
 
4.8.- Impost sobre societats. 
La Companyia està subjecte a l'Impost sobre Societats, si bé, per la seva naturalesa jurídica de 
societat mercantil de capital íntegrament municipal, gaudeix d'una bonificació del 99% de la quota, 
d'acord amb el que estableix l'article 34 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre
sobre Societats, sobre els rendiments obtinguts de la prestació dels serveis compresos 

Bases de Règim Local, de competències de les entitats locals territorials, municipals i provincials, 
 

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

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 fiscalment  són admissibles, més  la  variació dels  actius  i 
passius per impostos anticipats / diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables negatives 
com per deduccions.  
Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporals que s'identifiquen 
com  aquells  imports  que  es  preveuen  pagadors  o  recuperables  per  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.  
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Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporal o crèdit que correspongui el tipus 
de gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los.  

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporals 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 
actius per impostos diferits, identificats amb diferències temporals només es reconeixen en el 
cas que es consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra 
els quals poder fer-los efectius. La resta d'actius per impostos diferits (bases imposables 
negatives i deduccions pendents de compensar) només es reconeixen en el cas que es consideri 
probable que la Societat tingui en el futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los 
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, efectuant-se les oportunes correccions 
als mateixos d'acord amb els resultats de les anàlisis realitzades. 
 
4.9.- Ingressos i despeses. 
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritació, és a dir, quan es produeix 
el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment 
que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. Concretament, els ingressos es 
calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels 
béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i 
impostos.  

Els crite
els següents: 
 
 Ingressos per vendes i prestacions de serveis: es registren al valor raonable de la 

contraprestació cobrada o a cobrar i representen els imports a cobrar pels béns i els serveis 
prestats en el marc ordinari de l'activitat, menys descomptes, IVA i altres impostos relacionats 
amb les vendes. En concret: 
 

a) Ingressos per vendes de béns:  
El reconeixement dels ingressos per vendes es realitza en el moment que s'han transferit al 

 
Pel que es refereix a les vendes de finques, la societat segueix el criteri de reconèixer les vendes 
i el cost de les mateixes quan s'han lliurat els immobles i la propietat d'aquests ha estat 

 
 

b) Ingressos per prestació de serveis: 
Els ingressos associats a la prestació de serveis es reconeixen igualment considerant el grau de 
realització de la prestació a la data de balanç, sempre i quan el resultat de la transacció pugui ser 

entitat rebi els rendiments econòmics derivats de la 
mateixa. 
 
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del 
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principal pendent de pagament i el tipus d'interès efectiu aplicable. 
 
 Despeses: es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys quan té lloc una disminució en 

els beneficis econòmics futurs relacionat amb una reducció d'un actiu o un increment d'un passiu 
que es pot mesurar de forma fiable. Això implica que el registre d'una despesa té lloc de forma 
simultània al registre de l'augment del passiu o la reducció de l'actiu. D'altra banda, es reconeix 
una despesa de forma immediata quan un desemborsament no genera beneficis econòmics futurs 
o quan no compleix els requisits necessaris pel seu reconeixement com a actiu. 
 
4.10.- Provisions i contingències 
Els comptes anuals de la Societat recullen totes les provisions significatives en les quals és 
major la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació. 
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que generin 
obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre 
les conseqüències del succés que les motiven i són reestimades en ocasió de cada tancament 
comptable. S'utilitzen per a afrontar les obligacions específiques per a les quals van ser 
originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes 
obligacions deixen d'existir o disminueixen.  

La Societat té dotada una provisió per fer front al potencial maj
10 

 
 
4.11.- Despeses de personal 
Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatòries o 
voluntàries reportades en cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances 
o havers variables i les seves despeses associades.  

Les indemnitzacions per acomiadament del personal es reconeixen en el moment en què es pren 
8 i 2019 

no hi ha provisions per aquest concepte. 
 
