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MEMÒRIA  QUE FORMULA L’EMPRESA MUNICIPAL COMPANYIA LOCAL 

D’ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, S.A. (CLAUS). 

A continuació presentem la memòria corresponent a l’exercici 2014. 

Primer.- Naturalesa i activitat de l’empresa. 

L’empresa municipal Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes S.A. (en endavant Claus, 

S.A.) domiciliada al carrer Pau Claris, 14 de Sant Boi de Llobregat  va ser constituïda per l'Ajuntament de 

Sant Boi de Llobregat en data 29 de juny de 2001 com una Societat Anònima de capital íntegrament 

públic.  

Es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 34027, Foli 169, Full B240460 inscripció 1a, 

essent el seu objecte social, segons l’article 4 dels seus estatuts socials “la promoció, construcció i 

rehabilitació d'habitatges i locals comercials, industrials o aparcaments i, en general, qualsevol altra 

activitat que en execució del planejament urbanístic tendeixi a assolir el manteniment d'una oferta 

adequada d'habitatges, especialment els assequibles per famílies de menor renda, tant en règim 

d'arrendament com de propietat, així com l'equilibri territorial dels equipaments i serveis públics i privats i 

la regeneració urbana”.  

Segon.- Bases de presentació dels comptes anuals. 

2.1. 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, a fi de 

mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa.  

2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats 

En l’elaboració del Balanç de Situació i el Compte de Pèrdues i Guanys, així com l’Estat de Canvis en el 

Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu han estat aplicats els principis comptables obligatoris 

determinats pel Pla General de Comptabilitat (RD 1514/2007, de 16 de novembre i publicat al BOE el 20 

novembre) i no s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

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

En els comptes anuals adjunts s’han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions realitzats pels 
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administradors de la Societat per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i 

compromisos que estan registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a: 

- La vida útil dels actius materials, immobiliaris i intangibles (Notes 5, 6 i 7). 

- Deteriorament de les existències immobiliàries (Nota 10). 

- La realització futura de les promocions per part de la Societat, i en conseqüència, la capacitat de 

generació de recursos per fer front als passius contrets i als costos d’explotació, està subjecta a 

que l’evolució del mercat immobiliari permetin a la societat obtenir el suficient volum d’ingressos. 

(Nota 10). 

Malgrat que aquests judicis i estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible sobre 

els fets analitzats al 31 de desembre de 2014, és possible que esdeveniments (fets econòmics, canvis de 

normativa, etc.) que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-los (a l’alça o a la baixa) en els 

propers exercicis, el que es portaria a terme, en el seu cas, de forma prospectiva. 

2.4. Comparació de la informació 

D’acord amb la legislació mercantil es presenta a efectes comparatius, en cadascuna de les partides del 

Balanç, del Compte de Pèrdues i Guanys, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos 

d’Efectiu, a més de les xifres de l’exercici 2014, les corresponents a l’exercici 2013. 

La societat ha aplicat durant l’exercici 2014 els criteris de valoració i comptabilització legalment acceptats. 

Aquests criteris no s’han modificat respecte a l’exercici anterior i, per tant, no existeix cap tipus 

d’incompatibilitat en la comparació dels balanços d’ambdós exercicis. 

2.5. Agrupació de partides 

No hi ha partides agrupades al Balanç, al Compte de Pèrdues i Guanys, a l’Estat de Canvis en el 

Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu. 

2.6. Elements recollits en diverses partides 

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del Balanç de Situació. 
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2.7. Canvis en criteris comptables 

No s'han efectuat canvis en els criteris comptables. 

2.8. Correcció d’errors 

No s'han efectuat ajustaments per correcció d’errors. 

 Tercer.- Distribució de resultats. 

Els beneficis de l’exercici 2014 ascendeixen a la quantitat de 54.995,91 €.  

Base de repartiment      Import 

Saldo del compte de pèrdues i guanys 54.995,91 € 

Romanent 0,00 € 

Reserves voluntàries 0,00 € 

Altres reserves de lliure disposició 0,00 € 

Total 54.995,91 € 

 

Aplicació        Import 

A reserva legal (10%) 5.499,59 € 

A reserva per fons de comerç 0,00 € 

A reserves especials 0,00 € 

A reserves voluntàries 49.496,32 € 

A dividends 0,00 € 

A compensació de pèrdues d’exercicis anteriors 0,00 € 

Total 54.995,91 € 

 

No hi ha hagut distribució de dividends a compte durant l’exercici 2014. No hi ha limitacions per la 
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distribució de dividends. 

Quart.- Normes de registre i valoració. 

Les normes de valoració més significatives aplicades en l’elaboració dels Comptes Anuals de l’exercici 

2014 han estat les que es detallen a continuació: 

4.1. Immobilitzacions intangibles: Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció 

i posteriorment es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització 

acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció 

de la seva vida útil i aplicant el mètode lineal, segons es mostra a continuació: 

  

Immobilitzat Intangible % aplicat Anys de vida útil 

Propietat Industrial 2002 

(ja amortitzat íntegrament) 
10 % 10 anys 

Aplicacions Informàtiques 2002 

(ja amortitzat íntegrament) 
25 % 4 anys 

Aplicacions informàtiques 2006 

(ja amortitzat íntegrament) 
30 % 3,33 anys 

Aplicacions informàtiques 2007     

(ja amortitzat íntegrament) 
30 % 3,33 anys 

Aplicacions informàtiques 2011    33 % 3,03 anys 

 

Propietat industrial: Correspon a la confecció i legalització de la marca i logotip de CLAUS. 

S’amortitza el 10% anual de les adquisicions efectuades durant el 2002 donat que les despeses 

generades al 2003 ja es van amortitzar en el 100% durant  el mateix 2003.  

Aplicacions informàtiques: Correspon a l’adquisició d’equips informàtics. S’amortitza el 25% 

anual de les aplicacions informàtiques adquirides al març del 2002 i el 30% de les aplicacions 

informàtiques adquirides durant els anys 2006 i 2007. L’adquisició de l’aplicació informàtica 

adquirida al novembre de l’any 2011 s’amortitza al 33%, el màxim deduïble fiscalment. 

Les despeses de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del compte de 

resultats de l'exercici en que s'incorren. 
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4.2. Immobilitzacions materials: Els béns que composen l’immobilitzat material es troben valorats al seu 

preu d’adquisició o cost de producció, incloses totes les despeses addicionals directament relacionades 

amb la seva posada en funcionament.  

La dotació anual a l’amortització de l’immobilitzat material es calcula sobre el cost d’adquisició dels actius 

menys el seu valor residual; 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. Les dotacions 

anuals en concepte d’amortització dels actius materials es realitzen amb contrapartida en el compte de 

resultats i es calculen en base a la vida útil estimada dels actius i aplicant el mètode lineal, segons es 

mostra a continuació: 

 

Immobilitzat Material % aplicat Anys de vida útil 

Terrenys i Béns Naturals -- -- 

Construccions 2 % 50 anys 

Mobiliari i equips d’oficina  10 % 10 anys 

Equips informàtics  25 % 4 anys 

 

Els costos d’ampliació, modernització i millora de l’actiu es comptabilitzen com a major valor de l’actiu, 

mentre que la resta es comptabilitzen com a despeses per reparacions i conservacions. 

4.3. Inversions immobiliàries: Els terrenys o construccions que l'empresa destina a l'obtenció d'ingressos 

per arrendaments o els quals es posseeix amb la intenció d'obtenir plusvàlues o rendes a través de la 

seva alienació o lloguer respectivament, es consideren com a inversions immobiliàries. 

La seva comptabilització és igual que la de l’immobilitzat material. 

Els béns que composen les inversions immobiliàries es troben valorats al seu preu d’adquisició o cost de 

producció. La dotació anual a l’amortització de la inversió immobiliària es calcula en base a la seva vida 

útil estimada i aplicant el mètode lineal, segons es mostra a continuació: 

Inversió immobiliària % aplicat Anys de vida útil 

Terrenys i Béns Naturals -- -- 

Construcció Anselm Clavé 26 4t 1a 5 % 20 anys 

Construccions (la resta) 2 % 50 anys 
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Instal·lacions tècniques (Climatització 

locals Pl. Gaietà Mestres, 2 
12 % 8,33 anys 

 

4.4. Arrendaments: L’arrendament operatiu es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador cedeix l'ús 

d'un actiu durant un període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una sèrie de 

pagaments o quotes. En aquest cas els ingressos i les despeses derivades de l'acord d'arrendament són 

considerats com ingrés i despesa del període que es reporten, imputant-se al compte de pèrdues i 

guanys. 

4.5. Permutes: Durant l’exercici 2014 no s’ha produït cap permuta.  

4.6. Instruments financers: La societat presenta bàsicament partides a cobrar, partides a pagar, i préstecs 

amb entitats de crèdit.  

Actius financers: 

 - Partides a cobrar i inversions mantingudes fins el venciment: 

Aquests actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable. Posteriorment són 

reconeguts a cost amortitzat. El reconeixent dels interessos meritats en funció del seu tipus 

d’interès efectiu i, si és el cas, la provisió per deteriorament, es registren directament en el 

compte de pèrdues i guanys. 

L’interès efectiu correspon al tipus d’actualització que iguala el desemborsament inicial de 

l’instrument financer amb la seva totalitat de fluxos d’efectiu estimats fins al seu venciment. 

- Interessos rebuts: 

Els interessos d’actius meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició es reconeixen com a 

ingressos en el compte de pèrdues i guanys, els primers utilitzant el mètode d’interès efectiu. 

- Baixa d’actius financers: 

Els actius financers es donen de baixa del balanç quan es transfereixen substancialment els 

riscos i les avantatges inherents a la propietat de l’actiu financer. 

Al 2013 la societat va procedir a registrar el deteriorament dels crèdits associats al lloguer dels 

béns immobles que van ser objecte de demanda judicial, i al 2014 ha registrat els crèdits 
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procedents de clients en situació de concurs de creditors. 

Passius financers 

- Dèbits i partides a pagar: 

Els passius financers amb entitats de crèdit s'han originat donada la necessitat de finançament 

per la construcció de les diferents promocions. 

Aquests passius financers es reconeixen inicialment pel seu valor raonable de la contraprestació 

rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles, registrant-se 

posteriorment pel seu cost amortitzat. 

- Classificació i baixa de passius financers:  

Els passius financers es classifiquen com passius corrents si el termini de realització és inferior a 

12 mesos a la data següent al tancament del balanç de situació adjunt. Es donen de baixa els 

passius financers quan l’obligació s’ha extingit. 

 4.7. Cobertures comptables: La societat no té cobertures comptables. 

4.8. Existències:  Les existències es troben valorades al seu cost d’adquisició o producció. Si necessiten 

un període de temps superior a l'any per a estar en condicions de ser venudes, s'inclouen en aquest valor 

les despeses financeres oportunes. 

Segons el Pla General de Comptabilitat, apliquem la valoració d’existències segons el contracte complert; 

és a dir, abans de la venda a través de la signatura de l’escriptura pública de transmissió; totes les 

despeses ocasionades es consideren com a construccions en curs. En el moment de la venda  es dona 

de baixa l’import activat com a existències mitjançant el compte de variació d’existències. El criteri per 

donar de baixa de la comptabilitat els immobles venuts consisteix en aplicar al cost total de la promoció el 

coeficient general de l’habitatge especificat a l’escriptura de divisió horitzontal. Els cobraments a compte 

es consideren bestretes de clients fins la signatura de l’escriptura, moment en el qual es traslladen al 

compte de resultats de l’exercici en el que es produeixi la venda. 

A l’exercici 2013 es va disposar de les taxacions oficials realitzades per una companyia independent 

(Sociedad de Tasación) de les promocions finalitzades i en curs. Si la taxació certifica un import inferior al 

valor registrat en llibres es registrarà un deteriorament per la diferència entre ambdós imports. No obstant, 

quan el preu de venda és inferior al valor de la taxació, l’import que es pren com a base per calcular el 
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deteriorament és el preu de venda perquè aquest serà l’import al que es realitzarà la transacció 

econòmica. 

A l’exercici 2014, donada l’evolució del mercat immobiliari i que no s’ha produït una disminució en el valor 

de les promocions, no es considera necessari procedir a realitzar una taxació de les mateixes. 

Promocions en curs: Es correspon amb les despeses directament imputables a la obra en curs 

de Riera, 9. 

Promocions finalitzades: Durant l’exercici no ha finalitzat cap promoció. Respecte a les 

finalitzades resten existències en comercialització de les promocions de Camí del Llor, Can 

Castellet i Plaça Gaietà Mestres. 

4.9. Transaccions en moneda estrangera: La societat no realitza transaccions en moneda estrangera. 

4.10. L’impost sobre beneficis: 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 temporàries 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. Aquests imports es registren aplicant a la 

diferència temporària 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 temporàries imposables excepte 

del reconeixement inicial (estalvi en una combinació de negocis) d'altres actius i passius en una operació 

que no afecta ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. Per la seva banda, els actius per impostos 

diferits, identificats amb diferències temporàries només es reconeixen en el cas que es consideri probable 

que la societat tindrà 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) 

solament es reconeixen en el cas que es consideri probable que la societat tindrà en el futur suficients 

guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius.  
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En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats a fi de comprovar que 

es mantenen vigents, efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d'acord amb els resultats de les 

anàlisis realitzades.  

La societat, d’acord amb el RDL 4/2004 de 5 de març (Text Refós de l’impost sobre societats) en el seu 

article 34, té una bonificació del 99% de la quota corresponent a serveis municipals compresos en 

l’apartat 2 de l’article 25 o en l’apartat 1.a, b i c de l’article 36 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de Règim Local. 

4.11. Ingressos i despeses: Els ingressos i les despeses es calculen al valor raonable de la 

contraprestació a rebre o pagar i representen els imports a cobrar/pagar pels béns lliurats o rebuts i els 

serveis prestats o rebuts, en el marc ordinari de l'activitat, menys descomptes, devolucions, impostos 

indirectes recuperables. Els ingressos i despeses s’imputen seguint el criteri de meritament, és a dir, en 

funció del corrent real dels bens i serveis que aquests representen e independentment del període en que 

tingui lloc el corrent monetari o financer derivat dels mateixos. 

La societat aplica el mètode de contracte complert per reflectir els ingressos i les despeses en la compte 

de pèrdues i guanys, es a dir, totes les despeses ocasionades fins la formalització de l’escriptura pública 

es consideren construccions en curs, i els cobraments a compte són registrats com a bestretes. En el 

moment de la formalització de la venda de l’immoble s’imputen a ingressos les bestretes cobrades i es 

registra el cost de la venda mitjançant la compte de variació d’existències.  

 4.12. 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. 

Durant el 2012 els veïns de la promoció de la Plaça Gaietà Mestres i Parès van interposar una demanda 

contra la constructora, contra la direcció facultativa i contra nosaltres mateixos per una sèrie de 

problemes detectats a la promoció. A aquest respecte es va incorporar una provisió per una possible 

sentència condemnatòria que ascendia a 67.062,25 €, que es va fixar en funció de les quanties i les 

responsabilitats plantejades pels demandants tot i que gran part de les qüestions plantejades no 

prosperaran.  Aquest exercici s’ha mantingut la mateixa ja que hores d'ara està pendent de dictar-se 

sentència en quant al procediment esmentat. 

4.13. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental: La societat no té elements patrimonials 

d’aquesta naturalesa. 
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4.14. Despeses de personal: Les despeses de personal inclouen totes les obligacions d'ordre social 

obligatòries o voluntàries reportades a cada moment. No s’ha registrat la periodificació de pagues extres 

al tancament de l’exercici ja que el meritament es semestral. Les despeses de personal són registrades 

en el moment de meritar-se l’obligació, amb independència del moment en què es produeixi el corrent 

monetari financer que se’n deriva.  

A l’exercici 2012 no es va liquidar la paga extrordinària corresponent al mes de desembre en aplicació del 

Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. No obstant, al 2014 s’ha publicat al BOE la Llei 36/2014, de 26 

de desembre, per la que es podran recuperar els imports deixats de percebre; i és per aquest motiu que 

la societat ha comptabilitzat el 24,04 % de l’esmentada amb un import total de 623,99 €. 

4.15. Pagaments basats en accions: La societat no ha instrumentat un pla d’opcions sobre accions dirigits 

a administradors amb funcions executives, directius i assalariats. 

4.16. Subvencions, donacions i llegats:  D’acord amb el Pla General de Comptabilitat 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 de l’exercici en funció de la depreciació 

que experimenten els actius finançats per les mateixes. En el cas d’actius que no experimenten 

l’esmentada depreciació, com es el cas del valor del terreny, l’import corresponent a la subvenció 

s’imputarà al resultat comptable de l’exercici en que es produeixi l’alienació o baixa de l’inventari de l’actiu 

finançat amb 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. 

4.17. Combinacions de negocis: La societat durant l'exercici no ha realitzat operacions d'aquesta 

naturalesa. 

4.18. Negocis conjunts: La societat no ha realitzat negocis conjunts. 

4.19. Transaccions entre parts vinculades: Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el 

moment inicial pel seu valor raonable (preu de la transacció). Si s’escau, si el preu acordat en una 

operació difereix del seu valor raonable, es registra la diferència atenent a la realitat econòmica de 

l’operació. 

Les transaccions entre parts vinculades es detallen a la Nota 23 de la memòria. 
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4.20. Actius no corrents mantinguts per a la venda: La societat no té aquest tipus d’actius. 

4.21. Canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables: D’acord amb el Pla General de 

Comptabilitat, a la rectificació d’errors d’exercicis anteriors s’aplicaran les mateixes regles que pels canvis 

de criteris comptables. 

L’ingrés o despesa corresponent a exercicis anteriors motivarà un ajust pel efecte acumulat de les 

variacions dels actius i passius, que s’imputaran directament a patrimoni net, en concret, a una partida de 

reserves, a excepció que afectés a una despesa o ingrés que es va imputar en exercicis anteriors 

directament a un altre partida de patrimoni net. 

També es modificaran les xifres afectades a la informació comparativa d’exercicis anteriors. 

Cinquè.- Immobilitzat  material. 

A continuació es detallen els moviments de l’immobilitzat material durant l’exercici 2013: 

Immobilitzat 

Material 

Saldo a 

31/12/2012 
Altes Baixes Reclassificacions 

Saldo a 

31/12/2013 

Terrenys i Bens 

Naturals (a) 
195.142,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 195.142,71 € 

Construccions (b) 127.414,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 127.414,18 € 

Mobiliari 9.808,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.808,27 € 

Equips Informàtics 19.621,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.621,23 € 

Suma  351.986,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 351.986,39 € 

Construccions  - 18.283,86 € - 2.548,26 € 0,00 € 0,00 € - 20.832,12 € 

Mobiliari - 8.625,40 € - 268,02 € 0,00 € 0,00 € - 8.893,42 € 

Equips Informàtics - 19.594,35 € - 40,58 € 0,00 € 0,00 € - 19.634,93 € 

Amortització 

Acumulada 
- 46.503,61 € - 2.856,86 € 0,00 € 0,00 € - 49.360,47 € 

Immobilitzat 

material Net 
305.482,78 € - 2.856,86 € 0,00 € 0,00 € 302.625,92 € 

 

A continuació es detallen els moviments de l’immobilitzat material durant l’exercici 2014: 
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Immobilitzat 

Material 

Saldo a 

31/12/2013 
Altes Baixes 

Regula-

rització 

Reclassi-

ficacions 

Saldo a 

31/12/2014 

Terrenys i Bens 

Naturals (a) 
195.142,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 191.955,49 € 3.187,22 € 

Construccions (b) 127.414,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 106.390,01 € 21.024,17 € 

Mobiliari 9.808,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.808,27 € 

Equips Informàtics 19.621,23 € 0,00 € - 18.826,23 € 0,00 € 0,00 € 795,00 € 

Suma  351.986,39 € 0,00 € - 18.826,23 € 0,00 € - 298.345,50 € 34.814,66 € 

Construccions  - 20.832,12 € - 2.548,28 € 0,00 € 0,00 € 21.278,00 € - 2.102,40 € 

Mobiliari - 8.893,42 € - 268,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 9.161,45 € 

Equips Informàtics - 19.634,93 € 0,00 €  18.826,23 € 13,70 € 0,00 € - 795,00 € 

Amortització 

Acumulada 
- 49.360,47 € - 2.816,31 €  18.826,23 € 13,70 € 0,00 € - 12.058,85 € 

Immobilitzat 

material Net 
302.625,92 € - 2.816,31 € 0,00 € 13,70 € - 277.067,50 € 22.755,81 € 

Les reclassificacions s’han produït perquè el local situat al carrer Major 6 s’ha llogat durant el 2014 i el 

seu valor comptable s’ha traspassat a inversions immobiliàries. 