4.12.- Subvencions, donacions i llegats 
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com 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 
derivades de la despesa o inversió objecte de la subvenció.  
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com 
passius de l'empresa fins que adquireixen la condició de no reintegrables.  
Les subvencions rebudes als exercicis 2006 i 2007 per adquisició i urbanització de sòl, 
respectivament, es reconeixen com a ingrés al compte de pèrdues i guanys en funció de la venda 
de les parcel·les que han finançat. 

 
4.13.- Combinacions de negoci 
La societat durant l'exercici no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa. 
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4.14.- Negocis conjunts 
La societat durant l'exercici no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa. 
 
4.15.-  Criteris emprats entre parts vinculades 
Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor 

a operació difereix del seu 
valor raonable, es registra la diferència tenint en compte la realitat econòm   
 
La societat ha  realitzat  amb altres entitats  vinculades a 

, les quals es valoren a preus de mercat. 
 
4.16.- Actuacions empresarials amb incidència en el medi ambient. 

 
 
 
5.-  IMMOBILITZAT INTANGIBLE, MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIARIES. 
 
5.1.- Immobilitzat intangible. 

19
precedent, les variacions que es detallen: 
 

 
 
A 31 de desembre de 2019 i 2018 els elements totalment amortitzats són de 13.892,75  i 
12.674,94 .  
 

5.2.- Immobilitzat material. 

L'immobilitzat material ha experimentat, durant l'exercici 2019, les variacions que es detallen: 
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-
44 de Mollet del Vallès, la qual té arrendada i un habitatge al c/ Angel Guimerà, 31, que també 
es troba arrendat. 
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A 31 de desembre de 2019 i a 31 de desembre de 2018 els elements amortitzats són de 
16.578,16 16.002,39 , respectivament.  
  

5.3 Inversions Immobiliàries: 

Les Inversions immobiliàries, durant l'exercici 2018 es 
detallen a continuació: 
 

 
 

 

 

La societat va rebre una superfície construïda, provinent del contracte de permuta de la  
que va ser activada en inversions 

immobiliàries i arrendaments. 
 

uisició i es va comptabilitzar la depreciació 
corresponent a 31-12-

exercici 2016 es va registrar s de depreciació corresponent. a registrat 
gener de 2016 al percentatge del 2%, calculat sobre el valor de la construcció, 

que representa el 72,50% del total, és a dir, 
valor del terreny (el 27,50%).  un contracte de lloguer amb el Servei 

.C), prorrogable fins a 10 anys, per una renda mensual de 6.619,73 
euros, més IVA, i despeses comunes de 430 euros mensuals. 
 

 es va transmetre 
 per un preu de 1.506.534,44 euros, resultant una pèrdua de 

29.864,08 euros. 
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6.- EXISTÈNCIES 
9 és la següent: 

 

 
 
Durant l'exercici de 2019 i 2018 s'han produït, en aquesta  rúbrica, les variacions següents: 
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El moviment del deteriorament 9, ha sigut el següent. 
 

    Saldo inicial 
1/1/19 

Baixa per 
venda 

Reversió 
deteriorament 

Saldo final 
31/12/19 

    
Finca E0 " La Vinyota " 559.800,31 0,00 0,00 559.800,31 
Finca c. Industria, 1-5 912.042,73 0,00 0,00 912.042,73 
Finca Marià Fortuny 18.270,31 0,00 0,00 18.270,31 
Finca R3 Martí l'Humà 10.796,82 -10.796,82 0,00 0,00 
            
Total   1.500.910,17 -10.796,82 0,00 1.490.113,35 

 
2019 i 2018 per finques és el següent: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dete
9 per 10.796,82 euros de benefici. 

 
es van produir  vendes de les parcel·les D1 i D2 de la Farinera, les quals es 

van donar  de la parcel.la 
D1. També es van vendre les finques H1 i H6 de la Vinyota i es van donar de baixa 

 
 