No s'han produït durant l'exercici canvis d'estimació que afectin a valors residuals, vides útils, ni mètodes 

d'amortització que tinguin incidència significativa en l'exercici present o en exercicis futurs. 

No hi ha béns afectes a garanties o reversió, ni restriccions a la titularitat. 

No hi ha immobilitzat no afecte a l’activitat d’explotació. 

No hi ha inversions en immobilitzat material fora del territori espanyol. 

No existeixen compromisos ferms de compra o venda. 

La societat té contractades diferents pòlisses d’assegurança per cobrir els riscos als que estan subjectes 

els elements d’immobilitzat material. La cobertura d’aquestes pòlisses es considera suficient. 

 

a) Composició dels terrenys i bens naturals:  
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Terrenys i Bens Naturals 
Saldo  a 

31/12/2013 

Saldo  a 

31/12/2014 

C/ Major 6 191.955,49 € 0,00 € 

Local 0 de Pl. Gaietà Mestres    3.187,22 €    3.187,22 € 

Total  195.142,71 €    3.187,22 € 

 

b) Composició de les construccions: 

 

Construccions 
Saldo  a 

31/12/2013 

Saldo  a 

31/12/2014 

C/ Major 6 106.390,01 € 0,00 € 

Local 0 de Pl. Gaietà Mestres  21.024,17 €  21.024,17 € 

Total 127.414,18 € 21.024,17 € 

 

Existeixen elements totalment amortitzats pels imports següents: 

 

Imports Amortitzats  
Totalment amortitzats 

a 31/12/2013 
En l’exercici 2014 

Totalment amortitzats 

a 31/12/2014 

Mobiliari 7.128,01 € 0,00 € 7.128,01 € 

Equips Informàtics 19.621,23 € 0,00 € 19.621,23 € 

TOTAL 26.749,24 € 0,00 € 26.749,24 € 

 

Sisè.- Inversió immobiliària. 

A continuació es detallen els moviments de la inversió immobiliària durant l’exercici 2013: 

 

Inversió 

Immobiliària 

Saldo a 

31/12/2012 
Altes Baixes Reclassificacions 

Saldo a 

31/12/2013 

Terrenys i Béns 

Naturals (a) 
2.831.138,39 € 1.558,79 € 0,00 € 19.352,80 € 2.852.049,98 € 

Construccions (b) 5.636.380,89 € 12.385,36 € 0,00 € 431.194,36 € 6.079.960,61 € 

Instal·lacions 

tècniques 
15.505,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.505,00 € 
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Suma  8.483.024,28 € 13.944,15 € 0,00 € 450.547,16 € 8.947.515,59 € 

Construccions  - 340.267,57 € - 117.901,28 € 0,00 € 4.465,43 € - 453.703,42 € 

Instal·lacions 

tècniques 
- 5.066,95 € - 1.860,60 € 0,00 € 0,00 € - 6.927,55 € 

Amortització 

Acumulada 
- 345.334,52 € - 119.761,88 € 0,00 € 4.465,43 € - 460.630,97 € 

Immobilitzat 

material Net 
8.137.689,76 € - 105.817,73 € 0,00 € 455.012,59 € 8.486.884,62 € 

 

A continuació es detallen els moviments de la inversió immobiliària durant l’exercici 2014: 

 

Inversió 

Immobiliària 

Saldo a 

31/12/2013 
Altes Baixes Reclassificacions 

Saldo a 

31/12/2014 

Terrenys i Béns 

Naturals (a) 
2.852.049,98 € 4.305,93 € 0,00 € 317.989,09 € 3.174.345,00 € 

Construccions (b) 6.079.960,61 € 33.562,21 € 0,00 € 1.081.050,14 € 7.210.077,96 € 

Suma  8.947.515,59 € 37.868,14 € 0,00 € 1.399.039,23 € 10.384.422,96 € 

Construccions  - 453.703,42 € - 139.262,40 € 0,00 € - 20.265,76 € - 620.159,13 € 

Amortització 

Acumulada 
- 460.630,97 € - 139.262,40 € 0,00 € - 20.265,76 € - 620.159,13 € 

Inversions 

Immobiliàries Netes 
8.486.884,62 € - 101.394,26 € 0,00 € 1.378.773,47 € 9.764.263,83 € 

Les reclassificacions esdevenen pel lloguer d’habitatges, places d’aparcaments i locals. 

L’alta esdevé perquè l’autoconsum de l’Impost sobre el Valor Afegit als habitatges de la promoció Camí 

del Llor i de Pl.Gaietà Mestres ha donat lloc a un major valor de les inversions immobiliàries i es 

modifiquen els imports a amortitzar. L’import activat es calcula aplicant el tipus d’IVA vigent en la data del 

contracte de lloguer a l’import de l’existència i el resultat es multiplica pel percentatge d’IVA no deduïble, 

segons la prorrata provisional dels arrendaments, aplicada durant l’exercici 2014, i la diferència respecte 

de la prorrata definitiva es comptabilitza al compte de pèrdues i guanys. 

Les promocions de Can Castellet, Pl. Gaietà Mestres i Camí del Llor es troben afectes a garanties, ja que 

hi ha constituïts préstecs hipotecaris amb garantia. 
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Les naus industrials situades a la parcel·la B.7.a també es troben afectes a garanties, ja que hi ha 

constituït un crèdit hipotecari amb garantia, mentre que la nau situada a la parcel·la B.6.3 no està afecte a 

garantia perquè va ser adquirida a través d’ampliació de capital. 

No s'han produït durant l'exercici canvis d'estimació que afectin a valors residuals, vides útils, ni mètodes 

d'amortització que tinguin incidència significativa en l'exercici present o en exercicis futurs. 

No hi ha inversions immobiliàries no afectes a l’activitat d’explotació. 

No hi ha inversions immobiliàries fora del territori espanyol. 

No existeixen restriccions a la realització d’inversions immobiliàries, ni al cobrament dels ingressos 

derivats de les mateixes o dels recursos obtinguts per la seva alienació. 

No existeixen obligacions contractuals per a l’adquisició, construcció o desenvolupament d’inversions 

immobiliàries o per reparacions, manteniment o millores. 

a) Composició dels terrenys i béns naturals: 

Terrenys i Béns Naturals 
Saldo  a 

31/12/2013 

Saldo  a 

31/12/2014 

Parcel·la B.6.3 Prologis Parc Sant Boi 317.217,29 € 317.217,29 € 

Parcel·la B.7.a Prologis Parc Sant Boi 1.681.838,32 € 1.681.838,32 € 

Major 13 92.842,62 € 92.842,62 € 

Major 6 0,00 € 191.955,49 € 

Francesc Macià 108 23.848,67 € 23.848,67 € 

Locals 1, 2, 3 i traster 6 de Pl. Gaietà Mestres 28.336,38 € 28.336,38 € 

Habitatges Pl. Gaietà Mestres 12.363,59 € 26.242,14 € 

Places d’aparcament Pl. Gaietà Mestres 23.729,84 € 30.154,08 € 

Habitatges Can Castellet 451.383,38 € 451.383,38 € 

Habitatges Camí del Llor 190.711,64 € 300.748,38 € 

Local Camí del Llor 29.778,25 € 29.778,25 € 

Total  2.852.049,98 € 3.174.345,00 € 

 

 

b) Composició de les construccions: 
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Construccions 
Saldo  a 

31/12/2013 

Saldo  a 

31/12/2014 

Parcel·la B.6.3 Prologis Parc Sant Boi 199.832,84 € 199.832,84 € 

Parcel·la B.7.a Prologis Parc Sant Boi 2.405.246,29 € 2.405.246,29 € 

Major 13 51.457,38 € 51.457,38 € 

Major 6 0,00 € 106.390,01 € 

Francesc Macià 108 37.696,28 € 37.696,28 € 

Anselm Clavé 24 4t 1a 57.374,23 €  57.374,23 €  

Locals 1, 2, 3 i traster 6 de Pl. Gaietà Mestres 186.918,03 € 202.423,03 € 

Habitatges Pl. Gaietà Mestres 81.555,13 € 173.103,57 € 

Places d’aparcament Pl. Gaietà Mestres 156.531,54 € 198.908,40 € 

Habitatges Can Castellet 1.151.446,15 € 1.151.446,15 € 

Habitatges Camí del Llor 1.515.299,62 € 2.389.596,66 € 

Local Camí del Llor 236.603,12 € 236.603,12 € 

Total 6.079.960,61 € 7.210.077,96 € 

 

A la parcel·la B.6.3. de Prologis Parc Sant Boi de Llobregat tenim una nau industrial, mentre que a la 

parcel·la B.7.a. de Prologis Parc Sant Boi de Llobregat es van construir 8 naus industrials.  

La nau industrial situada a la parcel·la B.6.3. no està llogada. En canvi, a finals de 2013, hi havia 7 naus 

llogades a la parcel·la B.7.a. de Prologis. Durant el 2014 s’ha signat un contracte de lloguer respecte una 

nau i s’ha resolt un altre contracte de lloguer perquè el client estava en situació de concurs de creditors. 

Respecte al local situat al carrer Major 13, continua vigent el contracte de lloguer tot i que està en 

suspens els seus efectes fins al juliol de 2014. 

Respecte al local situat al carrer Major 6, a finals del 2014 es va llogar. 

L’habitatge situat al carrer Francesc Macià, 108 3r i l’habitatge situat al carrer Anselm Clavé, 24 4t 1a es 

troben llogats. 

Respecte a la promoció Pl. Gaietà Mestres (habitatges, places d’aparcament i locals), a finals de l’exercici 

2013 hi havia 3 places d’aparcament llogades. Durant el 2014 s’han signat contractes de lloguer per 7 

places i s’han resolt contractes de 4 places, de manera que a finals de 2014 resten 6 places d’aparcament 
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llogades. 

Els 3 locals comercials actualment no estan llogats. A finals del 2013 hi havia un habitatge de protecció 

oficial llogat i al 2014 s’ha signat un contracte de lloguer per un altre habitatge, de manera que tenim 2 

habitatges llogats a finals de 2014. 

Respecte a la promoció Can Castellet (habitatges), a finals de l’exercici 2013 estaven vigents 7 contractes 

de lloguer. Al 2014 s’han signat 4 contractes de lloguer i s’han resolt 2 contractes. Així doncs, a finals de 

2014 hi ha 9 habitatges llogats.  

Respecte a la promoció Camí del Llor (habitatges, places d’aparcament, trasters i local), a l’exercici 2013 

s’havien llogat 11 habitatges de protecció oficial i els espais vinculats (places d’aparcament i trasters). 

Durant l’exercici 2014 es van resoldre 3 contractes de lloguer i s’han signat 11 contractes de lloguer, de 

manera que a finals de l’exercici 2014 hi ha 19 habitatges llogats; i continua vigent el contracte de lloguer 

amb opció de compra del local. 

 Segons el Pla General de Comptabilitat, les naus industrials, els locals i els habitatges es consideren 

inversions immobiliàries perquè son actius no corrents de la societat que tenen la naturalesa de béns 

immobles i que es destinen a obtenir rendes, en lloc d’utilitzar-se en la producció o subministrament de 

béns o serveis, amb finalitat administrativa o per la seva venda en el curs ordinari de les operacions.  

En l’exercici 2014 no existeixen inversions immobiliàries totalment amortitzades. 

Setè.- Immobilitzat intangible. 

A continuació es detallen els moviments del immobilitzat intangible durant l’exercici 2013: 

 

Immobilitzat Intangible 
Saldo a 

31/12/2012 
Altes Baixes 

Saldo a 

31/12/2013 

Propietat Industrial 626,76 € 0,00 € 0,00 € 626,76 € 

Aplicacions Informàtiques 4.087,62 € 0,00 € 0,00 € 4.087,62 € 

Suma  4.714,38 € 0,00 € 0,00 € 4.714,38 € 

Propietat Industrial - 626,76 € 0,00 € 0,00 € - 626,76 € 

Aplicacions Informàtiques - 3.788,68 € - 156,75 € 0,00 € - 3.945,43 € 

Amortització Acumulada - 4.415,44 € - 156,75 € 0,00 € - 4.572,19 € 

Immobilitzat Immaterial Net 298,94 € - 156,75 € 0,00 € 142,19 € 
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A continuació es detallen els moviments del immobilitzat intangible durant l’exercici 2014: 

 

Immobilitzat Intangible 
Saldo a 

31/12/2013 
Altes Baixes 

Saldo a 

31/12/2014 

Propietat Industrial 626,76 € 0,00 € 0,00 € 626,76 € 

Aplicacions Informàtiques 4.087,62 € 0,00 € 0,00 € 4.087,62 € 

Suma  4.714,38 € 0,00 € 0,00 € 4.714,38 € 

Propietat Industrial - 626,76 € 0,00 € 0,00 € - 626,76 € 

Aplicacions Informàtiques - 3.945,43 € - 142,19 € 0,00 € - 4.087,62 € 

Amortització Acumulada - 4.572,19 € - 142,19 € 0,00 € - 4.714,38 € 

Immobilitzat Immaterial Net 142,19 € - 142,19 € 0,00 € 0,00 € 

 

Existeixen elements totalment amortitzats pels imports següents: 

 

Imports Amortitzats  
Totalment amortitzats 

a 31/12/2013 
En l’exercici 2014 

Totalment amortitzats 

a 31/12/2014 

Propietat industrial 626,76 € 0,00 € 626,76 € 

Aplicacions informàtiques 3.612,62 € 475,00 € - 4.087,62 € 

TOTAL 4.239,38 € 0,00 € - 4.714,38 € 

 

No s'han produït durant l'exercici canvis d'estimació que afectin a valors residuals, vides útils, ni mètodes 

d'amortització que tinguin incidència significativa en l'exercici present o en exercicis futurs. 

No hi ha béns afectes a garanties o reversió. 

No hi ha actiu intangible no afectes a l’activitat d’explotació. 

No hi ha actiu intangible fora del territori espanyol. 

No existeix restricció alguna a la titularitat de cap dels actius intangibles.   

No existeixen compromisos ferms de compra o venda. 
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Vuitè.- Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar. 

8.1. Arrendament financer 

La societat no té a 31 de desembre de 2014 arrendaments classificats com financers. 

8.2. Arrendament operatiu  

La societat presenta dos tipus d’arrendaments:  

- béns immobles propietat de CLAUS 

- drets d’arrendament sobre béns immobles aliens a la societat 

 

• Béns de titularitat de Claus, S.A.:  

La societat disposa de 9 naus industrials, 6 locals, 41 habitatges i 30 places d’aparcament en lloguer. 

A 31 de desembre de 2013 hi havia 7 naus industrials llogades. Durant l’any 2014 s’ha signat un contracte 

de lloguer i s’ha resolt un altre contracte, per tant continuen vigents a 31 de desembre de 2014 també 7 

contractes de lloguer. 

A 31 de desembre de 2013 estaven llogats 2 locals comercials. Respecte al local situat al carrer Major 13, 

continua vigent el contracte de lloguer tot i que està en suspens els seus efectes fins al juliol de 2014. El 

contracte de lloguer del local situat al carrer Frederic Mompou, 63 (promoció Camí del Llor) continua 

vigent. No obstant, a finals de 2014 es va llogar el local situat al carrer Major 6, de manera que a 31 de 

desembre de 2014 hi ha 3 locals comercials llogats. 

A 31 de desembre de 2013 no estava llogat l’habitatge situat al carrer Francesc Macià, 108 però es va 

llogar a finals de 2014. 

Respecte a Can Castellet, a 31 de desembre de 2013 hi havia 7 habitatges llogats. Al 2014 s’han signat 4 

contractes de lloguer i s’han resolt 2 contractes, de manera de que a 31 de desembre de 2014 hi ha 9 

habitatges llogats. 

Respecte a Plaça Gaietà Mestres, a 31 de desembre de 2013 hi havia 1 habitatge llogat i durant el 2014 

s’ha signat un altre contracte de lloguer. Així doncs, a 31 de desembre de 2014 hi ha 2 habitatges llogats. 



 
MEMÒRIA – EXERCICI 2014 – CLAUS, S.A. 

 

    

 
 

-  Pàg. 24 de 73 – 
 

Respecte a Camí del Llor, a 31 de desembre de 2013 hi havia 11 habitatges de protecció oficial llogats 

(amb els seus espais vinculats de places d’aparcament i trasters). Al 2014 s’han signat 11 contractes de 

lloguer i s’han resolt 3 contractes, de manera de que a 31 de desembre de 2014 hi ha 19 habitatges de 

protecció oficial llogats. 

A 31 de desembre de 2013 estaven llogades 3 places d’aparcament de la promoció Plaça Gaietà 

Mestres. Durant l’exercici 2014 es van resoldre 4 contractes de lloguer i s’han signat uns altres 7 

contractes nous, de manera que a 31 de desembre de 2014 hi ha 6 places d’aparcament llogades.  

Tots els arrendaments operatius de la societat son cancel·lables. 

Els ingressos de l’exercici obtinguts per l’arrendament de les naus industrials, dels locals, dels habitatges i 

les places d’aparcament són els que es detallen a continuació: 

Concepte Exercici 2013 Exercici 2014 

Nau B.6.3 0,00 € 0,00 € 

Naus B.7.a 253.172,35 € 224.637,11 € 

Local Major, 13 2.001,81 € 0,00 € 

Locals Pl. Gaietà Mestres, 2 71,39 € 0,00 € 

Local promoció Camí del Llor 15.542,70 € 15.349,58 € 

Habitatge F. Macià, 108 3r 4.890,37 € 0,00 € 

Habitatge Pl. Gaietà Mestres, 2 7.487,99 € 8.907,91 € 

Habitatges promoció Can Castellet 62.519,90 € 67.710,33 € 

Habitatges promoció Camí del Llor 74.847,25 € 103.984,17 € 

Places d’aparcament Pl. Gaietà M. 1.821,15 € 4.213,02 € 

Total 422.354,91 € 424.802,12 € 

 

Les despeses de l’exercici derivades de les inversions immobiliàries esmentades amb anterioritat són les 

següents: 

  

Concepte Exercici 2013 Exercici 2014 

Nau B.6.3 7.360,69 € 6.624,62 € 

Naus B.7.a 99.181,66 € 89.263,49 € 

Local Major, 13 2.618,95 € 2.357,06 € 

Locals Pl. Gaietà Mestres, 2 8.460,15 € 7.614,14 € 
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Local promoció Camí del Llor 6.964,78 € 6.268,30 € 

Habitatge F. Macià, 108 3r 1.457,06 € 1.311,35 € 

Habitatge Pl. Gaietà Mestres, 2 3.346,10 € 3.011,49 € 

Habitatges promoció Can Castellet 38.410,54 € 34.569,49 € 

Habitatges promoció Camí del Llor 41.558,74 € 37.402,87 € 

Places d’aparcament 14.179,75 € 12.761,78 € 

Total 223.538,42 € 201.184,58 € 

 

En referència al local situat al carrer Major 13 i segons el contracte signat, els impostos i taxes les pagarà 

la part arrendadora, mentre que els subministres es repercutiran en funció de l’ús del local.  