Els preus de venda van ser: 
 
Parcel·la D1 i D2 de la Farinera:   3.415.000,00 euros 
Finques H1 i H6 de la Vinyota   2.518.730,05 euros 
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immoble al c/ Angel Guimerà, 31, el qual es troba comptabilitat a immobilitzat per import de 
 

 
 

7.- ACTIUS FINANCERS 

. A continuació 
es detallen per epígraf del balanç les partides que el composen, així com la categoria a la que 
pertanyen, segons criteris de valoració descrits a la Nota 4.5: 
 
7.1 Deutors comercials i altres comptes a cobrar 
 

 

 
 

7.2 Inversions financeres a curt termini 
 

Concepte   Exercici 
2018 

Exercici 
2019 Tipus d'Actiu financer 

Crèdits a altres parts vinculades 331.665,69 411.636,53 Préstecs i partides a cobrar. Veure 
Nota 14 

Imposicions a curt termini 8.200.000,00 1.200.000,00 Préstecs i partides a cobrar 

Interessos pendents de 
cobrament 158,20 195,09 Préstecs i partides a cobrar 

Fiances constituïdes a curt 
termini 177,94 177,94 Préstecs i partides a cobrar 

Imposicions a curt termini 0,00 0,00 Préstecs i partides a cobrar 

Total    8.532.001,83 1.612.009,56   

 

 
 

de 411.636,53  correspon a 
Mollet del Vallès per les aportacions atorgades pendent de reintegrar. 
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import de 195,09  correspon a la meritació dels interessos del mes de desembre de 2019 
20 del compte corrent remunerat al tipus  del 0,04% i imposicions  

a termini al tipus del 0,09% que la societat té obert a les entitats Bankia i Banc de Sabadell.  
 

es pel risc de crèdit. 
 
8.- PASSIUS FINANCERS 

 funció, classificant-
ls criteris descrits a la 

Nota 4.5.2, tots els passius financers de la societat es classifiquem  a la categoria de Dèbits i 
partides a pagar.  
 
A continuació es detallen per epígraf del balanç les partides que el composen: 
  
8.1 Deutes a llarg termini 
 

 
Aquests saldos corresponen al valor actual del deute a llarg termini derivat del conveni de 
creditors,  un cop aplicada la quita. I havent traspassat la part corresponent al curt termini.  
 
 
El deute concursal total és el següent: 
 

 
 
Segons acord del conveni del concurs de creditors es preveu que el pagament es faci efectiu a 6, 
7, 12 i 14 anys. 
 
Concurs de creditors 

la Nota 2 la societat va ser declarada en concurs el 23 de 
juliol de 2014 i va formalitzar la proposta de conveni de creditors en data 18 de desembre de 
2014 i es van traspassar els saldos comptabilitzats com a provisions de responsabilitats al 

l deute dels 
creditors es van valorar explica a les Notes 4 i 8 de la Memòria. 
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9 la societat ha pagat anticipadament el cinquè  pagament del conveni de 
creditors per import de 1.790.525,82  estava previst 
aprovat, pel març de 2020.  
 
 
Tanmateix, igual que es va fer al febrer de 2020 ha satisfet el pagament del 
cinquè  termini del conveni por import de 2.027.559,64 el qual era exigible pel març de 2021,   
donat que la societat tenia intenc anticipar aquest pagament, 
aquest . 
 
En el present exercici la societat ha comptabilitzat com a despesa financera per actualitzacions 

de 125.918,87  i 
  20.130,65 (Nota 10). 

 
El detall del deute per finques dels creditors a valor actual a 31 de desembre de 2019, així com 

(Nota10),  és el que segueix: 
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El deute distribuït per anys és el següent: 
 

 
 
8.2 Deutes a curt termini 

12 deutes transformables en subvencions 
 

 
8.3 Creditors comercials i altres comptes a pagar   
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2.027.559,64 euros (veure 
8.1) segons el següent detall 
 

      
Proveïdors 2.025.392,35 
Creditors 2.167,29 
      
Total   2.027.559,64 

 
 
9.- FONS PROPIS 

El moviment de les diferents partides que composen aquest epígraf durant els exercicis 2019 ha 
estat el  següent: 
 

 
En data 18 de juliol de 2016 la Junta General de la societat va acordar augmentar el capital 

mitjançant elevació del valor nominal de les 130 participacions que 

0  28 de 
setembre de 2016, i es va inscriure al Registre Mercantil en data 2 de gener de 2017. 
 
 
10.- PROVISIÓ I CONTINGÈNCIES 
 
10.1 Provisions a llarg termini 

 19 i precedent és el que és detalla a 
continuació: 
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Aquesta provisió està relacionada amb les existències de la nota 5 de la memòria Finques H1, 
H6, T2 i T3 de La Vinyota i altres finques que la societat ja ha venut. 
 

resultants 
iniciar el 27 de ju

 Promosol i 
 

 
 va resultar 

S protegit de preu concertat i en aplicació de les 
fórmules habituals més altres despeses imputables, resultant un valor de 245,75 Euros/m2 de 
sòl. 
 

 2013 la societat va rebre  Sentències del Tribunal Suprem que van ratificar el preu 
C. Atenent a les Sentències, a 31 de desembre de 2013 es va incrementar la 

Aquest import va reflectir l obligació possible de la societat a fer front als pagaments de les 12 
finques per les quals encara no hi havia hagut Sentència ferma que no pogués ser recorreguda, 
valorant-

ocupació i pagament fins a 31 de desembre de 2013. 
  
A 

 correspongués a cada creditor 
que està regis .1.  
 
De tots els recursos contenciós administratius que es van substanciar davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, actualment estan oberts els corresponents a les actuacions número 
308/2007, 309/2007, 310/2007, 311/2007, i la situació en què es troben és la següent:  
 
-El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar inadmissibles, per extemporanis, els 
recursos interposats pels expropiats i tramitats en aquestes actuacions judicials, i, alhora, va 
estimar parcialment els recursos interpos
Mollet del Vallès, en apreciar que el Jurat va incórrer en una errada en el càlcul del valor 
residual del sòl.  
 
-Contra les sentències recaigudes en aquests procediments, els expropiats van interposar 
recursos de cassació, els que va ser estimats pel Tribunal Suprem, amb revocació de les 

sentència la determinació del preu just de les finques. 
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-En aquests moments es tramiten davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en les actuacions dels recursos núm. 308/2007, 

preu just de  
 
-Tanmateix, com a conseqüència de la anul·lació per part del Tribunal Suprem, primer, del 

a, i segon, del 
 
 

fixar el preu just, substituint-lo per una indemnitza  
 

-los (i no Mollet Impulsa, SL. com a entitat beneficiària 
 

 
-El 27 de juliol de 2.018 la Sala va dictar diferents Autos en els quals admetia afegir un 25% del 
preu just que es fixi com a indemnització autònoma per la qual considera una via de fet. Aquests 
Autos han estat recorreguts en reposició, una vegada notificats al setembre de 2.018, estant 
encara pendents de la seva resolució. Per tant, a 31 de desembre de 2018 aquests incidents es 
troben pendents de resolució en la Sala. 
 
-La darrera actuació ha estat, que mitjançant les interlocucions de les parts, la sala ha acordat 
estimar els recursos de reposició i ordenar continuar les actuacions per a determinar la valoració, 

 
 

correspon a aquells creditors expropiats en la que la sentència no és 
ferma i continua en procés de resolució. En conseqüència, no hi ha variació de la previsió entorn 
a la quantia reclamada o passiu contingent respecte 31 de desembre de 2018.  
 