En quant al lloguer dels tres locals comercials de la promoció de Gaietà Mestres, es va llogar al 2010 a 

una cooperativa sense ànim de lucre que proporciona llocs de treball dignes i estables per a persones 

amb discapacitat derivada de malaltia mental i que ha instal·lat un outlet de marques de moda. La renda 

durant els primers tres anys de contracte serà l'equivalent a un 20% dels beneficis de cadascun d'aquests  

exercicis per l’explotació de l’activitat. Per cobrir les necessitats de l'arrendatari també s'ha llogat un dels 

trasters de la promoció que no estava vinculat a cap habitatge amb les mateixes condicions econòmiques 

que els locals. Donat que, respecte als exercici comptables del 2010 al 2013 l’activitat desenvolupada per 

l’Arrendatària en els locals arrendats no va generar beneficis, motiu pel qual aquesta no va satisfer a 

l’Arrendadora cap import en concepte de renda.  

A l’exercici 2014 hem dotat un deteriorament dels crèdits corresponents a alguns clients de lloguer de 

béns immobles propietat de la societat, i alguns clients ja tenien un deteriorament de crèdits d’exercicis 

anteriors. 

El desglossament del saldo d’aquest deteriorament és el següent: 

Béns immobles Clients 

Deteriorament  

de crèdits a 

31/12/2013 

Deteriorament  

de crèdits a 

31/12/2014 

Nau Prologis Club Esportiu Boxing Factory 53.242,62 € 0,00 € 

Nau Prologis Construcciones Metálicas SAF 2.399,61 € 0,00 € 

Local Camí Llor Centre de Dia Martín Ariza 2.000,00 € 0,00 € 

Local C/Major, 13 Associació DESOS 1.514,89 € 0,00 € 
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Habitatge Pl.Gaietà Mestres Susana Contreras 0,00 € 150,00 € 

Habitatge Camí del Llor Anna Costea 0,00 € 676,62 € 

Habitatge Camí del Llor José Real  0,00 € 6.484,60 € 

Habitatge Camí del Llor Malika Lamjjaoui 0,00 € 150,00 € 

Habitatge Camí del Llor Ana Maria Guijarro 0,00 € 694,52 € 

Habitatge Camí del Llor Joy Ebolo 0,00 € 198,99 € 

Habitatge Camí del Llor Fadma Chaib 0,00 € 416,23 € 

Habitatge Camí del Llor Raquel Rosa 0,00 € 603,63 € 

Habitatge Camí del Llor Sonia Luna 0,00 € 363,26 € 

TOTAL 59.157,12 € 9.737,85 € 

 

 

• Béns de titularitat aliena a Claus, S.A.:  

La societat disposa d’un habitatge per llogar situat al carrer Anselm Clavé, 26 4t 1a, dels habitatges 

situats al carrer Joan Miró 15 i 17 i d’un local situat al carrer Francesc Macià 51. 

a) Anselm Clavé 26 4t 1a 

L’habitatge és propietat de la Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat i tenim el dret de  gestió 

de l’habitatge i cobrament dels ingressos de l’arrendament durant 25 anys. A canvi, vam pagar a la 

Fundació Marianao a l’exercici 2009 l’import de 30.000,00 € i ens vàrem fer càrrec de les obres de 

reparació, que ascendeixen a 19.875,08 €. A l’exercici 2011 vàrem signar un document d’ampliació 

del termini del mandat de 5 anys més a canvi d’assumir el cost de les obres de rehabilitació a 

efectuar a la finca, que estava previst en 6.727,97 €, i que finalment a l’exercici 2012 es van 

incrementar en 771,18 € més, suposant un cost total de l’ascensor de 7.499,15 €.  

b) Joan Miró 15 i 17. 

Els habitatges són propietat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en data 28 d’abril de 2003, va adscriure a CLAUS 

els habitatges per tal de que l’empresa pogués exercir l’objecte social de “manteniment d’una oferta 

adequada d’habitatges, especialment els assequibles per famílies de menor renda, tant en règim 

d’arrendament com de propietat”.  
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D’acord amb el que preveu el Reglament d’obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aquests béns 

no han estat comptabilitzats per CLAUS, ja que aquesta adscripció no implica transmissió de domini 

ni desafectació. Així mateix l’acord d’adscripció suposa per a la societat l’obligació de fer la 

conservació, custodia, aprofitament i explotació racional dels béns adscrits. 

c) Francesc Macià 51 

El local és propietat de l’Ajuntament de Sant Boi i tenim el dret de gestió del local i cobrament dels 

ingressos de l’arrendament, però a final de cada exercici hem de pagar a l’Ajuntament el 95% dels 

ingressos nets obtinguts. 

d) Abad Escarré 27 

L’habitatge és propietat d’un particular de Sant Boi de Llobregat i tenim el dret de  gestió de 

l’habitatge i cobrament dels ingressos de l’arrendament a canvi d’una renda mensual. 

Els ingressos de l’exercici obtinguts per l’arrendament dels habitatges i el local són els que es detallen a 

continuació: 

Concepte Exercici 2013 Exercici 2014 

C/Anselm Clavé, 26 4t 1a 5.509,31 € 5.400,00 € 

C/Joan Miró, 15 i 17 15.929,38 € 16.787,42 € 

C/Francesc Macià, 51 30.720,00 € 30.720,00 € 

C/Abad Escarré, 27 0,00 € 0,00 € 

Total 46.649,38 € 52.907,42 € 

 

 

Les despeses de l’exercici obtinguts per l’arrendament dels habitatges i el local són els que es detallen a 

continuació: 

 

Concepte Exercici 2013 Exercici 2014 

C/Anselm Clavé, 26 4t 1a 2.860,10 € 2.574,09 € 

C/Joan Miró, 15 i 17 2.303,92 € 2.073,53 € 

C/Francesc Macià, 51 23.067,97 € 20.761,17 € 

C/Abad Escarré, 27 0,00 € 0,00 € 

Total 25.371,89 € 22.834,70 € 
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A l’exercici 2014 hem dotat un deteriorament dels crèdits corresponents a alguns clients de lloguer de 

béns immobles de titularitat aliena a la societat. Alguns clients ja tenien un deteriorament de crèdits 

d’exercicis anteriors. 

 

El desglossament del saldo d’aquest deteriorament és el següent: 

 

Béns immobles Clients 

Deteriorament 

de crèdits a 

31/12/2013 

Deteriorament 

de crèdits a 

31/12/2014 

C/Cristòfor Colom, 41 esc. B 3r 4a Clara Rosado Pacheco 2.697,22 € 0,00 € 

C/Joan Miró, 15 2n 2a Pedro Bienvenido 9.567,22 € 4.781,82 € 

C/Joan Miró, 15 baixos 1a Khaddouj Bouziri 235,80 € 124,58 € 

C/Joan Miró, 15 2n 1a Iván Cabas i Alba Bosch 247,35 € 124,82 € 

C/Joan Miró, 15 baixos 2a Tania Salas 362,54 € 373,98 € 

TOTAL 13.110,13 € 5.405,20 € 

 

 

Novè.- Instruments financers. 

 

Informació relacionada amb el balanç. 

 

9.1. Actius financers 

La societat disposa d’actius financers a 31 de desembre de 2014, que són bàsicament els següents:  
 

- Partides a cobrar de clients per venda de béns i prestacions de serveis 

- Crèdits amb les Administracions Públiques per impostos i subvencions 

- Dipòsit de les fiances de lloguer al Incasòl 

- Actius per diferències temporàries amb l’Impost de Societats 

- Despeses anticipades 

 

 

A. Actius financers a llarg termini: 
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Crèdits, derivats i altres 
Categoria 

Saldo a 31.12.13 Saldo a 31.12.14 

Actiu a valor raonables amb canvis en PiG: 0,00 € 0,00 €

      - Mantinguts per negociar 0,00 € 0,00 €

      - Altres 0,00 € 0,00 €

Inversions mantingudes fins al venciment 0,00 € 0,00 €

Préstecs i partides a cobrar 53.551,19 € 79.979,57 €

Actius disponibles per la venda: 0,00 € 0,00 €

      - Valorats a valor raonable 0,00 € 0,00 €

      - Valorats a cost 0,00 € 0,00 €

Derivats de cobertura 0,00 € 0,00 €

Total actius financers a llarg termini 53.551,19 € 79.979,57 €

 

El desglossament dels préstecs i partides a cobrar és el següent: 

 

Crèdits, derivats i altres 
Concepte 

Saldo a 31.12.13 Saldo a 31.12.14 

      - Fiances de lloguer dipositades a l’Incasòl 52.866,43 € 55.032,52 €

      - Actius per impost diferit 684,76 € 2.349,51 €

       - Partides pendents d’aplicació 0,00 € 22.597,54 €

Total préstecs i partides a cobrar a llarg 

termini 
53.551,19 € 79.979,57 €

 

B. Actius financers a curt termini: 

 

Crèdits, derivats i altres 
 Categoria 

Saldo a 31.12.13 Saldo a 31.12.14 

Actiu a valor raonables amb canvis P i G: 0,00 € 0,00 €

      - Mantinguts per negociar 0,00 € 0,00 €

      - Altres 0,00 € 0,00 €

Inversions mantingudes fins al venciment 0,00 € 0,00 €

Préstecs i partides a cobrar: 2.859.463,49 € 935.286,14 €
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Actius disponibles per a la venda: 0,00 € 0,00 €

      - Valorats a valor raonable 0,00 € 0,00 €

      - Valorats a cost 0,00 € 0,00 €

Derivats de cobertura 0,00 € 0,00 €

Total actius financers a curt termini 2.859.463,49 € 935.286,14 €

 

El desglossament dels préstecs i partides a cobrar és el següent: 

 

Crèdits, derivats i altres 
Concepte 

Saldo a 31.12.13 Saldo a 31.12.14 

   -  Deutors comercials 26.075,84 € 19.971,86 €

   -  Administracions Públiques 321.884,05 € 915.247,82 €

               HP deutora per IVA 0,00 € 0,00 €

               HP deutora per subvencions 163.493,75 € 774.276,11 €

               HP deutora per Impost de Societats 158.390,30 € 140.971,71 €

               HP deutora per interessos de demora 0,00 € 0,00 €

   -  Altres partides a cobrar 2.511.503,60 € 6.611,19 €

               Crèdits a curt termini a empreses del grup 2.500.000,00 € 0,00 €

               Imposicions a curt termini  0,00 € 0,00 €

               Interessos a curt termini de crèdits 23,82 € 36,46 €

               Provisions de fons  11.449,78 € 0,00 €

               Fiances i dipòsits constituïts 30,00 € 30,00 €

Total préstecs i partides a cobrar a curt termini 2.859.463,49 € 935.286,14 €

 

Dintre de la partida de “HP deutora per subvencions” hem comptabilitzat un import de 486.529,36 € 

corresponent a una aportació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat destinada a cancel·lar totalment el 

préstec hipotecari referent a la part de renda lliure de la promoció Pl.Gaietà Mestres, que fa referència als 

locals i a les places d’aparcament de l’esmentada. 

 

 

C. Classificació dels actius financers per venciments: 

 

A continuació es detallen els actius financers per venciments de l’exercici 2013: 
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Venciment 
Crèdits, derivats i altres 

1 any 2 anys 3 anys 4 anys > 5 anys 
TOTAL 

Actiu a valor raonables amb 

canvis P i G: 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      - Mantinguts per negociar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      - Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Inversions mantingudes fins al 

venciment 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

PRÉSTECS I PARTIDES A 

COBRAR: 
2.859.463,49 € 24.988,33 € 7.000,00 € 9.972,34 € 11.590,52 € 2.913.014,68 € 

- Clients per vendes  

i prestacions de serveis 
26.075,84 €  26.075,84 € 

 - Administracions Públiques 321.884,05 €  321.884,05 € 

   HP deutora per IVA 0,00 €  0,00 € 

   HP deutora per subvencions 163.493,75 €  163.493,75 € 

   HP deutora per Impost  

 de Societats 
158.390,30 €  158.390,30 € 

   HP deutora per interessos  

 de demora 
0,00 €  0,00 € 

 - Altres partides a cobrar 2.511.503,60 € 24.988,33 € 7.000,00 € 9.972,34 € 11.590,52 € 2.565.054,79 € 

   Crèdits a curt termini  

 a empreses del grup 
2.500.000,00 €  2.500.000,00 € 

   Imposicions a curt termini 0,00 €  0,00 € 

   Interessos a curt termini 

 de crèdits 
23,82 €  23,82 € 

   Provisions de fons  11.449,78 €  11.449,78 € 

   Fiances i dipòsits constituïts 30,00 €  30,00 € 

   Fiances lloguer dipositades 

 a l’Incasòl 
0,00 € 24.303,57 € 7.000,00 € 9.972,34 € 11.590,52 € 52.866,43 € 

   Actius per impost diferit 0,00 € 684,76 €  684,76 € 

Actius disponibles per a  

la venda: 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 - Valorats a valor raonable 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 - Valorats a cost 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Derivats de cobertura 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total Actius Financers 2.859.463,49 € 24.988,33 € 7.000,00 € 9.972,34 € 11.590,52 € 2.913.014,68 € 
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A continuació es detallen els actius financers per venciments de l’exercici 2014: 
 

Venciment 
Crèdits, derivats i altres 

1 any 2 anys 3 anys 4 anys > 5 anys 
TOTAL 

Actiu a valor raonables amb 

canvis P i G: 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      - Mantinguts per negociar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      - Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Inversions mantingudes fins al 

venciment 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

PRÉSTECS I PARTIDES A 

COBRAR: 
935.286,14 € 24.832,02 € 9.964,12 € 3.592,12 € 18.993,77 € 992.668,17 € 

- Clients per vendes  

i prestacions de serveis 
19.971,86 €  19.971,86 € 

 - Administracions Públiques 915.247,82 €  915.247,82 € 

   HP deutora per IVA 0,00 €  0,00 € 

   HP deutora per subvencions 774.276,11 €  774.276,11 € 

   HP deutora per Impost  

 de Societats 
140.971,11 €  140.971,11 € 

   HP deutora per interessos  

 de demora 
0,00 €  0,00 € 

 - Altres partides a cobrar 6.611,19 € 24.832,02 € 9.964,12 € 3.592,12 € 18.993,77 € 63.993,22 € 

   Crèdits a curt termini  

 a empreses del grup 
0,00 €  0,00 € 

   Imposicions a curt termini 0,00 €  0,00 € 

   Interessos a curt termini 

 de crèdits 
36,46 €  36,46 € 

   Provisions de fons  0,00 €  0,00 € 

   Fiances i dipòsits constituïts 30,00 €  30,00 € 

   Despeses anticipades 6.544,73 €  6.544,73 € 

   Fiances lloguer dipositades 

 a l’Incasòl 
0,00 € 22.482,51 € 9.964,12 € 3.592,12 € 18.993,77 € 55.032,52 € 

   Actius per impost diferit 0,00 € 2.349,51 €  2.349,51 € 

Actius disponibles per a  

la venda: 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 - Valorats a valor raonable 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 - Valorats a cost 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Derivats de cobertura 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total Actius Financers 935.286,14 € 24.832,02 € 9.964,12 € 3.592,12 € 18.993,77 € 992.668,17 € 

 

Informació relacionada amb el compte de pèrdues i guanys. 

A l’exercici 2014 la societat ha registrat un deteriorament de crèdits comercials per un import de 15.143,05 €. 

També ha aplicat deterioraments a l’exercici 2014 de crèdits d’exercicis anteriors per import de 59.822,92 €. 

El desglossament del deteriorament del crèdits comercials del 2013 és el següent:  

Béns immobles Clients 

Dotació al 

deteriorament 

dels crèdits 2013 

Aplicació del 

deteriorament 

dels crèdits 2012 

Pèrdues per 

crèdits comercials 

incobrables 

Habitatge C/J. Miró, 15 2n 2a Pedro Bienvenido 3.857,32 € 0,00 € 0,00 € 

Habitatge C/J. Miró, 15 bxs 

1a 
Khaddouj Bouziri 118,98 € 0,00 € 0,00 € 

Habitatge C/J. Miró, 15 2n 1a Iván Cabas i Alba Bosch 128,37 € 0,00 € 0,00 € 

Habitatge C/J. Miró, 15 bxs 

2a 
Tania Salas 243,56 € 0,00 € 0,00 € 

Nau 1 B.7.a 
Construcciones 

Metálicas SAF 
2.284,86 € 0,00 € 0,00 € 

Local Camí del Llor 
Centre de Dia Martín 

Ariza 
2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Local C/Major, 13 Associació Desos 1.514,89 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 10.147,98 € 0,00 € 0,00 € 

 

El desglossament del deteriorament del crèdits comercials del 2014 és el següent: 

 

Béns immobles Clients 

Dotació al 

deteriorament 

dels crèdits 2014 

Aplicació del 

deteriorament 

dels crèdits 2013 

Pèrdues per 

crèdits comercials 

incobrables 

Nau industrial C/Fusos, 10 Boxing Factory 0,00 € 53.242,62 € 46.442,62 € 
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Nau industrial C/Tints, 15 
Construcciones 

Metálicas SAF 
0,00 €  2.284,86 € 0,00 €  

Habitatge Pl.Gaietà Mestres Susana Contreras 150,00 € 0,00 €  0,00 €  

Habitatge Camí del Llor Anna Costea 676,62 € 0,00 €  0,00 €  

Habitatge Camí del Llor José Real  6.484,60 € 0,00 €  0,00 €  

Habitatge Camí del Llor Malika Lamjjaoui 150,00 € 0,00 €  0,00 €  

Habitatge Camí del Llor Ana Maria Guijarro 694,52 € 0,00 €  0,00 €  

Habitatge Camí del Llor Joy Ebolo 198,99 € 0,00 €  0,00 €  

Habitatge Camí del Llor Fadma Chaib 416,23 € 0,00 €  0,00 €  

Habitatge Camí del Llor Raquel Rosa 603,63 € 0,00 €  0,00 €  

Habitatge Camí del Llor Sonia Luna 363,26 € 0,00 €  0,00 €  

Habitatge C/Joan Miró, 15 Pedro Bienvenido 4.781,82 € 0,00 €  0,00 € 

Habitatge C/Joan Miró, 15 Khaddouj Bouziri 124,58 € 0,00 €  0,00 €  

Habitatge C/Joan Miró, 15 Iván Cabas i Alba Bosch 124,82 € 0,00 €  0,00 €  

Habitatge C/Joan Miró, 15 Tania Salas 373,98 € 0,00 €  0,00 €  

Local Camí del Llor 
Centre de Dia Martín 

Ariza 
0,00 €  83,33 € 0,00 €  

Local C/Major, 13 Associació Desos 0,00 €  1.514,89 € 0,00 €  

 TOTAL 15.143,05 € 59.822,92 € 48.140,41 € 

 

9.2. Passius financers 

Informació relacionada amb el balanç. 