 
10.2 Provisions a curt termini 
A any 2016 es va registrar una provisió a curt termini 

 a data de 
tancament imputable a la parcel·la C2  i venuda exercici 2016, 

. exercici 2017 es va minorar 
les despeses comptabilitzades imputables a aquesta parcel.la. (Nota 6). 
 

 es va minorar aquesta provisió per aplicació de les despeses comptabilitzades 
corresponents a la parcel·la C2 per import de 6.701,32 euros, i  
corresponent a les parcel·les de la Farinera D1 i D2 les quals han estat venudes registrant un 
import de  
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10.3 Contingències  de la finca T1 de 
   
 2008, la Societat va adjudicar a Decathlon España, SAU  el concurs per a 

La societat Eurocarat va presentar un 
recurs contra aquesta resolu sol·licitant mesures cautelars. 
 

Sentència núm.271/2012 desestimant el recurs formulat per Eurocarat i aquesta societat va 
interposar  
 
En data 30 de novembre de 2016 el TSJC sala contenciós-administratiu ha emès Sentència 
número 870/2016 sobre el recurs  interposat per Eurocarat en la qual estima 
parcialment el dret a que se li adjudiqui la finca a la societat Eurocarat, i desestimant la 

 
 
En data 31 de gener de 2017 la societat Mollet Impulsa va interposat recurs de cassació a la sala 
del contenciós administratiu del TSJC contra la sentència 870/2016 el qual no va ser admès a 
tràmit. Posteriorment, en data 15 de desembre de 2017 es va rebre una notificació del Decret de 
la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, pel qual es resolia la fermesa de la seva sentència 
i retornava les actuacions al Jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona perquè la 
dugui a efecte.  
 
Mitjançant Providència de 11 de novembre de 2019 es va citar a les parts a una vista que es va 
celebrar el 26 de novembre de 2019, 
dictat cap resolució en relació amb les posicions manifestades per les parts. 
 
A 31 de desembre el Jutjat Contenciós Administratiu núm.12 de Barcelona no ha efectuat cap 
tràmit judicial per donar compliment al decret del TSJC, en conseqüència, en aquesta data no hi 
ha cap variació de la previsió entorn a la quantia reclamada o passiu contingent respecte a 31 de 
desembre de 2018. 
 
A 31 de desembre de 2019 no existeix una expectativa vàlida creada per l

 que pugui ser avaluable i quantificable, i, 
per tant, no procedeix a dotar una provisió. 
 

 
 

al·legacions a la sol·licitud de mesures 
cautelars, aquestes han estat denegades per Auto núm. 34/2019, de 25 de març, dictat pel Jutjat 

tant en fase de sol·licitud de proposició de prova. 
 

per tant, no procedeix a dotar una provisió. 
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11.- SITUACIÓ FISCAL 
 
D'acord amb la legislació vigent no es poden considerar definitivament liquidats els impostos si 
no ha existit per part de la Inspecció de l'Administració una actuació o ha transcorregut el 
període de prescripció actualment de quatre anys. 
 
 
La Societat té pendents d'inspecció la totalitat dels tributs no prescrits a què està sotmesa. No 
obstant, la direcció de la Companyia considera que els imports que es poguessin derivar d'una 
contingència d'aquest tipus no afectaria significativament als Comptes Anuals presentats.  
 
El detall dels saldos amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 2019 i 2018 és el 
següent: 
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(a).- Hisenda Pública deutora per Iva. 
liquidació del mes de desembre del 2019 presentada al gener del 2020. 
 
(b).- Hisenda Pública deutora per Impost de societats. 

 
 
   
 (c),- Hisenda Pública creditora per IRPF. (treballadors i professionals). 
pagar en concepte de retencions als treballadors assalariats i professionals, segons liquidació del 

19, presentada i liquidada el 20 de gener del 2020. 
 
(d).- Seguretat Social creditora. Correspon a l'import a pagar a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, en concepte de quota patronal i quota obrera, del mes de  desembre de 2019, 
segons liquidació presentada i liquidada el 30 de gener del 2020. 
 