La societat disposa de passius financers a 31 de desembre de 2014, que són els següents: 

- Partides a pagar a proveïdors i acreedors per prestacions de serveis 

- Deutes amb entitats de crèdit per la construcció de les promocions 

- Deutes amb les Administracions Públiques per impostos 

- Bestretes de clients 
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- Fiances rebudes dels clients de lloguer 

- Despeses anticipades 

 

A. Passius financers a llarg termini: 

Deutes amb entitats de crèdit Derivats i altres TOTAL 
Categoria 

Saldo a 31.12.13 Saldo a 31.12.14 Saldo a 31.12.13 Saldo a 31.12.14 Saldo a 31.12.13 Saldo a 31.12.1 

Dèbits i partides a pagar 9.494.215,00 € 6.020.068,05 € 98.379,66 € 92.670,31 € 9.592.594,66 € 6.112.738,36 €

Passius a valor raonables 

amb canvis en P i G: 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- Mantinguts per negociar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Derivats de cobertura 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total passius financers 

a llarg termini
9.494.215,00 € 6.020.068,05 € 98.379,66 € 92.670,31 € 9.592.594,66 € 6.112.738,36 €

 

 

El desglossament dels dèbits i partides a pagar dels derivats i altres és el següent: 

 

Crèdits, derivats i altres 
Concepte 

Saldo a 31.12.13 Saldo a 31.12.14 

      - Fiances rebudes de clients de lloguer 65.866,91 € 61.070,99 €

      - Passius per impost diferit 32.512,75 € 31.599,32 €

      - Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini 0,00 € 0,00 €

Total préstecs i partides a cobrar 

a llarg termini
98.379,66 € 92.670,31 €

 

 

 

B. Passius financers a curt termini: 
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Deutes amb entitats de crèdit Derivats i altres TOTAL 
Categoria 

Saldo a 31.12.13 Saldo a 31.12.14 Saldo a 31.12.13 Saldo a 31.12.14 Saldo a 31.12.13 Saldo a 31.12.14 

Dèbits i partides a pagar 463.840,02 € 354.381,94 € 322.191,74 € 666.808,65 € 786.031,76 € 1.021.190,59 €

Passius a valor raonables 

amb canvis en PiG: 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- Mantinguts per negociar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Derivats de cobertura 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total passius financers 

a curt termini
463.840,02 € 354.381,94 € 322.191,74 € 666.808,65 € 786.031,76 € 1.021.190,59 €

 

El detall dels passius financers a curt termini de l’exercici 2013 i 2014 es detalla a continuació: 

 

Concepte Saldo a 31.12.13 Saldo a 31.12.14 

      - Altres passius financers 0,00 € 0,00 €

      - Proveïdors  205.583,44 € 59.837,72 €

      - Creditors varis 51.188,78 € 58.857,09 €

      - Remuneracions pendents de pagament 0,00 € 623,99 €

      - Deutes amb Administracions Públiques 60.439,52 € 58.980,49 €

      - Bestretes de clients 4.980,00 € 1.980,00 €

      - Deutes a curt termini transformables en subvencions 0,00 € 486.529,36 €

Total passius financers a curt termini 322.191,74 € 666.808,65 €

Com ja s’ha explicat a l’apartat d’actius financers, l’import de 486.529,36 € correspon a una aportació de 

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat destinada a cancel·lar un préstec i es comptabilitzarà com subvenció 

de capital en el moment en que es cancel·li totalment l’esmentat préstec. 

 

C. Classificació dels passius financers per venciments: 

 

A continuació es detallen els passius financers per venciments de l’exercici 2013: 
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Venciment 
Categoria 

1 any 2 anys 3 anys 4 anys > 5 anys 
TOTAL 

DEUTES AMB ENTITATS  

DE CREDIT: 
463.840,02 € 453.239,46 € 463.030,20 € 473.110,62 € 8.104.834,72 € 9.958.055,02 € 

Amortització de capital 443.728,54 € 453.239,46 € 463.030,20 € 473.110,62 € 8.104.834,72 € 9.937.943,54 € 

  - Crèdit Prologis 171.037,23 € 172.581,21 € 174.139,12 € 175.711,10 € 1.306.551,77 € 2.000.020,43 € 

  - Préstec Pl. Gaietà M. 72.855,44 € 75.827,27 € 78.921,39 € 82.142,84 € 961.880,20 € 1.271.627,14 € 

  - Préstec Can Castellet 50.116,11 € 51.936,38 € 53.822,76 € 55.777,65 € 2.155.330,18 € 2.366.983,08 € 

  - Préstec Camí del Llor 149.719,76 € 152.894,60 € 156.146,93 € 159.479,03 € 3.681.072,57 € 4.299.312,89 € 

Interessos del préstec 20.111,48 € - - - - 20.111,48 € 

DERIVATS I ALTRES: 322.191,74 € 64.606,56 € 7.000,00 € 9.972,34 € 16.800,76 € 420.571,40 € 

Creditors comercials 256.772,22 € - - - - 256.772,22 € 

Administracions 

Públiques 
60.439,52 € - - - - 60.439,52 € 

 - HP Acreedora per IVA 53.924,08 € - - - - 53.924,08 € 

 - HP Acreedora per 

retencions practicades 
5.838,85 € - - - - 5.838,85 € 

 - Organismes de la 

Seguretat Social 
676,59 € - - - - 676,59 € 

Altres partides a pagar 4.980,00 € 64.606,56 € 7.000,00 € 9.972,34 € 16.800,76 € 103.359,66 € 

 - Compte corrent amb parts 

vinculades i partides 

pendents d’aplicació 

0,00 € - - - - 0,00 € 

 - Bestretes de clients 4.980,00 € - - - - 4.980,00 € 

 - Fiances rebudes de 

clients de lloguer 
0,00 € 32.093,81 € 7.000,00 € 9.972,34 € 16.800,76 € 65.866,91 € 

 - Passius per impost diferit 0,00 € 32.512,75 € - - - 32.512,75 € 

Passius a valor raonables 

amb canvis en PiG: 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

- Mantinguts per negociar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

- Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Derivats de cobertura 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total Passius Financers 786.031,76 € 517.846,02 € 470.030,20 € 483.082,96 € 8.121.635,48 € 10.378.626,42 € 

 

 

A continuació es detallen els passius financers per venciments de l’exercici 2014: 

 

Venciment 
Categoria 

1 any 2 anys 3 anys 4 anys > 5 anys 
TOTAL 

DEUTES AMB ENTITATS  

DE CREDIT: 
354.381,94 € 352.616,99 € 358.292,33 € 364.092,34 € 4.945.066,40 € 6.374.449,99 € 

Amortització de capital 347.062,78 € 352.616,99 € 358.292,33 € 364.092,34 € 4.945.066,40 € 6.367.130,84 € 

  - Crèdit Prologis 172.625,25 € 174.173,12 € 175.734,87 € 177.310,62 € 1.129.095,06 € 1.828.938,92 € 

  - Préstec Pl. Gaietà M. 38.627,69 € 40.176,087 € 41.787,25 € 43.463,79 € 491.275,24 € 655.330,05 € 

  - Préstec Can Castellet 0,00 € - - - - 0,00 € 

  - Préstec Camí del Llor 135.809,84 € 138.267,79 € 140.770,21 € 143.317,93 € 3.324.696,10 € 3.882.861,87 € 

Interessos del préstec 7.319,15 € - - - - 7.319,15 € 

DERIVATS I ALTRES: 666.808,65 € 54.619,83 € 10.164,12 € 3.592,12 € 24.294,24 € 736.881,42 € 

Creditors comercials 118.694,81 € - - - - 118.694,81 € 

Administracions 

Públiques 
58.980,49 € - - - - 58.980,49 € 

 - HP Acreedora per IVA 53.252,01 € - - - - 53.252,01 € 

 - HP Acreedora per 

retencions practicades 
3.379,24 € - - - - 3.379,24 € 

 - Organismes de la 

Seguretat Social 
2.349,24 € - - - - 2.349,24 € 

Altres partides a pagar 489.133,35 € 54.619,83 € 10.164,12 € 3.592,12 € 24.294,24 € 559.206,12 € 

- Deutes a curt termini 

transformables en 

subvencions 

486.529,36 € - - - - 486.529,36 € 

- Remuneracions 

pendents de pagament 
623,99 € - - - - 623,99 € 

 - Bestretes de clients 1.980,00 €  - - - 1.980,00 € 
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 - Fiances rebudes de 

clients de lloguer 
0,00 € 23.020,51 € 10.164,12 € 3.592,12 € 24.294,24 € 61.070,99 € 

 - Passius per impost diferit 0,00 € 31.599,32 € - - - 31.599,32 € 

Passius a valor raonables 

amb canvis en PiG: 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

- Mantinguts per negociar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

- Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Derivats de cobertura 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total Passius Financers 1.021.190,59 € 407.236,82 € 368.456,45 € 367.684,46 € 4.969.360,64 € 7.133.928,95 € 

Els crèdits i préstecs hipotecaris fan referència a la construcció de les següents promocions: 

a) 8 naus industrials al polígon industrial Prologis 

b) habitatges, aparcaments i locals a la plaça Gaietà Mestres, 2 

c) habitatges de la promoció de Can Castellet 

d) habitatges, aparcaments i locals a la promoció de Camí del Llor 

Les remuneracions pendents de pagament reflecteixen l’import provisionat referent a la paga extra de 

desembre de l’exercici 2012. 

Les bestretes de clients corresponen als pagaments a compte de: 

- Client d’una nau industrial situada al polígon industrial de Prologis, que ascendeix al 2014 a un 

import de 1.980,00 €, mentre que al 2013 va ser de 3.000,00 €. 

L'empresa no té deutes amb característiques especials. 

La societat no té deutes en moneda estrangera. 

La societat no té obligacions i bons en circulació al tancament de l’exercici. 

Les operacions amb societats vinculades apareixen explicades en la nota 23 de la Memòria . 
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Informació relacionada amb el compte de pèrdues i guanys. 

La despesa financera del 2014 corresponent als préstecs de la societat ascendeix a 163.385,37 €, mentre 

que al 2013 va ser de 261.383,73 €. 

Als exercicis 2013 i 2014 no s’han activat els interessos corresponents al préstec per finançar la promoció 

de Camí del Llor  donat que l’obra va finalitzar al 2011. 

Informació sobre els préstecs amb entitats de crèdit: 

a) NAUS INDUSTRIALS 

A 31 de desembre de 2014 la societat té un crèdit a promotor amb garantia hipotecaria per a la 

construcció de 8 naus industrials a Prologis Parc de Sant Boi de Llobregat.  

Prologis  Capital disposat Capital total disposat Capital amortitzat Deute pendent 

Any 2007 1.512.431,05 € 1.512.431,05 € 0,00 € 1.512.431,05 €

Any 2008 1.090.882,00 € 2.603.313,05 € 0,00 € 2.603.313,05 €

Any 2009 0,00 € 2.603.313,05 € 0,00 € 2.603.313,05 €

Any 2010 0,00 € 2.603.313,05 € 128.909,74 € 2.474.403,31 €

Any 2011 0,00 € 2.603.313,05 € 154.439,34 € 2.319.963,97 €

Any 2012 0,00 € 2.603.313,05 € 152.890,34 € 2.167.073,63 €

Any 2013 0,00 € 2.603.313,05 € 167.053,20 € 2.000.020,43 €

Any 2014 0,00 € 2.603.313,05 € 171.081,51 € 1.828.938,92 €

Total 2.603.313,05 € 2.603.313,05 € 774.374,13 € 1.828.938,92 €

 

El crèdit hipotecari es va formalitzar el dia 12 de gener de 2007 per un import total de 2.603.313,05 € i 

una duració total de 18 anys, sent els 3 primers anys de carència parcial. 

A 31 de desembre de 2014 la societat ha disposat de l’import total concedit i té un deute pendent per 

import de 1.828.938,92 €.   

 

b) PL. GAIETÀ MESTRES 

A 31 de desembre de 2014 la societat té dos deutes amb garantia hipotecaria per a la construcció 
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d’habitatges amb protecció oficial, règim concertat, places d’aparcament, trasters i locals situats a la plaça 

Gaietà Mestres, 2 de Sant Boi de Llobregat.  

Un dels préstecs es va constituir per finançar la part de protecció oficial, que correspon als 18 habitatges 

en règim de protecció oficial, 18 places d’aparcament i 5 trasters vinculats als mateixos.  

L’altre préstec es va constituir per la part de renda lliure, que consta de 57 places d’aparcament i 3 locals. 

Protecció  

oficial 
Capital disposat  Capital total disposat 

Capital amortitzat 

i/ó cancel·lat 
Deute pendent 

Any 2008 373.749,08 € 373.749,08 € 0,00 € 373.749,08 € 

Any 2009 1.780.793,95 € 2.154.543,03 € 0,00 € 2.154.543,03 € 

Any 2010 257.859,77 € 2.412.402,80 € 1.963.996,44 € 448.406,36 € 

Any 2011 27.837,62 € 2.440.240,42 € 285.648,37 € 190.595,61 € 

Any 2012 0,00 € 2.440.240,42 € 5.321,67 € 185.273,94 € 

Any 2013 0,00 € 2.440.240,42 € 5.439,64 € 179.834,30 € 

Any 2014 0,00 € 2.440.240,42 € 5.692,94 € 174.141,36 € 

Total 2.440.240,42 € 2.440.240,42 € 2.266.099,06 € 174.141,36 € 

El crèdit hipotecari corresponent als habitatges i annexos qualificats amb protecció oficial es va formalitzar 

el dia 24 de setembre de 2008 per un import total de 2.534.756,50 € i una duració total de 28 anys, sent 

els 3 primers anys de carència parcial. 

A 31 de desembre de 2014 la societat ha disposat de l’import total concedit i té un deute pendent per 

import de 174.141,36 €. 

Renda lliure Capital disposat Capital total disposat 
Capital amortitzat 

i/ó cancel·lat 
Deute pendent 

Any 2008 473.751,60 € 473.751,60 € 0,00 € 473.751,60 €

Any 2009 767.529,60 € 1.241.281,20 € 0,00 € 1.241.281,20 €

Any 2010 0,00 € 1.241.281,20 € 0,00 € 1.241.281,20 €

Any 2011 0,00 € 1.241.281,20 € 20.736,28 € 1.220.544,92 €

Any 2012 0,00 € 1.241.281,20 € 63.555,94 € 1.156.988,98 €

Any 2013 0,00 € 1.241.281,20 € 65.196,14 € 1.091.792,84 €

Any 2014 0,00 € 1.241.281,20 € 610.604,15 € 481.188,69 €
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Total 1.241.281,20 € 1.241.281,20 € 760.092,51 € 481.188,69 €

El crèdit hipotecari corresponent a la part de renda lliure es va formalitzar el dia 18 de juliol de 2008 per 

un import total de 1.241.281,20 € i una duració total de 15 anys, sent els 3 primers anys de carència 

parcial. 

A 31 de desembre de 2014 la societat ha disposat de l’import total concedit i té un deute pendent per 

import de 481.188,69 €.  

c) CAN CASTELLET 

 A 31 de desembre de 2014 la societat té un deute amb garantia hipotecaria per la construcció dels 

habitatges situats al carrer Jaume I, 30 i a la plaça de Gaietà Mestres, 4 de Sant Boi de Llobregat.  

 

Habitatges Capital disposat 
Capital total 

disposat 

Capital amortitzat 

i/ó cancel·lat 
Deute pendent 

Any 2008 1.494.999,00 € 1.494.999,00 € 0,00 € 1.494.999,00 €

Any 2009 980.000,00 € 2.474.999,00 € 0,00 € 2.474.999,00 €

Any 2010 955.149,00 € 3.430.148,00 € 733.334,00 € 2.696.814,00 €

Any 2011 0,00 € 3.430.148,00 € 0,00 € 2.696.814,00 €

Any 2012 0,00 € 3.430.148,00 € 50.067,70 € 2.646.746,30 €

Any 2013 0,00 € 3.430.148,00 € 279.763,22 € 2.366.983,08 €

Any 2014 0,00 € 3.430.148,00 € 2.366.983,08 € 0,00 €

Total 3.430.148,00 € 3.430.148,00 € 3.430.148,00 € 0,00 €

El crèdit hipotecari constituït inicialment per a la construcció de 18 habitatges es va formalitzar el dia 28 

de novembre de 2008 per un import total de 3.920.172,00 € i una duració total de 30 anys, sent els 3 

primers anys de carència parcial. 

A 31 de desembre de 2014 la societat ha disposat de l’import total concedit i el préstec hipotecari ha sigut 

cancel·lat perquè s’ha formalitzat la transmissió d’alguns habitatges i també perquè la societat ha 

cancel·lat l’import del préstec corresponent als habitatges que té llogats mitjançant recursos propis. 

 

Locals Capital disposat  
Capital total 

disposat 

Capital amortitzat 

i/ó cancel·lat 
Deute pendent 

Any 2008 518.554,00 € 518.554,00 € 0,00 € 518.554,00 € 
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Any 2009 690.000,00 € 1.208.554,00 € 0,00 € 1.208.554,00 € 

Any 2010 276.230,00 € 1.484.784,00 € 1.484.784,00 € 0,00 € 

Any 2011 0,00 € 1.484.784,00 € 0,00 € 0,00 € 

Any 2012 0,00 € 1.484.784,00 € 0,00 € 0,00 € 

Any 2013 0,00 € 1.484.784,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 1.484.784,00 € 1.484.784,00 € 1.484.784,00 € 0,00 € 

El crèdit hipotecari que es va formalitzar el dia 28 de novembre de 2008 per un import total de 

1.484.784,00 € i que tenia com a objectiu la construcció dels dos locals de la promoció, amb una duració 

total de 15 anys, sent els 3 primers de carència. 

A principis de l’any 2010 va ser cancel·lat abans del seu lliurament a l'Ajuntament. 

 

d) CAMÍ DEL LLOR 

A 31 de desembre de 2014 la societat té quatre deutes amb garantia hipotecaria per la construcció de 68 

habitatges, 74 places d’aparcament de cotxe, 10 places d’aparcament de moto, 68 trasters i un local al 

carrer Camí del Llor, 5-11 de Sant Boi de Llobregat.  

Hi ha un préstec per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial, que correspon als 57 

habitatges en règim concertat, amb les 57 places d’aparcament i 57 trasters annexos. Hi ha un préstec 

que s’ha constituït pels 9 habitatges en règim de renda lliure,  un altre constituït per 2 habitatges en règim 

de renda lliure i un altre per les 6 places d’aparcament de cotxe, les 10 places de moto i un local 

comercial.  

Protecció oficial Capital disposat 
Capital total 

disposat 

Capital amortitzat 

i/ó cancel·lat 
Deute pendent 

Any 2010 3.220.000,00 € 3.220.000,00 € 0,00 € 3.220.000,00 € 

Any 2011 6.109.240,09 € 9.329.240,09 € 3.120.258,36 € 6.208.981,73 € 

Any 2012 259.114,65 € 9.588.354,74 € 1.888.609,66 € 4.579.486,72 € 

Any 2013 25.260,94 € 9.613.615,68 € 588.571,74 € 4.016.175,92 € 

Any 2014 0,00 € 9.613.615,68 € 133.314,05 € 3.882.861,87 € 

Total 9.613.615,68 € 9.613.615,68 € 5.730.753,81 € 4.016.175,92 € 

El crèdit hipotecari corresponent a la part de protecció oficial es va formalitzar el dia 9 de març de 2010 
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per un import total de 10.507.753,12 € i una duració total de 28 anys, sent els 3 primers anys de carència 

parcial. 

A 31 de desembre de 2014 la societat ha disposat de 9.613.615,68 € i té un deute pendent per import de 

3.882.861,87 €. 

9 habitatges 

renda lliure 
Capital disposat 

Capital total 

disposat 

Capital amortitzat 

i/ó cancel·lat 
Deute pendent 

Any 2010 284.009,56 € 284.009,56 € 0,00 € 284.009,56 €

Any 2011 1.087.196,42 € 1.371.205,98 € 206.400,00 € 1.164.805,98 €

Any 2012 63.534,60 € 1.434.740,58 € 634.067,50 € 594.273,08 €

Any 2013 0,00 € 1.434.740,58 € 474.254,54 € 120.018,54 €

Any 2014 0,00 € 1.434.740,58 € 120.018,54 € 0,00 €

Total 1.434.740,58 € 1.434.740,58 € 1.434.740,58 € 0,00 €
 

El crèdit hipotecari corresponent a la part dels 9 habitatges de renda lliure es va formalitzar el dia 2 de 

setembre de 2010 per un import total de 2.101.073,58 € i una duració total de 28 anys, sent els 3 primers 

anys de carència parcial. 

A 31 de desembre de 2014 la societat ha disposat de l’import total concedit i el préstec hipotecari ha sigut 

cancel·lat perquè s’ha formalitzat la transmissió de l’últim habitatge mitjançant subrogació del préstec als 

compradors. 

 

2 habitatges 

renda lliure 
Capital disposat 

Capital total 

disposat 

Capital amortitzat 

i/ó cancel·lat 
Deute pendent 

Any 2010 220.313,00 € 220.313,00 € 0,00 € 220.313,00 € 

Any 2011 232.775,00 € 453.088,00 € 0,00 € 453.088,00 € 

Any 2012 0,00 € 453.088,00 € 0,00 € 453.088,00 € 

Any 2013 0,00 € 453.088,00 € 453.088,00 € 0,00 € 

Total 453.088,00 € 453.088,00 € 453.088,00 € 0,00 € 

 

El crèdit hipotecari corresponent a la part dels 2 habitatges de renda lliure es va formalitzar el dia 2 de 

setembre de 2010 per un import total de 724.940,80 € i una duració total de 28 anys, sent els 3 primers 
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anys de carència parcial. 

A l’any 2013 el préstec hipotecari es va cancel·lar per la transmissió dels dos habitatges mitjançant la 

subrogació del préstec corresponent. 

Places aparc.   

i  local  
Capital disposat 

Capital total 

disposat 

Capital amortitzat 

i/ó cancel·lat 
Deute pendent 

Any 2010 73.558,00 € 73.558,00 € 0,00 € 73.558,00 €

Any 2011 103.243,10 € 176.801,10 € 9.191,50 € 167.609,60 €

Any 2012 0,00 € 176.801,10 € 0,00 € 167.609,60 €

Any 2013 0,00 € 176.801,10 € 4.491,17 € 163.118,43 €

Any 2014 0,00 € 176.801,10 € 163.118,43 € 0,00 €

Total 176.801,10 € 176.801,10 € 176.801,10 € 0,00 €

El crèdit hipotecari corresponent a la part de les 6 places d’aparcament de cotxe, 10 de moto i el local 

comercial, tot de renda lliure, es va formalitzar el dia 2 de setembre de 2010 per un import total de 

218.703,50 € i una duració total de 13 anys, sent els 3 primers anys de carència parcial. 

A 31 de desembre de 2014 la societat ha disposat de l’import total concedit i el préstec hipotecari ha sigut 

cancel·lat mitjançant recursos propis. 

A continuació mostrem un quadre resum dels diferents deutes amb entitats de crèdit a data 31-12-14: 

 
Tipus interès  

a 31-12-14 

Capital 

concedit 

Capital total 

disposat 

Capital 

amortitzat i/ó 

cancel·lat 

Deute pendent 

Prologis 0,893 % 2.603.313,05 € 2.603.313,05 € 774.374,13 € 1.828.938,92 € 

Protecció 

oficial 
2,940 % 2.534.756,50 € 2.440.240,42 € 2.266.099,06 € 174.141,36 € Pl. Gaietà 

Mestres 
Renda lliure 4,112 % 1.241.281,20 € 1.241.281,20 € 760.092,51 € 481.188,69 € 

Habitatges 
 

3.920.172,00 € 3.430.148,00 € 3.430.148,00 € 0,00 € Can 

Castellet Locals 
 

1.484.784,00 € 1.484.784,00 € 1.484.784,00 € 0,00 € 

 
Protecció 

oficial 
1,795 % 10.507.753,12 € 9.613.615,68 € 5.730.753,81 € 3.882.861,87 € 

Camí del 

Llor 

9 hab. renda 

lliure  
2.101.073,58 € 1.434.740,58 € 1.434.740,58 € 0,00 € 
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2 hab. renda 

lliure  
724.940,80 € 453.088,00 € 453.088,00 € 0,00 € 

 Pàrking i local 
 

218.703,50 € 176.801,10 € 176.801,10 € 0,00 € 

TOTAL 25.336.777,75 € 22.878.012,03 € 16.510.881,19 € 6.367.130,84 € 

 

Desè.- Fons Propis. 

- Capital social: 

El capital social de l’empresa queda fixat en 4.318.504,70 € representat en 900 accions unipersonals en 

propietat de l’Ajuntament de Sant Boi amb un valor nominal de 4.798,34 € cada una, numerades 

correlativament de la 1 a la 900, ambdues incloses, totalment subscrites i desemborsades per 

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

Durant l’exercici 2014 no s’han produït ampliacions de capital. 

No hi ha circumstàncies específiques que causin restricció a la disponibilitat de les reserves. 

- Reserva legal: 

D’acord amb l’article 274 de la Llei de Societats de Capital el 10% dels beneficis s’ha destinat a dotar la 

reserva legal fins assolir, com a mínim el 20% del capital social. La reserva legal, en tant no superi el 

mínim indicat, únicament podrà destinar-se a compensar pèrdues en el cas de que no existeixin altres 

reserves suficients per a tal fi. 

- Reserva voluntària: 

Correspon als beneficis no distribuïts que son de lliure disposició, tal i com queda reflectit als estatuts de 

la societat.   

- Evolució dels fons propis: 

A continuació els mostrem l’evolució dels fons propi durant aquest exercici 2014, en el que s’ha distribuït 

els resultat de l’exercici 2013.  

  Saldo a Distribució Resultat Saldo a 

Concepte 31/12/2013 resultat 2013 2014 31/12/2014 

Capital subscrit 4.318.504,70 € 4.318.504,70 €

Reserva legal 173.316,86 € 0,00 € 0,00 € 173.316,86 €
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Reserva voluntària 1.827.035,77 € - 377.244,86 € 0,00 € 1.449.790,91 €

Resultats negatius  

d’exercicis anteriors 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Resultat de l'exercici - 377.244,86 € 377.244,86 € 54.995,91 € 54.995,91 €

Total 5.941.612,47 € 0,00 € 54.995,91 € 5.996.608,38 €

 

Onzè.- Existències. 

El detall de les existències activades a 31 de desembre de 2013 és el següent: 

Existències 
Saldo Net a 

31/12/2012 

Activacions  

2013 
Baixes  2013 Reclassificacions 

Deteriorament 

2013 

Reversió 

deteriorament 

2013 

Saldo Net a 

31/12/2013 

Pl. Gaietà Mestres 895.763,52 € 0,00 € 0,00 € - 30.453,39 € - 195.000,00 € 13.953,39 € 684.263,52 € 

Camí del Llor 3.846.490,70 € 0,00 € - 1.250.644,55 € - 606.267,32 € -27.429,00 € 0,00 € 1.962.149,83 € 

Can Castellet 559.999,97 € 0,00 € -183.938,55 € 181.708,13 € - 104.958,13 € 3.938,55 € 456.749,97 € 

Riera 9 366.820,00 € 6.938,19 € 0,00 € 0,00 € - 8.450,19 € 0,00 € 365.308,00 € 

Total 5.669.074,19 € 6.938,19 €  - 1.434.583,10 € - 455.012,58 € - 335.837,32 € 17.891,94 € 3.468.471,32 € 

El detall de les existències activades a 31 de desembre de 2014 és el següent: 

Existències 
Saldo Net a 

31/12/2013 

Activacions  

2014 
Baixes  2014 Reclassificacions 

Deteriorament 

2014 

Reversió 

deteriorament 

2014 

Saldo Net a 

31/12/2014 

Pl. Gaietà Mestres 684.263,52 € 0,00 € - 116.139,02 € - 150.564,60 € 0,00 € 92.940,12 € 510.500,02 € 

Camí del Llor 1.962.149,83 € 0,00 € - 137.408,96 € - 950.129,13 € 0,00 € 12.545,76 € 887.157,50 € 

Can Castellet 456.749,97 € 0,00 € - 664.681,27 € 0,00 € 0,00 € 207.931,27 € - 0,03 € 

Riera 9 365.308,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 365.308,00 € 

Total 3.468.471,32 € 0,00 € - 918.229,25 € - 1.100.693,73 € 0,00 € 313.417,15 € 1.762.965,49 € 

 

Les promocions de Pl. Gaietà Mestres i de Can Castellet es trobaven finalitzades ja al tancament de 

l’exercici 2010, mentre que la promoció de Camí del Llor estava finalitzada al tancament de l’exercici 

2011.  

El projecte anomenat Riera 9 es troba en curs.  
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La realització de les existències per un import superior al valor de cost resta condicionada a l’evolució del 

mercat immobiliari. 

a) PL. GAIETÀ MESTRES: 

Les variacions d’existències a 31 de desembre de 2013 van ser les següents: 

PLAÇA GAIETÀ MESTRES Import 

Valor net existències després depreciació Plaça 

Gaietà Mestres a 31/12/12 (obra finalitzada) 
895.763,52 € 

Baixa d’existències per venda  0,00 € 

Reclassificació existències per traspàs a Inversions 

Immobiliàries 2013 
- 30.453,39 € 

Valor de les existències a 31/12/13 865.310,13 € 

Deteriorament places d’aparcament 2013 - 195.000,00 € 

Reversió deteriorament de les existències reclassificades 

com a Inversions Immobiliàries 2013 
13.953,39 € 

Valor net existències després depreciació Plaça 

Gaietà Mestres a 31/12/13 
684.263,52 € 

Les variacions d’existències a 31 de desembre de 2014 han sigut les següents:: 

PLAÇA GAIETÀ MESTRES Import 

Valor net existències després depreciació Plaça 

Gaietà Mestres a 31/12/13 (obra finalitzada) 
684.263,52 € 

Baixa d’existències per venda d’habitatges i places 

d’aparcament 
- 116.139,02 € 

Reclassificació existències per traspàs a Inversions 

Immobiliàries 2014 
- 150.564,60 € 

Valor de les existències a 31/12/14 417.559,90 € 

Deteriorament places d’aparcament 2014 0,00 € 

Reversió deteriorament de les existències reclassificades 

com a Inversions Immobiliàries 2014 
92.940,12 € 



 
MEMÒRIA – EXERCICI 2014 – CLAUS, S.A. 

 

    

 
 

-  Pàg. 49 de 73 – 
 

Valor net existències de Plaça Gaietà Mestres a 

31/12/14 
510.500,02 € 

 

La totalitat dels habitatges han estat qualificats definitivament per la Generalitat de Catalunya com a 

habitatges amb protecció oficial, règim concertat.  

El capital pendent d’amortitzar del préstec hipotecari corresponent a aquesta promoció i el seu venciment 

es detallen a continuació: 

- Protecció oficial: amb un capital pendent d’amortitzar de 174.141,36 € i venciment a l’any 2036. 

- Renda lliure: amb un capital pendent d’amortitzar de 481.188,69 € i venciment a l’any 2023. 

No s’han considerat les despeses financeres com a més valor de la obra a l’exercici 2014 perquè la 

construcció va finalitzar a principis de l’any 2010. 

b) CAMÍ DEL LLOR: 

Les variacions d’existències a 31 de desembre de 2013 van ser les següents: 

CAMÍ DEL LLOR Import 

Valor net existències després depreciació Camí del Llor 

a 31/12/12 (obra finalitzada) 
3.846.490,70 € 

Baixa d’existències per venda d’habitatges 2013 - 1.250.644,55 € 

Reclassificació existències per traspàs a Inversions 

Immobiliàries 2013 
- 606.267,32 € 

Total existències Camí del Llor a 31/12/13 1.989.578,83 € 

Deteriorament places d’aparcament taxació octubre 2013 - 27.429,00 € 

Valor net existències després depreciació Camí del Llor 

a 31/12/13 
1.962.149,83 € 

 

Les variacions d’existències a 31 de desembre de 2014 han sigut les següents: 
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CAMÍ DEL LLOR Import 

Valor net existències després depreciació Camí del Llor 

a 31/12/12 (obra finalitzada) 
1.962.149,83 € 

Baixa d’existències per venda d’habitatges 2014 - 137.408,96 € 

Reclassificació existències per traspàs a Inversions 

Immobiliàries 2014 
- 950.129,13 € 

Total existències Camí del Llor a 31/12/14 874.611,74 € 

Deteriorament places d’aparcament 2014 0,00 € 

Reversió deteriorament de les existències reclassificades 

com a Inversions Immobiliàries 2014 
12.545,76 € 

Valor net existències després depreciació Camí del Llor 

a 31/12/14 
887.157,50 € 

 

Una part dels habitatges han estat qualificats definitivament per la Generalitat de Catalunya com a 

habitatges amb protecció oficial, règim concertat. La resta d’habitatges no estan subjectes a cap limitació 

en el preu.   

El capital pendent d’amortitzar del préstec hipotecari corresponent a aquesta promoció i el seu venciment 

es detallen a continuació: 

- Protecció oficial: amb un capital pendent d’amortitzar de 3.882.861,87 € i venciment a l’any 2038. 

- 9 habitatges renda lliure amortitzat en la seva totalitat. 

- 2 habitatges renda lliure amortitzat en la seva totalitat.  

- Local i places d’aparcament renda lliure amortitzat en la seva totalitat. 

 

c) CAN CASTELLET: 

Les variacions d’existències a 31 de desembre de 2013 van ser les següents: 
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CAN CASTELLET Import 

Valor net existències després depreciació Can 

Castellet a 31/12/12 (obra finalitzada) 
559.999,97 € 

Baixa d’existències per venda d'habitatges  - 183.938,55 € 

Alta d’existències per reclassificació  

(de lloguer a venda) 
181.708,13 € 

Total existències Can Castellet a 31/12/12 557.769,55 € 

Deteriorament part dels habitatges 2013 (rebaixa en el 

preu de comercialització de 3 habitatges) 
- 104.958,13  € 

Reversió deteriorament de les existències reclassificades 

com a Inversions Immobiliàries 2012 
3.938,55 € 

Valor net existències després depreciació Can 

Castellet a 31/12/13 
456.749,97 € 

Les variacions d’existències a 31 de desembre de 2014 han sigut les següents: 

CAN CASTELLET Import 

Valor net existències després depreciació Can 

Castellet a 31/12/13 (obra finalitzada) 
456.749,97 € 

Baixa d’existències per venda d'habitatges  - 664.681,27 € 

Total existències Can Castellet a 31/12/14 - 207.931,30 € 

Deteriorament habitatges 2014 0,00 € 

Reversió deteriorament de les existències reclassificades 

com a Inversions Immobiliàries 2014 
207.931,27 € 

Valor net existències després depreciació Can 

Castellet a 31/12/14 
- 0,03 € 

El préstec hipotecari d’aquesta promoció es troba amortitzat en la seva totalitat.  

No s’han considerat les despeses financeres com a més valor de la obra a l’exercici 2014 perquè la 

construcció va finalitzar a principi de l’any 2010. 
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La totalitat dels habitatges son de renda lliure, motiu pel qual no estan subjectes a cap limitació en el 

preu. 

 

d) RIERA, 9: 

Les variacions d’existències a 31 de desembre de 2013 van ser les següents: 

RIERA 9 Import 

Valor net de les existències a 31/12/12 366.820,00 € 

Activacions efectuades durant l’exercici 2013 6.938,19 € 

Total existències Riera 9 a 31/12/13 373.758,19 € 

Deteriorament (taxació novembre 2013)  - 8.450,19 € 

Valor net existències Riera 9 a 31/12/13 365.308,00 € 

 

Les variacions d’existències a 31 de desembre de 2014 han sigut les següents: 

 

RIERA 9 Import 

Valor net de les existències a 31/12/13 365.308,00 € 

Activacions efectuades durant l’exercici 2014 0,00 € 

Total existències Riera 9 a 31/12/14 365.308,00 € 

Deteriorament existències 0,00 € 

Valor net existències Riera 9 a 31/12/14 365.308,00 € 

 

Dotzè.- Moneda estrangera. 

No existeixen partides expressades en moneda diferent de la funcional, ja que la societat no efectua 

transaccions amb moneda estrangera. 
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Tretzè.- Situació fiscal. 

13.1. Impost sobre beneficis   

L'impost sobre beneficis de l'exercici 2014 s'ha calculat sobre la base del resultat comptable, obtingut de 

conformitat a la normativa comptable vigent, que no necessàriament ha de coincidir amb el resultat fiscal, 

entès aquest com la base imposable de l'impost. La despesa per l'impost sobre beneficis comprèn tant la 

part relativa a la despesa per l'impost corrent com la corresponent a la despesa per l'impost diferit.  

A continuació es presenta el detall sobre el càlcul de l’impost sobre societats en 2014: 

Resultat comptable abans impostos 53.255,34 € 

Diferències permanents 4.155,65 € 

- Recàrrec Impost sobre Societats 2010 51,98 € 

- Sanció d’un proveïdor 
 

4.103,67 € 
 

Compensació de bases imposables negatives 

d’exercicis anteriors  
- 374.921,48 € 

Resultat comptable ajustat  /  Base fiscal - 317.510,49 € 

Tipus impositiu: (de 0 a 300.000 €) 25 % 

                          (a partir de 300.000 €) 30 % 

Impost brut 0,00 € 

Bonificació 99% serveis públics locals 0,00 € 

Deduccions 0,00 € 

Impost corrent 0,00 € 

Despesa per impost diferit (compte 6301) 2.349,49 € 

Ajustaments positius en l’impost sobre societats 

(compte 638) 
75,84 € 

Ajustaments negatius en l’impost sobre societats 

(compte 633) 
- 684,76 € 

Despesa per impost corrent (compte 6300) 0,00 € 

 

Per calcular la despesa per impost de societats partim del resultat comptable abans d’impostos, que 

ascendeix a un benefici de 53.255,34 €. 
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El recàrrec per l’Impost sobre Societats i la sanció del proveïdor Aigües de Barcelona relacionada amb 

una nau industrial no són una despesa fiscalment deduïble i per tant dona lloc a una diferència permanent 

positiva per import de 4.155,65 €. 

La societat, d’acord amb el RDL 4/2004 de 5 de març, Text Refós de l’impost sobre societats en el seu 

article 114, tributa al tipus impositiu del 25% per la part de la base imposable entre 0 i 300.000,00 € i al 

tipus impositiu del 30% per la resta. 

La societat, d’acord amb el RDL 4/2004 de 5 de març (Text Refós de l’impost sobre societats) en el seu 

article 34, té dret a una bonificació del 99% de la quota corresponent a serveis municipals compresos en 

l’apartat 2 de l’article 25 o en l’apartat 1.a, b i c de l’article 36 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de Règim Local. La bonificació s’aplica sobre la part de la quota íntegra que correspon a les 

rendes obtingudes per la venda d’habitatges de protecció oficial. A l’exercici 2014 no s’han obtingut 

rendes d’aquest tipus, mentre que al 2013 la societat no es va poder aplicar la bonificació perquè la base 

imposable va ser negativa. 

A continuació els mostrem la conciliació entre el resultat comptable de l’exercici i el resultat fiscal: 

 Augments Disminucions Total 

Resultat comptable de l’exercici abans 

de l’Impost de Societats 
  53.255,34 € 

Diferències permanents 4.155,65 € 0,00 € 4.155,65 € 

Diferències temporàries 9.652,45 € 2.739,02 € 6.913,43 € 

Amb origen en l’exercici 9.397,96 € 0,00 € 9.397,96 € 

Amb origen en exercicis anteriors 254,49 € 2.739,02 € - 2.484,53 € 

Compensació de bases imposables 

negatives exercicis anteriors 
0,00 € 374.921,48 € - 374.921,48 € 

Base imposable ( Resultat fiscal ) 13.808,10 € 377.660,50 € - 310.597,06 € 

 

La societat compleix a l’exercici 2014 les condicions de l’article 108 del RDL 4/2004 de 5 de març (Text 

Refós de l’impost sobre societats), però ha optat per no aplicar la llibertat d’amortització descrita a l’article 

110, que consisteix en la llibertat d’amortització dels elements de l’immobilitzat material nous posats a 

disposició del subjecte passiu, sempre i quan l’import unitari no superi els 601,01 € i fins el límit de 

12.020,24 € referits al període impositiu. No obstant, donem de baixa la diferència temporària 
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corresponent a l’aplicació de llibertat d’amortització sobre l’immobilitzat dels exercicis 2006, 2007 i 2008 

per un import de 254,49 €.  