(e) 
pendent de traspassar a resultats per import de 151,08

2.601,6  
la imputació a resultats 

concursals amb q
Concursal, el qual es va imputant a 
registrar la despesa financera derivada del mateix deute i en la mateixa proporció.  
 
 

 
 

 sobre Beneficis 
corresponent a exercici de 2019 és la següent: 
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ercici de 2018 és la següent: 
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Les bases imposables negatives pendents de compensar a 31/12/19 són de segons 
el següent detall: 
 

 
 

12.- INGRESOS I DESPESES 
 

12.1.- Import net de la xifra de negoci. 
9 la venda de parcel·les, la prestació de serveis 

per gestió laboral i fiscal i els ingressos de fira i suport comercial. 
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12.2.- Despeses de personal  
 

següents: 

 
La pl 9, distribuïda per categories ha estat la següent: 
 
  

Descripció  
31/12/2019 31/12/2018 

Total Homes Dones Total Homes Dones 
Resta del personal directiu 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 
Empleats de tipus administratiu 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 
Resta de personal qualificat 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 
TOTAL 4,00 1,00 3,00 4,00 1,00 3,00 

 
 
12.3.-  
La composició  els 
següents: 
 

Descripció Saldo a 
31/12/2019 

Saldo a 
31/12/2018 

Arrendaments i cànons  22.799,55 50.885,06 
Reparacions  i conservació 4.685,21 2.234,81 
Serveis professionals independents 64.236,46 173.273,95 
Transports 0,00 0,00 
Primes d'assegurances 1.420,69 2.077,03 
Serveis bancaris 320,72 317,05 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 9.779,00 8.384,40 
Subministraments 2.300,06 4.835,09 
Altres serveis      14.625,01 15.199,40 

Total Serveis exteriors 120.166,70 257.206,79 

Tributs 25.467,55 277.822,13 

Pèrdues, deteriorament i variació prov. comercials 176.993,83     42.058,76 

TOTAL 322.628,08 577.087,68 

 
  



 
 
 

Mollet Impulsa, SL 
  Plaça Major, 1 
  08100 Mollet del Vallès 

 
 
 

39 

 

La partida de tributs correspon a Impost sobre béns immobles per import de 16.003,26 , a 
i ajustos negatius en la 

imposició indirecta per import de 571,26 .  
 
 
13.-  SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 

 Subvencions del Patrimoni Net 
 

La composició de les subvencions reflectides dintre del Patrimoni Net a 31 de desembre de 
2019, presenta el següent detall:  
 

 
 
Aquest saldos provenen de dues subvencions atorgades en els exercicis 2006 i 2007: 
 
a  

ició de sòl amb destinació a habitatges de protecció oficial prevista a la 
Resolució MAH/1353/2005 per import de 380.600 Euros que la societat ha ingressat en data 17  
de novembre de 2006. Aquesta subvenció es traspassa al compte de pèrdues i guanys en funció 
de les finques venudes.  
 
b
habitatge de protecció oficial:  

a Vivienda, la Generalitat de Catalunya i 

 Euros. Aquest ajut es 
va traspassant a resultat  de   en funció de les vendes de les finques. En aquest exercici 

 
 
 

  
 

9 per 69.853,51 euros 
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14.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES  
 
La Societat  ha realitzat les operacions vinculades que segueixen: 
 

19  ha formalitzat encàrrecs de gestió i 
aportacions municipals a la societat per import de 69.853,5  de cobrament a 
31-12-19 és de 411.636,53  2018 aquest va realitzar encàrrecs de gestió i 
aportacions municipals per import de 193.265,18 -12-18 
era de 331.665,69  
 

 
 
Així, la societ

 
 
 

etats 
mercantils Mollet Comunicació, SL, Mercamollet, SL i Empresa Municipal per a la Formació 

 
 