En l’exercici 2014 hem aplicat el deteriorament dels crèdits de l’exercici 2013 perquè el venciment del 

crèdit supera els 6 mesos. Per tant, donem de baixa la diferència temporària per un import de 2.739,02 €. 

La societat ha comptabilitzat a l’exercici 2014 un deteriorament de crèdits corresponents als clients de 

lloguer per un import de 15.143,05 €. Segons l’article 12 del RDL 4/2004 de 5 de març (Text Refós de 

l’impost sobre societats), aquesta despesa serà fiscalment deduïble quan hagi transcorregut un termini    

de 6 mesos des del venciment del deute. En aquest exercici resulta deduïble fiscalment l’import de 

5.745,09 €, motiu pel qual la societat ha realitzat una diferència temporària positiva per un import de 

9.397,96 €. 

El resultat global de les diferències temporàries és una major base imposable per import de 6.913,43 €.  

Donat que aquest exercici la societat ha compensat la base imposable negativa de l’exercici 2013 i que va 

ser de 374.921,48 €, no hi ha despesa per l’Impost sobre Societats. No obstant, s’han fet uns pagaments 

a compte de l’Impost sobre Societats de 25,80 € i unes retencions de 59.301,69 €, que tenen el 

tractament de pagament a compte de l’Impost sobre Societats. 

A continuació es presenta la conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’impost sobre 

societats en 2014: 

CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’ INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI 

AMB LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS 

 
Compte de  

pèrdues i guanys 

Ingressos i despeses 

directament imputats al 

patrimoni net 

Saldo d’ingressos i despeses de l’exercici 

abans de l’Impost de Societats: 
53.255,34 € 0,00 € 

 Augments / Disminucions Augments / Disminucions 

Diferències permanents 4.155,65 € 0,00 € 

Diferències temporàries 6.913,43 € 0,00 € 

- amb origen en l’exercici 9.397,96 € 0,00 € 
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- amb origen en exercicis anteriors - 2.484,53 € 0,00 € 

Compensació de bases imposables 

negatives d’exercicis anteriors  
- 374.921,48 € 0,00 € 

Base imposable: - 310.597,06 € 0,00 € 

 

A causa de les diferències temporàries s'han registrat els corresponents impostos diferits. El moviment 

dels impostos diferits és el següent:   

 

Actius per impostos 

diferits amb origen en: 
Saldo a 31/12/13 Altes Baixes Saldo a 31/12/14 

Deteriorament de clients 684,76 € 2.349,51 € 684,76 € 2.349,51 € 

Totals 684,76 € 2.349,51 € 684,76 € 2.349,51 € 

 

Passius per diferències 

temporàries imposables 

amb origen en: 

Saldo a 31/12/13 Altes Baixes Saldo a 31/12/13 

Llibertat d’amortització 230,50 € 0,00 € 75,84 € 154,66 € 

Totals 230,50 € 0,00 € 75,84 € 154,66 € 
 

Aquests saldos s'han determinat d’acord al tipus impositiu vigent segons la normativa fiscal i es preveu la 

seva reversió. 

La societat té oberts a inspecció el últims quatre exercicis, i manifesta que no hi ha cap fet rellevant que 

pugui canviar de manera significativa la situació patrimonial de l’empresa. 

13.2. Altres tributs 

La societat va registrar a l’exercici 2013 els següents tributs: 

Concepte tributari Exercici 2013 

IBI 47.201,43 € 

Plusvàlues 39.313,07 € 
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Taxa llicència d’obres, cèdula 

d’habitabilitat i altres taxes 
246,75 € 

ICIO 924,02 € 

Taxa guals 864,98 € 

Tribut de la mobilitat (Entitat 

Metropolitana del Transport) 
10.452,93 € 

Ajustaments negatius en l’IVA 8.216,04 € 

Altres tributs 553,89 € 

Total 107.773,11 € 

 

 

La societat ha registrat a l’exercici 2014 els següents tributs: 

 

Concepte tributari Exercici 2014 

IBI 37.905,98 € 

Plusvàlues 13.938,83 € 

Taxa llicència d’obres, cèdula 

d’habitabilitat i altres taxes 
94,32 € 

ICIO 0,00 € 

Taxa guals 882,27 € 

Tribut de la mobilitat (Entitat 

Metropolitana del Transport) 
9.582,74 € 

Ajustaments en l’IVA 1.223,96 € 

Total 63.628,10 € 

 

13.3. Saldos amb administracions públiques 

 
2014 2013 

Concepte 
Saldo deutor Saldo creditor Saldo deutor Saldo creditor 

HP deutora per IVA 0,00 € 53.252,01 € 0,00 € 53.924,08 € 

HP deutora per IVA a compensar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

HP deutora per subvencions 774.276,11 € 0,00 € 163.493,75 € 0,00 € 

HP deutora per impost de societats 140.971,71 € 0,00 € 158.390,30 € 0,00 € 

HP deutora IVA suportat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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HP deutora per interessos de demora 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

HP retencions practicades per IRPF 0,00 € 3.379,24 € 0,00 € 5.838,85 € 

Impost sobre beneficis diferit 0,00 € 31.599,32 € 0,00 € 32.512,75 € 

Impost sobre beneficis anticipat 2.349,51 € 0,00 € 684,76 € 0,00 € 

Saldos amb Hisenda Pública 917.597,33 € 88.230,57 € 322.568,81 € 92.275,68 € 

Organismes Seguretat Social 0,00 € 2.349,24 € 0,00 € 676,59 € 

Saldos amb Seguretat Social 0,00 € 2.349,24 € 0,00 € 676,59 € 

Total Administracions Públiques 917.597,33 € 90.579,81 € 322.568,81 € 92.952,27 € 

 

Catorzè.- Ingressos i despeses. 

14.1. Variació d’existències 

El detall de variacions d’existències a 31 de desembre de 2014 és el següent: 

Concepte 
Pl. Gaietà 

Mestres 
Camí del Llor Can Castellet Riera 9 Total 

Costos imputats com a 

més valor de l’obra 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Baixa vendes - 115.126,78 € - 137.408,96 € - 664.681,27 € 0,00 € - 917.217,01 € 

Deterioraments 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Reversió deteriorament per 

reclassificació existències  
92.940,12 € 12.545,76 € 207.931,27 € 0,00 € 313.417,15 € 

Total -  22.186,66 € - 124.863,20 € - 546.236,57 € 0,00 € - 603.799,86 € 

14.2. Despeses de personal   

El detall de les despeses de personal a 31 de desembre de 2014 és el següent:  

Concepte Saldo a 31-12-14 Saldo a 31-12-13 

Sous i salaris 35.638,05 € 102.567,31 € 

Indemnitzacions           0,00 €           0,00 € 

Seguretat social a càrrec de l’empresa  17.187,28 €  29.142,90 € 

Altres despeses de personal        669,23 €        0,00 € 

Total            53.494,56 €            131.710,21 € 
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A l’exercici 2012 no va ser liquidada la paga extraordinària del mes de desembre en aplicació del Reial 

decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la 

competitivitat.  

Als exercicis 2013 i 2014 han sigut avaluades les contingències que es podrien derivar i, considerant que 

no era probable que se’n derivin obligacions futures, la societat no registra cap passiu en relació a aquest 

fet. 

A partir de l’1 de novembre de 2013 la treballadora i gerent de la societat va passar a formar part de la 

plantilla municipal mantenint vigent el seu càrrec com a gerent de l’empresa CLAUS, mentre que a partir 

de l’1 de maig de 2014 una altra treballadora de la societat ha passat a formar part de la plantilla de 

l’empresa municipal Coressa. 

A 31 de desembre de 2014 la plantilla de la societat consta d’una treballadora. 

14.3. Altres resultats   

El detall dels resultats excepcionals a 31 de desembre de 2014 és el següent:  

Concepte 
  

 2014 2013 

Ingressos extraordinaris  2,08 € 15.954,64 € 

Despeses extraordinàries  - 6.920,00 € - 2.596,58 € 

Total 
  

 - 6.917,92 € 13.358,06 € 

La societat ha registrat com a ingressos extraordinaris diferents regularitzacions de saldos amb clients. 

La societat ha registrat com a despeses extraordinàries el recàrrec per l’Impost sobre Societats del 2010 i 

la baixa d’una factura corresponent a les despeses extraordinàries dels cinemes Can Castellet. 

La mitjana de treballadors durant els anys 2013 i 2014, distribuïts per categories professionals és el 

següent: 

Mitjana de treballadors 2013 

Fix Temporal Categoria Professional 

Home Dona Home Dona 

Gerent 0 0,83 0 0 

Personal administratiu i tècnic 0 2 0 0 
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Total 0 2,83 0 0 

 

Mitjana de treballadors 2014 

Fix Temporal Categoria Professional 

Home Dona Home Dona 

Gerent 0 0 0 0 

Personal administratiu i tècnic 0 1,33 0 0 

Total 0 1,33 0 0 

 

A partir de l’1 de novembre de 2013 la senyora Petra Maldonado passa a formar part de la plantilla 

municipal mantenint vigent el seu càrrec com a gerent de l’empresa CLAUS, mentre que a partir de l’1 de 

maig de 2014 una altra treballadora de la societat ha passat a formar part de la plantilla de l’empresa 

municipal Coressa. 

Quinzè.- Provisions i contingències. 

Al exercici 2012 els veïns de la promoció de la Plaça Gaietà Mestres i Parès van interposar una demanda 

contra la constructora, contra la direcció facultativa i contra nosaltres mateixos per una sèrie de 

problemes detectats a la promoció. A aquest respecte es va incorporar una provisió per una possible 

sentència condemnatòria que ascendia a 67.062,25 €, que es va fixar en funció de les quanties i les 

responsabilitats plantejades pels demandants tot i que gran part de les qüestions plantejades no 

prosperaran.  Aquest exercici s’ha mantingut la mateixa ja que hores d'ara està pendent de dictar-se 

sentència en quant al procediment esmentat. 

A continuació es detallen els moviments de les provisions i contingències durant l’any 2013: 

Provisions i contingències 
Saldo a 

31/12/2012 
Altes Baixes 

Saldo a 

31/12/2013 

Demanda veïns promoció Pl. Gaietà 

Mestres i Parés. 
67.062,25 € 0,00 € 0,00 € 67.062,25 € 

Provisions i contingències 67.062,25 € 0,00 € 0,00 € 67.062,25 € 

 

A continuació es detallen els moviments de les provisions i contingències durant l’any 2014: 
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Provisions i contingències 
Saldo a 

31/12/2013 
Altes Baixes 

Saldo a 

31/12/2014 

Demanda veïns promoció Pl. Gaietà 

Mestres i Parés. 
67.062,25 € 0,00 € 0,00 € 67.062,25 € 

Provisions i contingències 67.062,25 € 0,00 € 0,00 € 67.062,25 € 

 

Setzè.- Informació sobre mediambient. 

La Societat no ha incorregut en despeses especials per a la minimització de l’impacte ambiental o 

protecció i millores del medi natural, ni té comptabilitzada cap provisió per riscos ni per contingències 

possibles per a la protecció i millora del medi natural. 

Dissetè.- Retribucions a llarg termini al personal. 

La societat no va atorgar retribucions a llarg termini al personal d'aportació definida, ni té un pla de 

complement de jubilació al 2013 ni al 2014. 

Divuitè.- Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni. 

No existeixen compromisos de pagament basats en instruments de patrimoni, ni referenciat al valor 

d'aquests ni al 2013 ni al 2014. 

Dinovè.- Subvencions, donacions i llegats.   

A continuació es detallen les subvencions de capital i d’explotació al tancament del 2014: 

a) Subvencions de capital: 

A continuació detallem el total de subvencions de capital atorgades: 

1. Subvenció de la Diputació de Barcelona: 

La subvenció de capital atorgada en l’exercici 2006 per part de la Diputació de Barcelona correspon a 

inversions realitzades i comptabilitzades a l’exercici 2005. L’import total atorgat ascendeix a 35.900,00 €; 

dels quals 19.855,56 € i 11.004,81 corresponen al valor del terreny i construcció respectivament del local 

situat al carrer Major 6, l’import de 1.001,95 € al mobiliari, el de 887,10 € als equips per al procés 

d’informació i l’import de 3.150,58 € correspon a altres despeses. 
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S’ha imputat al compte de resultats de l’exercici 2014 l’import de 220,10 €. 

2. Subvenció de la Generalitat de Catalunya: 

Ens va atorgar en l’exercici 2007 una subvenció de capital per import de 51.300,00 € corresponent a 

l’adquisició del terreny de la promoció Plaça Gaietà Mestres. 

S’ha imputat al compte de resultats l’import de 78,30 €. 

3. Subvenció de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 

A l’exercici 2009 l’Ajuntament de Sant Boi ens va atorgar una subvenció de capital per un import de 

52.000,00 € corresponent a l’Impost sobre Construccions i Obres (ICIO) i a la taxa de llicències 

urbanístiques de la promoció Camí del Llor. 

S’ha imputat al compte de resultats l’import de 294,51 €. 

4. Subvenció de la Generalitat de Catalunya: 

Ens va atorgar en l’exercici 2010 una subvenció de capital per import de 171.000,00 € corresponent a la 

sostenibilitat de la promoció Plaça Gaietà Mestres. 

S’ha imputat al compte de resultats l’import de 261,01 €. 

5. Subvenció de la Generalitat de Catalunya: 

Ens va atorgar en l’exercici 2012 una subvenció de capital per import de 114.000,00 € corresponent a la 

qualificació energètica dels habitatges de protecció oficial de la promoció Camí del Llor. 

S’ha imputat al compte de resultats l’import de 645,65 €. 

A continuació mostrem un quadre explicatiu de l’evolució de les subvencions oficials de capital a l’exercici 

2013: 

Concepte 
Saldo a 

31/12/2012 
Altes Reclassificacions Baixes 

Efecte 

impositiu 

% 

Amort. 

Saldo a 

31/12/2013 

Terreny  

Major 6  
14.891,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 14.891,67 € 
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Construcció 

Major 6 
7.098,06 € 0,00 € 0,00 € - 220,10 € 55,02 € 2% 6.932,98 € 

Terreny 

promoció Pl. 

Gaietà 

Mestres 

3.767,00 €  0,00 € 0,00 € - 41,70 € 10,43 € - 3.735,73 €  

Impostos 

promoció 

Camí del Llor 

20.167,60 € 0,00 € 0,00 € - 2.896,75 € 724,19 € - 17.995,04 € 

Sostenibilitat 

Pl. Gaietà 

Mestres 

12.556,68 € 0,00 € 0,00 € - 139,00 € 34,75 € - 12.452,43 € 

Qualificació 

energètica 

Camí del Llor 

44.213,59 € 0,00 € 0,00 € - 6.350,57 € 1.587,64 € - 39.450,66 € 

Total 102.694,60 € 0,00 € 0,00 € - 9.648,12 € 2.412,03 €   95.458,51 € 

 

 

A continuació mostrem un quadre explicatiu de l’evolució de les subvencions oficials de capital a l’exercici 

2014: 

Concepte 
Saldo a 

31/12/2013 
Altes Reclassificacions Baixes 

Efecte 

impositiu 

% 

Amort. 

Saldo a 

31/12/2014 

Terreny  

Major 6  
14.891,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 14.891,67 € 

Construcció 

Major 6 
6.932,98 € 0,00 € 0,00 € - 220,10 € 55,02 € 2% 6.767,90 € 

Terreny 

promoció Pl. 

Gaietà 

Mestres 

3.735,73 €  0,00 € 0,00 € - 78,30 € 19,57 € - 3.677,00 €  
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Impostos 

promoció 

Camí del Llor 

17.995,04 € 0,00 € 0,00 € - 294,51 € 73,63 € - 17.774,16 € 

Sostenibilitat 

Pl. Gaietà 

Mestres 

12.452,43 € 0,00 € 0,00 € - 261,01 € 65,25 € - 12.256,67 € 

Qualificació 

energètica 

Camí del Llor 

39.450,66 € 0,00 € 0,00 € - 645,65 € 161,41 € - 38.966,42 € 

Total 95.458,51 € 0,00 € 0,00 € - 1.499,57 € 374,88 €   94.333,82 € 
 

L’import subvencionat corresponent a la construcció del local situat al carrer Major 6 ascendeix a 

11.004,81 € i a partir del 2006 s’imputa al resultat comptable de l’exercici en funció de l’amortització 

comptable de la construcció.  

L’import subvencionat corresponent a l’adquisició del terreny destinat a la promoció Pl.Gaietà Mestres 

ascendeix a 51.300,00 € i s’imputa a resultat comptable a partir del 2010. 

L’import subvencionat corresponent a la sostenibilitat de la promoció Pl.Gaietà Mestres ascendeix a 

171.000,00 € i s’imputa a resultat comptable a partir del 2011. 

L’import subvencionat corresponent als impostos de la promoció Camí del Llor ascendeix a 52.000,00 € i 

s’imputa a resultat comptable a partir del 2011. 

L’import subvencionat corresponent a la qualificació energètica de la promoció Camí del Llor ascendeix a 

114.000,00 € i s’imputa a resultat comptable a partir del 2012. 

El traspàs al resultat comptable de l’exercici corresponent als habitatges que s’han venut es realitza 

mitjançant el criteri de coeficients generals que apareixen a l’escriptura de divisió horitzontal, mentre que 

als habitatges llogats s’utilitza el criteri de coeficients de l’amortització de la inversió immobiliària 

associada. 

A les subvencions de capital comptabilitzades li hem aplicat l’efecte impositiu que exigeix la normativa 

comptable, i s’anirà donant de baixa a mesura que s’amortitza la subvenció o que es venguin immobles. 
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b) Subvencions a l’explotació: 

A continuació detallem el total de subvencions a l’explotació atorgades: 

1. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 

A l’exercici 2014 la societat ha rebut una subvenció a l’explotació per un import de 107.427,00 € 

corresponent a les despeses derivades de l’adjudicació d’habitatges propietat de CLAUS destinats al 

lloguer social, segons acord del Consell d’Administració de novembre de 2013. 

2. Adigsa (Agència Habitatge de Catalunya): 

A l’exercici 2013 la societat va rebre un ingrés en compte per un import de 16.826,00 €, que va realitzar 

Adigsa, actual Agència de l’Habitatge de Catalunya. La societat ha comptabilitzat aquesta subvenció a 

l’exercici 2014. 

La societat no ha rebut donacions ni llegats. 

Vintè.- Combinacions de negocis. 

En els exercicis 2013 i  2014 no s'ha realitzat cap operació d'adquisició o escissió de nou negoci. 

Vint-i-unè.- Negocis conjunts. 

La societat no ha realitzat negocis conjunts ni al 2013 ni al 2014. 

Vint-i-dosè.- Actius no corrents mantinguts per a la venda i operacions interrompudes. 

La societat no ha realitzat activitats interrompudes durant l’exercici ni manté actius no corrents per a la 

venda. 

Vint-i-tresè.- Fets posteriors al tancament. 

Com a fet posterior al tancament de l’exercici cal destacar el següent aspecte: 

La Llei d’Estabilitat Pressupostaria i de Sostenibilitat Financera del 2012, obliga als ens dependents de les 

administracions públiques a sectoritzar-se d’acord amb el sistema europeu de comptes SEC 95, 

posteriorment actualitzat pel SEC 2010. Aquesta sectorització pretén, bàsicament, classificar als ens 

dependents de les administracions en funció de les activitats i el finançament de les mateixes en activitats 

de mercat i de no mercat. En aquest sentit, al març del 2013 se’ns classifica per part de la IGAE 
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(Intervenció General de l’Administració de l’Estat) a CORESSA com mercantil assimilable a Administració 

Pública, i a CLAUS S.A. com a mercantil assimilable a empresa de mercat. Aquesta classificació implica 

que s’hagin d’acomplir o no diferents qüestions relatives a la consolidació de comptes amb l’Ajuntament, 

els límits de l’endeutament per cada ens i pel consolidat, la regla de la despesa consolidada, etc.  

Atès aquest context, s’està estudiant portar a terme una modificació estructural de la societat per, 

mitjançant l’instrument adient, traspassar en essència les activitats de mercat a CLAUS, S.A. 

Vint-i-quatrè.- Operacions amb parts vinculades. 

La societat manté transaccions amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l’empresa municipal 

Corporació d’Empreses i Serveis de Sant Boi, S.A. (Coressa).  

A 31 de desembre de 2014 les transaccions efectuades amb aquestes entitats són les següents: 

Ajuntament: 

2014 2013 
 

Ingressos Despeses Ingressos Despeses 

Impostos i taxes 0,00 € 71.593,67 € 0,00 € 88.726,59 € 

Subvencions 107.427,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Cànon F.Macià, 51 0,00 € 22.729,99 € 0,00 € 22.815,84 € 

Indemnització permuta Av.Aragó 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Cobrament despeses cinemes Can 

Castellet abonades per Claus, SA 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Interessos del crèdit a curt termini 9.892,50 € 0,00 € 45.581,25 € 0,00 € 

Treballs tècnics realitzats per una 

treballadora de Claus 
22.534,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aportació per amortitzar capital 

préstec renda lliure Pl.Gaietà M. 
486.529,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 626.382,93 € 94.323,66 € 45.581,25 € 111.542,43 € 

En referència als ingressos i despeses de l’exercici 2013: 

L’import de 45.581,25 € correspon als interessos de les dues pòlisses de crèdit a curt termini per un 

import total de 2.500.000,00 €.  



 
MEMÒRIA – EXERCICI 2014 – CLAUS, S.A. 

 

    

 
 

-  Pàg. 67 de 73 – 
 

Com a despeses tenim els impostos i taxes de les promocions i el cànon del local propietat de 

l’Ajuntament de Sant Boi. 

En referència als ingressos i despeses de l’exercici 2014: 

L’import de 9.892,50 € correspon als interessos de les dues pòlisses de crèdit a curt termini per un import 

total de 2.800.000,00 €, que ja estan cancel·lades a 31 de desembre de 2014.  

L’import de 22.534,07 € correspon als treballs tècnics realitzats per una treballadora de la societat. 

L’import de 107.427,00 € correspon a una subvenció a l’explotació corresponent a les despeses derivades 

dels habitatges adjudicats a lloguer social. 

L’import de 486.529,36 € correspon a una subvenció de capital corresponent a l’aportació de l’Ajuntament 

per cancel·lar un préstec hipotecari de la societat. 

Com a despeses tenim els impostos i taxes de les promocions i el cànon del local propietat de 

l’Ajuntament de Sant Boi. 

Saldos creditors i deutors amb l’Ajuntament de Sant Boi al tancament de l’exercici 2013 

A 31 de desembre de 2013 la societat manté un saldo creditor amb l’Ajuntament per un import de 

20.620,88 €. El desglossament d’aquest saldo és el següent: 

L’import de 20.620,88 €  correspon a impostos i l’import de 22.815,84 € correspon al cànon del local situat 

al carrer Francesc Macià, 51 durant l’any 2013. 

Per una altra banda al tancament de l’exercici 2013 es manté un saldo deutor amb l’Ajuntament per un 

import de 11.355,36 € corresponent als interessos del quart trimestre de 2013 de les dues pòlisses de 

crèdit a curt termini signat amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que tenen un tipus d’interès del 

2,25%. 

Saldos creditors i deutors amb l’Ajuntament de Sant Boi al tancament de l’exercici 2014 

A 31 de desembre de 2014 la societat manté un saldo creditor amb l’Ajuntament per un import de 

52.616,68 €. El desglossament d’aquest saldo és el següent: 

L’import de 7.070,85 €  correspon a impostos i l’import de 45.545,83 € correspon al cànon del local situat 
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al carrer Francesc Macià, 51 durant l’any 2014. 

Per una altra banda al tancament de l’exercici 2014 es manté un saldo deutor amb l’Ajuntament per un 

import de 5.606,24 € corresponent al diversos serveis tècnics realitzats per una treballadora de la 

societat. 

També es manté un saldo deutor amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat corresponent a subvencions, 

una de capital i una a l’explotació. 

Coressa: 

 

2014 2013 
 

Ingressos Despeses Ingressos Despeses 

Serveis administratius 0,00 € 19.657,67 € 0,00 € 0,00 € 

Serveis de neteja (oficines, 

escala, reixes cinemes, terreny 

Riera 9 i pàrking Camí del Llor) 

0,00 € 1.613,62 € 0,00 € 5.047,09 € 

Recollida de residus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59,00 € 

Lloguer mobiliari stand Fira 

Puríssima  0,00 € 0,00 € 0,00 € 301,21 € 

Lloguer estufa stand Fira 

Puríssima 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 87,07 € 

Total 0,00 € 21.271,29 € 0,00 € 5.494,37 € 

 

Saldos creditors i deutors amb Coressa al tancament de l’exercici 2013 

A 31 de desembre de 2013 la societat manté un saldo creditor amb Coressa de 941,93 € corresponent al 

servei de neteja de les oficines de Claus i dels cinemes de la promoció Can Castellet, així com el lloguer 

del mobiliari i l’estufa pel stand de la Fira de la Puríssima. 

Per una altra banda, el saldo deutor amb Coressa és de 0,00 €. 
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Saldos creditors i deutors amb Coressa al tancament de l’exercici 2014 

A 31 de desembre de 2014 la societat manté un saldo creditor amb Coressa de 19.822,32 € corresponent 

bàsicament a la repercussió del cost salarial d’una treballadora de Coressa que realitza tasques 

administratives.  

Per una altra banda, el saldo deutor amb Coressa és de 0,00 €. 

 

Igualssom: 

2014 2013 
 

Ingressos Despeses Ingressos Despeses 

Arrendament nau industrial 0,00 € 0, 00 € 0, 00 € 0, 00 € 

Arranjaments efectuats a la 

nau 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0, 00 € 

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Saldos creditors i deutors amb Igualssom al tancament de l’exercici 2013 

A 31 de desembre de 2013 la societat manté un saldo creditor amb Igualssom de 0,00 € i per una altra 

banda, el saldo deutor també és de 0,00 €. Durant l’exercici 2013 la societat no ha mantingut cap relació 

comercial amb Igualssom. 

Saldos creditors i deutors amb Igualssom al tancament de l’exercici 2014 

A 31 de desembre de 2014 la societat manté un saldo creditor amb Igualssom de 0,00 € i per una altra 

banda, el saldo deutor també és de 0,00 €. Durant l’exercici 2014 la societat no ha mantingut cap relació 

comercial amb Igualssom. 

 

Vint-i-cinquè.- Informació sobre els ajornaments de pagaments a creditors. Disposició addicional 

tercera “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

A continuació els mostrem un quadre explicatiu de l’import dels pagaments a creditors que han facturat i 

que han estat registrades durant l’exercici 2013: 
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 FACTURES REBUBES DURANT 
L’EXERCICI 2013 

Pagaments realitzats i pendents de 
pagament  

a la data de tancament del balanç 
  Exercici 2013 

  Import % 
Pagaments realitzats dins del termini 
legal de 60 dies per les factures 
registrades a l’exercici 2013 

 156.458,36 €  90,57 % 

Resta  16.290,70 €  9,43 %  

Total pagaments de l'exercici 2013  172.749,06 € 100 % 

TMPE   49 dies   

Ajornaments que a la data de tancament  
sobrepassin el termini màxim legal 

1.509,60 €   

 

A continuació els mostrem un quadre explicatiu de l’import dels pagaments a creditors que han facturat i 

que han estat registrades durant l’exercici 2014: 

 

 FACTURES REBUBES DURANT 
L’EXERCICI 2014 

Pagaments realitzats i pendents de 
pagament  

a la data de tancament del balanç 
  Exercici 2014 

  Import % 
Pagaments realitzats dins del termini 
legal de 60 dies per les factures 
registrades a l’exercici 2014 

 123.214,15 €  99,80 % 

Resta  252,15 €  0,20 %  

Total pagaments de l'exercici 2014  123.466,30 € 100 % 

TMPE   57 dies   

Ajornaments que a la data de tancament  
sobrepassin el termini màxim legal 

0,00 €   

 

Vint-i-sisè.- Altre informació. 

Als efectes d’allò disposat a l’article 229 de la Llei de Societats de Capital es comenta el següent: 

- La Sra. Lluïsa Moret i Sabidó  (D.N.I. 52.192.362-A), és la presidenta de l’empresa municipal 

CORESSA, de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat, és presidenta de la societat de responsabilitat limitada IGUALSSOM, de capital 

íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i que així 

mateix també és presidenta de l’empresa municipal CLAUS, SA, de capital íntegrament públic, 
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totalment desemborsat per l’Ajuntament;  

- El Sr. Miguel Àngel Merino Sánchez,  (DNI 46.560.562-Y) és conseller de l’empresa municipal 

CORESSA, de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat, és conseller del consell d’administració de la societat de responsabilitat limitada 

IGUALSSOM, de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat i que així mateix també és Vice-president de l’empresa municipal CLAUS, SA, de capital 

íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament;  

- El Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández (D.N.I. 38.498.409-C) és conseller de l’empresa 

municipal CORESSA, de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament de 

Sant Boi de Llobregat i que així mateix també és conseller de l’empresa municipal CLAUS, de 

capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat; 

- La Sra. Mª Antonia Barragán Prieto (D.N.I. 38.417.009-V) és consellera de l’empresa municipal 

CORESSA, de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat, així mateix també és consellera de l’empresa municipal CLAUS, SA, de capital 

íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament;  

- La Sra. Olga Amalia Puertas Balcell, (DNI  35.976.744-Y.) és consellera de l’empresa municipal 

CORESSA, de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat, és Consellera de la societat de responsabilitat limitada IGUALSSOM de capital 

íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, i així mateix 

també és consellera de l’empresa municipal CLAUS, SA, de capital íntegrament públic, totalment 

desemborsat per l’Ajuntament; 

- La Sra. Elena Amat Serrano (D.N.I. 46.139.693-Z) és consellera de l’empresa municipal 

CORESSA, de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat, així mateix també és consellera de l’empresa municipal CLAUS, SA, de capital 

íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament;  

- El Sr. Josep Puigdengolas Torres (D.N.I. 52.469.049-T) és conseller de l’empresa municipal 

CLAUS, SA, de capital íntegrament públic, totalment desemborsat per l’Ajuntament.,  

- El  José Real Lorenzo (DNI  38.489.116-L) i la senyora Olga García Piernas (D.N.I. 38.093.417-

N) són consellers de l’empresa municipal CLAUS, SA, de capital íntegrament públic, totalment 
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desemborsat per l’Ajuntament i no tenen participació en el capital social de societats amb activitats 

idèntiques, anàlogues o complementàries a les de CLAUS, SA, així com tampoc exerceixen càrrec 

en empreses d’aquesta naturalesa, ni exerceixen per compte propi o aliè activitats d’objecte idèntic, 

anàleg o complementari a l’objecte de CLAUS, SA. 

Durant l’exercici 2013 i 2014 no s’han abonat remuneracions als membres del Consell d’Administració.  

Segons acord del Consell d’Administració de Claus, S.A. de data 17 de març de 2014, es traspassa la 

gestió i la direcció de la societat a l’empresa municipal Coressa i es repercutirà un import corresponent al 

cost salarial a l’empresa Claus, S.A. 

Al novembre de 2013 es va acordar per part de l’Ajuntament incorporar a la plantilla municipal de 

l’Ajuntament la treballadora nomenada com a gerent de l’empresa, a partir d’aquest mes la gerent 

desenvolupa el seu càrrec fins al mes d’abril de 2014 sense cost per a l’empresa en tant que treballadora 

municipal. El dia 1 d’abril de 2014 va haver-hi un canvi en la gerència de la societat, sent nomenat gerent 

un treballador municipal sense que suposés cap cost per a l’empresa.   

La societat no té obligacions en matèria de pensions o pagament de primes d’assegurances de vida ni al 

2013 ni al 2014.  

L'empresa compta amb un aval disposa d'un aval bancari constituït al seu favor per VOPI 4 SA, la 

constructora del projecte de Camí del Llor, constituït en data 4 de juny de 2009 en garantia del 

compliment de totes les obligacions derivades del contracte d'obres per un import de 310.818,79 €, 

equivalent al 5% del valor total del contracte d'obres.  

Els honoraris relatius al serveis d’auditoria de l’exercici 2014 ascendeixen a 6.512,00 € (sense IVA), 

mentre que els honoraris relatius al serveis d’auditoria de l’exercici 2013 van ser de 6.512,00 € (sense 

IVA).  

 

Vint-i-setè.- Informació segmentada. 

Xifra de negoci 

L’import net de la xifra de negocis a 31 de desembre de 2014 és de 679.284,07 € per la venda 

d’habitatges de les promocions finalitzades a Camí del Llor i a Can Castellet, així com de places 

d’aparcament de les promocions finalitzades Pl.Gaietà Mestres i Camí del Llor, i diversos treballs 
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realitzats per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Al 2013 va ser de 1.654.937,39 € per la venda 

d’habitatges de les promocions finalitzades a Camí del Llor i a Can Castellet. 

 

A Sant Boi de Llobregat, en data 18 de febrer de 2015 queda formulat el Balanç de Situació, la compte de 

Pèrdues i Guanys, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net, l’Estat de Fluxos d’Efectiu i la memòria de Claus, 

S.A. corresponents a l’exercici 2014, numerats correlativament de la pàgina 1 a la 73, donant la seva 

conformitat, mitjançant signatura, els  membres del Consell d’Administració de la Societat.  

Sra. Lluïsa Moret i Sabidó Sr. Miguel Àngel Merino Sánchez 

Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández Sra. M. Antònia Barragán Prieto 

Sra. Elena Amat Serrano Sr. Josep Puigdengolas Torres 

Sra. Olga Amalia Puertas Balcell Sr. José Real Lorenzo 

Sra. Olga Garcia Piernas  

Sant Boi de Llobregat, a 18 de febrer de 2015. 
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Aquest nou any de funcionament Claus ha desenvolupant les tasques 

relacionades amb les promocions engegades per l'empresa les quals, també 

aquest any, han estat abocades a la comercialització i post-venda del projecte de 

Camí del Llor, que va finalitzar a l'abril de 2011, així com dels projectes de Cal 

Quirzet (Pl. Gaietà Mestres) i Can Castellet, les obres dels quals van finalitzar a 

finals de 2009 i les tasques de gestió i manteniment de les  naus industrials i dels 

altres immobles propietat de Claus, SA 

 

PROMOCIÓ D’HABITATGES 

 

 PROJECTE CAL QUIRZET (Plaça Gaietà Mestres) 

L’objectiu inicial del projecte va ser contribuir a la creació d’una oferta d’habitatge 

assequible i, al mateix temps, dotar d’una quantitat important d’aparcaments a una zona 

molt necessitada així com dinamitzar el barri centre amb la instal·lació d’una o varies 

noves activitats als locals. 

A aquest efecte es van construir 18 habitatges amb protecció oficial, règim concertat, tots 

amb la seva plaça d'aparcament vinculada i alguns d’ells (5) amb traster. A més s'han 

construït 65 places d’aparcament subterrani (8 de moto), 1 traster que ha quedat 

desvinculat per estar a un altre planta soterrani i 3 locals comercials. 

Les obres, adjudicades a IMVAUR, van iniciar-se a l’abril de 2008 i van finalitzar al 

novembre de 2009. 

En data 27 d’abril de 2010 es va obtenir la qualificació definitiva dels habitatges amb 

protecció oficial, règim concertat, atorgada per la Generalitat de Catalunya. 

Un cop obtingut aquest document, així com la llicència de primera ocupació atorgada per 

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, es va estar en disposició de lliurar els habitatges 

als seus adjudicataris. Les escriptures de compravenda es van començar a formalitzar, tal 

i com s’havia previst, a partir del més de juny de 2010, en funció de l’obtenció de les 

autoritzacions als compradors pel Ministeri de Vivienda, requisit imprescindible per a 
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poder subrogar-se en la hipoteca qualificada, concedida a Claus, SA com a promotor de 

l’obra. 

Dels 18 habitatges disponibles de la promoció, a l'exercici 2010 es van lliurar 14 en règim 

de venda, durant l'any 2011 es van adjudicar 2 més, també en règim de venda i durant el 

2012 es va adjudicar un mes, aquest últim en règim de lloguer. Durant l'exercici 2013 

l'habitatge restant, s'ha posat a disposició de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per tal 

que sigui adjudicat a persones afectades per problemes residencials derivats de 

procediments d'execució hipotecària o desnonaments per falta de pagament del lloguer.  

Al febrer de 2013, quan es complia la tercera anualitat del contracte de que es va 

formalitzar al 2010 respecte als tres locals amb una cooperativa sense ànim de lucre que 

té com a objectiu impulsar i gestionar negocis en l’àmbit de comerç que generin llocs de 

treball dignes i estables per a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental. El 

destí dels locals ha estat la instal·lació d’un outlet de marques de moda. Les condicions 

econòmiques pactades establien que durant els tres primers anys la renda seria la 

quantitat corresponent al 20% dels beneficis de cada exercici per l’explotació de l'activitat, 

que segons la documentació econòmica presentada per la entitat, no ha obtingut durant 

aquests tres anys de durada del contracte, pel que no s'ha cobrat cap import al respecte. 

Al febrer de 2013 es va resoldre el contracte per inviabilitat del negoci i s'han incorporat a 

la cartera d'immobles en comercialització per part de Claus.  

En quant a les places d'aparcament que es van posar a la venda durant el 2011, al llarg 

de 2014 s'ha formalitzat la venda de 4 places, tot i que s’han rebaixat els preus de 

comercialització en diverses ocasions. Per aquest motiu ja al 2012 es van posar a 

disposició dels possibles interessats també en règim de lloguer.   

A finals de l’exercici 2013 hi havia 3 places d’aparcament llogades. Durant el 2014 s’han 

signat contractes de lloguer per 7 places i s’han resolt contractes de 4 places, de manera 

que a 31/12/2014 resten 6 places d’aparcament llogades.  

Els 3 locals comercials actualment no estan llogats.  

A finals del 2013 hi havia un habitatge de protecció oficial llogat i al 2014 s’ha signat un 

contracte d’arrendament en règim de lloguer social, de manera que a 31/12/2014 ja no 

quedava cap habitatge lliure a la promoció. 

Aquest exercici no s'ha tornat a demanar una taxació actualitzada.  
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A l’exercici 2012 els veïns de la promoció de la Plaça Gaietà Mestres i Parès van 

interposar una demanda contra la constructora, contra la direcció facultativa i contra 

CLAUS per una sèrie de problemes detectats a la promoció. A aquest respecte es va 

incorporar una provisió per una possible sentència condemnatòria que ascendia a 

67.062,25 €, que es va fixar en funció de les quanties i les responsabilitats plantejades 

pels demandants tot i que gran part de les qüestions plantejades no prosperaran.   