La societat ha realitzat contractes de prestació de serveis per la gestió laboral, fiscal i/o 
comptable amb Mercamollet SL, Mollet Comunicació SL  i la Fundació Joan Abelló, i 
també de suport al comerç amb Mercamollet SL la facturació a aquestes és la següent: 
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ndica a la Nota 13 anterior, les subvencions es a resultat de 
 per  69.853,51  

 
s fins 

el 31 de desembre de 2019 és de 411.636,53 euros (331.665,69 

(Nota 7.2). 
2018 i 2019 han percebut els membres 

49.121,12  i 49.914,55 , 

 
 
Durant l exercici 2019, els membres del Consell d'Administració de la Companyia no han 

 
 

15.- ALTRA INFORMACIÓ  
 
 
Retribució d'auditors 
 
S'informa que els honoraris dels auditors de comptes per a la realització de l'auditoria dels 
comptes anuals dels exercicis 2018 han estat de 2.600,00 euros (mateix import a l'exercici 
anterior). 
 

En aquest exercici la 
societat no ha auditat els CCAA, donat que -los, ja que aquesta no 

de Societats de Capital. 
 
 
Informació sobre la naturalesa i nivell del risc dels instruments financers 
 
Els riscos financers són els que puguin afectar principalment a l'obtenció del finançament en un 
moment adequat i a un cost raonable.  
 
Els principals riscos financers són: 
 

 Risc de tipus d'interès 
 
La societat està subjecta a la variació del tipus d'interès, no tenint contractat cap d'instrument de 
cobertura. Ara bé, atès que la Societat no té endeutament bancari, això no suposa un risc 
significatiu. 
 

 Risc de liquiditat 
 
La Societat disposa d'un fons de maniobra positiu que permet assegurar la liquiditat i poder 
atendre els compromisos de pagament que es deriven de la seva activitat. 
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A més, el soci únic dóna suport financer a aquells moments en què això sigui necessari. 
 

 Risc de mercat 
 
La societat s'enfronta a al risc de morositat dels seus clients, no disposant d'una assegurança de 
caució per a cobrir les possibles insolvències dels seus clients, tot i que els saldos no són 
significatius. 
 
Llei de morositat i terminis de pagament 
 
D'acord amb la Llei 15/2010, de 5 de Juliol, i l'efecte de complir amb el que estableix la 
mateixa, s'informa sobre el període mitjà de pagament a proveïdors durant l'exercici 2019 i  
anterior. 
 
 

 
Pagaments realitzats i pendents de pagament a la 

data de tancament del balanç 

  Exercici 2019 Exercici 2018 

  Import % Import % 

Dins del termini legal 285.725,41 99,00% 274.699,94 85,93% 

Resta 2.897,07 1,00% 44.996,90 14,07% 

Total pagaments de l'exercici 288.622,48 100% 319.696,84 100% 

Ajornaments que a la data de tancament 
sobrepassin el termini màxim legal 0   0   
 
 
16.-  FETS POSTERIORS 
 
No 

9. 
Tanmateix, volem destacar que amb data  de febrer de 2020, la societat ha anticipat el pagament 
del 6er termini del conveni de creditors per import de 2.027.559,64 euros, el qual 

l març de 2021. 
 
 
17.- INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 
 
La societat té en compte en les seves operacions globals les lleis relatives a la protecció del medi 
ambient. La societat considera que compleix substancialment aquestes lleis i que manté 
procediments dissenyats per fomentar i garantir el seu compliment. 
 
Ates l'activitat a la qual es dedica la societat, aquesta no té responsabilitats, despeses actius, 
provisions ni contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser significatius en 
relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa. Per aquest motiu no 
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s'inclouen desglossaments específics en la present memòria respecte a informació de qüestions 
mediambientals. 
 
 
18.- INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 

La totalitat de les vendes es realitza a la zona geogràfica del Vallès. 
 
  