En data 30 de maig de 2014 hi va haver sentència que estimava parcialment les 

pretensions de l'actora. La resolució ha estat recorreguda per la constructora i CLAUS ha 

presentat escrit d'oposició a l'apel•lació de la constructora i d'impugnació de la resolució 

apel•lada pel que fa a l'absolució de l'aparellador. 

 PROJECTE CAN CASTELLET  

Aquest projecte consta de 16 habitatges de renda lliure, els vestíbuls dels cinemes de 

Can Castellet construïts sota la plaça i uns locals per a l’Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat. Al gener de 2008  es va signar el contracte amb la constructora OHL i es van 

iniciar les obres que van finalitzar al desembre de 2009. 

L’objectiu d’aquest projecte no estava relacionat amb les polítiques d’habitatge sinó amb 

la voluntat d’ubicar una activitat cultural potent al barri Centre, que contribuís a la 

dinamització del mateix al temps que millorar la vialitat i endreçar l’espai, pel que es 

configura com un projecte emblemàtic de ciutat. 

Al gener de 2008  es va signar el contracte amb la constructora OHL i es van iniciar les 

obres que van finalitzar al desembre de 2009. 

Tant l’equipament municipal destinat a cinemes com els locals de la promoció, objecte de 

permuta van ser lliurats a l’Ajuntament  a principis de l’exercici 2010.  

Durant l'exercici 2013 es va continuar amb la comercialització dels habitatges però la 

situació econòmica va dificultar que els interessats accedissin al finançament que 

requerien per poder adquirir els habitatges, per aquest motiu i per evitar possibles 

ocupacions irregulars i el deteriorament per manca d’ús dels habitatges, es va ampliar 

l'oferta de comercialització al lloguer. A finals de l’exercici 2013 estaven vigents 7 

contractes de lloguer.  
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Al 2014 s’han comercialitzat 3 habitatges i s’han signat 4 contractes de lloguer i s’han 

resolt 2 contractes. Així doncs, a finals de 2014 hi ha 9 habitatges llogats, de manera que 

a 31/12/2014 ja no quedava cap habitatge lliure a la promoció. 

 

 PROJECTE CAMÍ DEL LLOR   

Aquest projecte va suposar la construcció de 68 habitatges, 57 amb protecció oficial, 

règim concertat, i 11 de renda lliure, incloent també 1 local comercial d’uns 200 m2 i 16 

places d'aparcament lliures (6 de cotxe i 10 de moto), també lliures. 

Un 88% del solar procedeix de la cessió obligatòria que va arribar directament a CLAUS 

pel fet de ser administració actuant en el procés urbanístic, l’altre 12% va ser adquirit a 

l’Ajuntament al 2007.  

L'obra va finalitzar al mes d'abril de 2011, no obstant uns problemes amb la contractació 

de les línies telefòniques, imprescindibles per a la posada en marxa dels 4 ascensors de 

la promoció, va retardar el lliurament dels primers habitatges fins al desembre de 2011.  

A 31 de desembre de 2013, encara mancava la liquidació definitiva de la Junta de 

Compensació de Camí del Llor donat que alguns dels propietaris encara devien a la Junta 

un import que supera els 500.000,00 euros, i es va iniciar la via de constrenyiment per part 

de l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.  

 

HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL 

Tot i que el preu màxim previst pels habitatges amb protecció oficial, règim concertat, a la 

normativa era superior, amb la motivació de facilitar l’accés dels adjudicataris, al 2009 el 

Consell d’Administració de Claus SA adoptà l’acord de rebaixar el preu del mòdul, fixant-

ne el preu en 2.600 €/m2 útil computable respecte dels habitatges i en 1.300 €/m2 útil 

computable en relació als trasters i a les places d’aparcament. Amb aquestes condicions 

es van adjudicar 17 habitatges amb protecció oficial que van ser lliurats als seus 

compradors al desembre de 2011. 

Durant els primers mesos de 2012 es va esgotar el llistat de reserva del  procediment 

d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, règim concertat, de la Plaça de Gaietà 
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Mestres i de Camí del Llor iniciat al 2008 i que ja havia quedat obsolet donat que la 

majoria dels possibles adjudicataris han trobat habitatge per altres vies o ha variat molt la 

seva situació econòmica impedint que poguessin formalitzar l’adquisició. No obstant això, 

havíem de complir amb el previst a les bases i donar opció a tots els adjudicataris 

admesos a accedir als habitatges mentre quedessin de disponibles. Al març de 2012 va 

finalitzar el procés, un cop ofert a tots la llista de reserva els habitatges disponibles, i 

resultat del mateix, es va adjudicar un habitatge més amb les mateixes condicions que els 

de 2011. 

Un cop esgotat el llistat resultant del sorteig, atenent a la normativa aplicable ja era 

possible ofertar els habitatges en adjudicació directa i determinar noves condicions 

d'accés als habitatges amb protecció oficial, aquestes noves condicions van consistir en: 

- Per una banda en la reducció del preu de venda aplicable en un 20% 

aproximadament. Fruit d’aquesta rebaixa s’han adjudicat un total de 12 

habitatges més durant el 2012 i 3 més durant 2013. 

- A finals de 2012, donada la modificació de la normativa fiscal que entrà en vigor 

l’1 de gener de 2013 i que ens afecta sobretot per la pujada del tipus IVA del 4% 

al 10%, però també per la eliminació de la deducció per compra d’habitatge, es 

va acordar pel Consell d’Administració de l’empresa compensar aquesta pujada, 

durant el primer semestre de 2013, als compradors, rebaixa que es va aplicar a 

les 3 vendes formalitzades. 

- Per altre banda es van ofertar els habitatges disponibles també en règim de 

lloguer un cop validat amb la Generalitat aquest procés. Resultat d’aquesta oferta 

es van signar 9 contractes de lloguer durant el 2012 i 4 durant 2013. D’aquests 

contractes resten 10 vigents a 31 de desembre de 2013. Respecte a aquests 

habitatges, en traspassar-los del sector de promoció al sector diferenciat de 

lloguer ha generat un autoconsum per part de l’empresa que ha suposat que 

haguéssim de tributar per IVA en un 23% de la quota donada la prorrata amb la 

que comptem en el sector de lloguer. 

- Al maig de 2013, donada la situació econòmica actual i el risc d’exclusió 

residencial de moltes famílies de la població afectades per processos de 

desnonament, el Consell d’Administració va acordar adscriure tres habitatges (2 
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de Camí del Llor i 1 de Gaietà Mestres a la Borsa de Lloguer social Local que 

s’han d’adjudicar pels serveis socials municipals  i amb una renda rebaixada que 

hauria d’anar dels 150,00 als 300,00 €. 

- Al novembre de 2013 va decidir adjudicar 13 més amb una renda de 300,00 €.  

- A l’exercici 2013 s’havien llogat 11 habitatges de protecció oficial i els espais 

vinculats (places d’aparcament i trasters). Durant l’exercici 2014 es van resoldre 

3 contractes de lloguer i es van signar 11 contractes de lloguer, de manera que a 

finals de l’exercici 2014 hi ha 19 habitatges llogats (7 en règim de lloguer social); i 

continua vigent el contracte de lloguer amb opció de compra del local. 

 

HABITATGES DE RENDA LLIURE 

Respecte als 11 habitatges de renda lliure, al novembre de 2011 es va aprovar pel 

Consell d’Administració una forquilla de preus que ens permet rebaixar el preu final de 

venda ajustant el mateix a l'oferta d’altres promocions del voltant. A finals de 2012 s’han 

formalitzat la venda de 5 habitatges. 

Des del 2012 s'han publicitat a portals immobiliaris digitals que han donat com a fruit la 

concertació d’una mitjana de 25 visites mensuals als habitatges. Durant 2013 s’han 

formalitzat 5 escriptures de compravenda restant pendent de comercialització 1 dels 

habitatges de la promoció.  

A finals de 2014 s’ha comercialitzat el darrer pis disponible de renda lliure, concretament 

el Baixos 3a de l’escala D. 

PLACES D'APARCAMENT DE RENDA LLIURE 

S'han posat a la venda les places d'aparcament. Donat que el cost de construcció 

d’alguna de les places era superior a l’import fixat per la taxació encarregada a la 

Sociedad de Tasación al mes de novembre de 2013 s’ha dotat una partida pel 

deteriorament de les mateixes als comptes de 2013. A més, donat que al Consell 

d’Administració de novembre de 2013 es va aprovar una rebaixa en el preu de venda per 

sota del preu de mercat segons la taxació pel que s’ha deteriorat la quantia corresponent. 
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Aquesta rebaixa de preu no s’ha tornar a produir en el 2014 i s‘ha comercialitzat a finals 

d’any una plaça de moto. 

 

ALTRES PROJECTES 

 

RIERA 9  

En data 20 de desembre de 2007 es va subscriure contracte de compravenda amb preu 

determinable i ajornat l’objecte del qual eren 20 finques registrals, no construïdes, 

propietat de Tamburgo S.L. situades al carrer Riera núm. 9 de Sant Boi de Llobregat. El 

preu de venda es va fixar en 360.000,00 € dels quals Claus  va abonar a Tamburgo 

180.000,00 en concepte de bestreta. La totalitat de les finques estaven afectades per una 

modificació de planejament que havia de permetre la construcció d’habitatge assequible a 

la parcel·la. Al febrer de 2011 en una reunió entre ambdues parts a requeriment de 

Tamburgo que demana el compliment del contracte o, en altre cas, anular l’operació, 

restant les quantitats abonades a Tamburgo en el seu poder en concepte d’indemnització.  

Durant el 2011, un cop complerts els condicionants del contracte de compravenda privat 

signat amb Tamburgo SA  es va formalitzar la compravenda en escriptura pública.  

Al novembre de 2013 s’ha realitzat una taxació de les finques per tal d’establir si el valor 

consignat als comptes és real. Resultat d’aquesta taxació s’ha dotat una partida pel 

deteriorament de les mateixes als comptes de 2013. 

Aquest exercici no s’ha demanat una taxació actualitzada. 

 

MOLÍ NOU  

Tot i que la promoció va ser lliurada al 2005, des dels inicis es venen donant als 

habitatges de la promoció anomalies en el paviment consistents en bufats, buits i 

aixecaments de paviment. Aquestes anomalies s’havien anat resolent de forma 

individualitzada per la constructora fins 2009, no obstant, una vegada transcorreguts els 3 

anys de garantia previstos a la normativa, han deixat de donar resposta als veïns els 

habitatges dels quals han manifestat la mateixa patologia.  
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Des de Claus, entenent que és un problema general de la promoció i que s’ha de donar 

una solució global i definitiva als veïns va posar en marxa varies accions: 

- Mantenir reunions amb els veïns afectats per tal de posar de manifest la voluntat 

de l’empresa que es doni una solució integral al problema. 

- Mantenir converses amb la constructora, CONSTRUCCIONS PAI, per tal que 

efectiu les actuacions necessàries en aquest sentit. 

- Encarregar un informe a un tècnic independent per tal que estableixi la causa de 

la patologia. En les conclusions del mateix s’estableix com a causa una execució 

incorrecta en la col·locació del paviment. 

Durant l'exercici 2011, donat que la constructora no estava conforme en acceptar la seva 

responsabilitat en el problema, es van donar els passos necessaris per emprendre 

accions judicials contra la mateixa, assumint Claus la direcció del procés, que realitzarà a 

càrrec seu, a expenses de la condemna en costes de la constructora. En aquest sentit es 

va contractar un bufet d'advocats i es van formalitzar els apoderaments corresponents per 

tal que es pugues interposar la demanda. Finalment la demanda es va interposar en data 

8 de març de 2012, un cop elaborat l’informe pericial definitiu que havia d’acompanyar la 

demanda. 

En els anys 2013 i 2014, mentre dura tot aquest procés CLAUS, S.A. ha continuat 

realitzant les reparacions més urgents, sempre amb constància notarial, per tal de poder 

reclamar a la constructora la indemnització per les despeses assumides per l’empresa. 

A l'octubre de 2014 es va aixecar la suspensió de la celebració de l'acte del judici però 

està pendent la fixació de la data degut a que hi ha hagut un incident motivat per la 

defunció de l'arquitecte de l'obra (també part demandada a instància de la constructora). 

Fins al mes de novembre no ha pogut comparèixer formalment l'hereu de la part. Ara 

s'està a l'espera que el jutge pugui proveir. 
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ALTRES ACTIVITATS. LLOGUER IMMOBLES 

 

LLOGUER NAUS PROLOGIS 

Ha continuat l’explotació de les 9 naus propietat de CLAUS a la zona industrial, sector 

Prologis. 

Durant el 2014 es va resoldre el contracte de lloguer amb l’empresa CONSTRUCCIONES 

METÁLICAS SAF degut a que el client estava en situació de concurs de creditors. D’altra 

banda, es va signar un contracte de lloguer amb l’empresa AMF EXPRESS 7071, SLU. En 

relació a la nau del carrer Vapors, 5 segueix desocupada. Així, a 31/12/2014 de les 9 naus 

continuaven llogades un total de 7.  

LLOGUER HABITATGE C/ FRANCESC MACIÀ, 108  

Aquest habitatge propietat de Claus, a finals de 2014 va ser arrendat en règim de lloguer 

social. 

LLOGUER HABITATGE C/ ANSELM CLAVÉ , 24  

Aquest habitatge cedit a Claus per la Fundació Marianao a finals de 2014 continua 

arrendat. 

LLOGUER LOCAL COMERCIAL MAJOR,13  

Part del local adquirit per Claus SA a 2005 per a servir d’espai de recolzament per a 

campanyes massives es troba llogat des de juny de 2009. Respecte a la part del local 

llogada a l’associació COOPERACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DESOS OPCION 

SOLIDARIA, al setembre de 2013, es va acordar per ambdues parts deixar en suspens el 

contracte d’arrendament celebrat que ha de tenir efectes a partir del dia 1 d’octubre de 

2013 i fins al dia 30 de juny de 2014. En data 30/06/2014 les dues parts van acordar 

prorrogar la suspensió per un any més, mentre l’associació valora la viabilitat de mantenir 

el contracte o no.  

 

 



INFORME DE GESTIÓ - EXERCICI 2014  – CLAUS, SA
 

 

Pàg. 12  de 15  

LLOGUER LOCAL COMERCIAL MAJOR, 6  

A finals de 2014 CLAUS SA va arrendar a l’empresa AMPLIFON IBERICA, SAU la planta 

baixa d’aquest local que fins aquell any havia estat la seu social de l’empresa. 

 

GESTIONS PER A L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

 

GESTIÓ PATRIMONIAL 

 

HABITATGES MUNTANYETA 

Al 2014 ha continuat la gestió per part de CLAUS dels 11 habitatges distribuïts en dos 

edificis de propietat municipal a la Muntanyeta. Durant el 2008 i 2009 van vèncer els 

lloguers del programa social, i es va recuperar la possessió dels habitatges, després de 

gestions diverses, que, en algun cas, va requerir  arribar a judici.  

Un cop confirmada la presència d’aluminosi als dos blocs, es va fer necessària una 

intervenció important a l’estructura de l’edifici que es va portar a terme durant l’any 2009 

amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local. D’altre banda, donat que els habitatges 

recuperats es trobaven en molt mal estat, ha calgut intervenir-hi per dotar-los dels mínims 

d’habitabilitat abans de tornar-los a posar en lloguer. S’han realitzat obres a tots els 

habitatges recuperats que van finalitzar a l’octubre de 2010.  

Al març de 2011 es va portar a terme un procediment d'adjudicació per tal d'adjudicar els 

5 habitatges desocupats. A finals de 2014 es troben ocupats la totalitat dels habitatges. 

 

LOCAL MUNICIPAL FRANCESC MACIÀ, 51 

Aquest local municipal a finals de 2014 continuava arrendat a l’empresa DRUNI, SA. 
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CONCLUSIONS GENERALS  

 

1 Situació i evolució del negoci 

Aquest any 2014 els esforços s’han centrat en la comercialització de les 

promocions amb finques disponibles, Camí del Llor, Gaietà Mestres i Can 

Castellet.  

Els ingressos dels lloguers han finançat en gran part els costos de 

manteniment  dels immobles. 

2 Perspectives  per l’exercici 2015 

Des del punt de vista econòmic, es preveu que els ingressos es mantinguin 

estables i les despeses disminueixin gràcies a l’amortització parcial prevista 

dels préstecs constituïts per CLAUS i als menors costos d’estructura de la 

companyia. 

D’altra banda, està previst iniciar una campanya de comercialització de 

places d’aparcament amb finançament directe de CLAUS a la Promoció Cal 

Quirzet (Plaça Gaietà Mestres). Igualment està previst activar l’acord del 

Consell d’Administració de CLAUS de novembre de 2013 que afecta a la nau 

de CLAUS del carrer Vapors, 5 i al local municipal del carrer Francesc Macià, 

51.  

3 Despeses de I+D 

No s’han realitzat despeses en aquesta matèria 

4 Estructura empresa. 

Al Consell d'Administració de 17 de març de 2014 s'acordà per unanimitat 

aprovar, per temps indefinit, el traspàs de la gestió i la direcció de les 

activitats diàries de la societat a l'empresa municipal CORESSA, que ha de 

fer-se efectiu no més enllà del dia 1 de maig de 2014. Aquesta decisió es 

pren amb la finalitat d'aprofitar l'estructura organitzativa de que disposa el 

grup d'empreses municipals de l'Ajuntament de Sant Boi, de manera a fer 

més eficient i eficaç la gestió de les activitats que cadascuna desenvolupa. 
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Amb aquesta mateixa finalitat s'acordà traspassar a CORESSA el personal 

de CLAUS SA vinculat a l'estructura d'empresa, en concret, la Sra. Mònica 

Romero Guerrero que passarà a formar part de la plantilla de CORESSA. 

5. Esdeveniments posteriors al tancament 

La Llei d’Estabilitat Pressupostaria i de Sostenibilitat Financera del 2012, 

obliga als ens dependents de les administracions públiques a sectoritzar-se 

d’acord amb el sistema europeu de comptes SEC 95, posteriorment 

actualitzat pel SEC 2010. Aquesta sectorització pretén, bàsicament, 

classificar als ens dependents de les administracions en funció de les 

activitats i el finançament de les mateixes en activitats de mercat i de no 

mercat. En aquest sentit, al març del 2013 se’ns classifica per part de la 

IGAE (Intervenció General de l’Administració de l’Estat) a CORESSA com 

mercantil assimilable a Administració Pública, i a CLAUS S.A. com a 

mercantil assimilable a empresa de mercat. Aquesta classificació implica que 

s’hagin d’acomplir o no diferents qüestions relatives a la consolidació de 

comptes amb l’Ajuntament, els límits de l’endeutament per cada ens i pel 

consolidat, la regla de la despesa consolidada, etc.  

Atès aquest context, s’està estudiant portar a terme una modificació 

estructural de la societat per, mitjançant l’instrument adient, traspassar en 

essència les activitats de mercat a CLAUS, S.A.  

6. Adquisicions d’accions pròpies 

No s’ha realitzat adquisició d’accions pròpies. 
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A Sant Boi de Llobregat, en data 18 de febrer de 2015 queda formulat l’informe de gestió 

de Claus, S.A. corresponents a l’exercici 2014, numerats correlativament de la pàgina 1 a 

la 15, donant la seva conformitat, mitjançant signatura, els  membres del Consell 

d’Administració de la Societat. 

  

Sra. Lluïsa Moret i Sabidó Sr. Miguel Àngel Merino Sánchez 

Sr. Juan Antonio Tamayo Fernández Sra. M. Antònia Barragán Prieto 

Sra. Elena Amat Serrano Sr. Josep Puigdengolas Torres 

Sra. Olga Amalia Puertas Balcell Sr. José Real Lorenzo 

Sra. Olga Garcia Piernas  

 




