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1. 
 

ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

 
Cementiris de Barcelona, SA (d'ara endavant CB, SA, o la societat) és una societat anònima 
constituïda el 30 d'agost de 2006 beneficiària de l'escissió parcial per branca d'activitat de la 
societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA, amb data d'efecte l'1 de gener de 2006, i la seva 
durada és indefinida.  
 
El seu domicili social se situa al carrer de Joan d'Àustria 130, 08018 de Barcelona. 
 
El seu objecte social consisteix en la gestió, el desenvolupament i l'explotació dels serveis de 
cremació i cementiris, tots ells a la ciutat de Barcelona. 
 
Cementiris de Barcelona, SA, es constitueix, per tant, com una unitat econòmica 
independent, i adquireix en bloc i per successió universal el patrimoni pertanyent a aquesta 
branca d'activitat originalment explotada per Serveis Funeraris de Barcelona, SA. 
 
En el Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona del 26 de maig de 2006, es 
va aprovar definitivament l'escissió parcial de la societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA. 
Així mateix, es va aprovar també el conveni regulador dels termes i les condicions de la 
gestió del servei de cremació i de cementiris. La durada d'aquest conveni és fins a l'any 
2048, i una vegada finalitzat aquest, han de revertir automàticament en el seu estat adequat 
de funcionament a l'Ajuntament de Barcelona tots els béns, l'actiu i les instal·lacions de la 
societat que tenen per finalitat la prestació del servei de cremació i cementiris objecte 
d'aquest conveni, amb l'exclusió expressa dels passius. Aquesta reversió s'ha de fer sense 
que es produeixi cap tipus d'indemnització per part de l'Ajuntament. 
 
L'Ajuntament manté sobre els serveis de cremació i cementiris la titularitat i les potestats de 
direcció i de control que deriven de l'ordenança legal d'aquests serveis i del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals per preservar-ne el funcionament correcte. 
Addicionalment, en virtut d'aquest conveni regulador, la societat té el dret de percebre la 
remuneració corresponent al servei de cremació i cementiri mitjançant les tarifes de les taxes 
o dels preus públics aprovats pel ple de l'Ajuntament i a utilitzar els béns de domini públic 
afectes a la prestació. 
 
La societat, en els termes que preveu l'article 42 del Codi de comerç, pertany al grup 
consolidat encapçalat per la mercantil Barcelona de Serveis Municipals, SA, amb domicili a la 
Gran Via de Carles III, 85 bis, 08028 Barcelona, que diposita els seus comptes anuals 
consolidats, pendents de formulació, en el Registre Mercantil de Barcelona. Barcelona de 
Serveis Municipals, SA, té el 51% de les accions de la societat. La dominant última de la 
societat és l'Ajuntament de Barcelona, amb domicili al municipi de Barcelona.  
 
Alhora pertany al grup consolidat encapçalat per la societat Pompas Fúnebres Mediterráneas, 
SL, amb domicili a l'avinguda de San Juan Bosco, 58, de Saragossa, i aquesta es consolida 
pel procediment de posada en equivalència, en els termes que preveu la normativa 
comptable vigent en matèria de consolidació, que diposita els comptes anuals consolidats, 
pendents de formulació, en el Registre Mercantil de Saragossa. La dominant última d'aquesta 
societat és Mémora Serveis Funeraris, SL.  
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2. 
 

BASES DE PRESENTACIÓ 

 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 aprovat mitjançant Reial decret 1514/2007, de 16 de 
novembre, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels 
resultats de la societat, així com la veracitat dels fluxos d'efectiu incorporats a l'estat 
de fluxos d'efectiu. 
 
Aquests comptes anuals, formulats pels administradors de la societat, s'han de 
sotmetre a l'aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes, i s'estima que han 
de ser aprovats sense cap modificació. 
 
No hi ha cap principi comptable o criteri de valoració que tingui un efecte significatiu 
en els comptes anuals i que s'hi hagi deixat d'aplicar. 
 
Les xifres contingudes en tots els estats comptables que formen part dels comptes 
anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat 
de fluxos d'efectiu i les notes de la memòria dels comptes anuals) estan expressades 
en euros, que és la moneda de presentació i funcional de la societat. 
 
 

2.2. 
 

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

La preparació dels comptes anuals requereix la realització per part de la societat de 
determinades estimacions comptables i la consideració de certs elements de judici. 
Aquests s'avaluen contínuament i es basen en l'experiència històrica i altres factors, 
incloent-hi les expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables d'acord 
amb les circumstàncies. 

 
Si bé les estimacions considerades s'han dut a terme sobre la millor informació 
disponible a la data de formulació d'aquests comptes anuals, qualsevol modificació en 
el futur de les esmentades estimacions s'aplicaria de manera prospectiva a partir 
d'aquell moment, i es reconeixeria l'efecte del canvi en l'estimació realitzada en el 
compte de pèrdues i guanys de l'exercici en qüestió. 
 
Les estimacions i els judicis principals que es consideren en l'elaboració dels comptes 
anuals són els següents: 

 
• Vides útils dels elements d'immobilitzat material i actius intangibles (vegeu les notes 

4.1 i 4.2). 
 

• Impostos diferits (vegeu la nota 4.8). 
 

• Valor raonable dels instruments financers (vegeu les notes 4.4 i 4.7). 
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2.3. 

 
Comparació de la informació 

D'acord amb la legislació mercantil, els Administradors presenten, a efectes 
comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç, compte de pèrdues i guanys, 
estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i la informació quantitativa 
requerida en la memòria, a més de les xifres de l'exercici 2009, les corresponents a 
l'exercici anterior. 

 
3. 

 
PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

 
La proposta de distribució de resultats de l'exercici 2009 formulada pels administradors 
de la societat i que han de presentar a la Junta General d'Accionistes per a la seva 
aprovació és la següent: 
 

 Import 2009  
  
Base de repartiment  
 Pèrdues i guanys 1.403.277,37 
  
Aplicació  
 Reserva voluntària 3.277,37 
 Dividends 1.400.000,00 
  

 
 

Durant l'exercici 2009 s'ha procedit a la distribució d'un dividend a compte per import de 
700.000 euros, i queden pendents de distribuir 700.000 euros que han de ser efectius durant 
el primer semestre de 2010. 

L'import de distribució de dividends representa 1.400 euros bruts per cadascuna de les 
accions que formen el capital social de la societat.  

D'acord amb el que requereix l'article 216 del text refós de la Llei de societats anònimes, es 
transcriu a continuació l'estat comptable previsional formulat per la societat, en el qual es fa 
palesa l'existència d'un benefici suficient en el període que permetia la distribució del 
dividend a compte, i justificatiu de l'existència de liquiditat suficient per poder efectuar el 
pagament:  
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 Import en 
milers d'euros 

2009 
  
Benefici net del període 1 de gener a 31 d'octubre  1.080 

Quantitat màxima de possible distribució 700 

Quantitat proposada i distribuïda 700 

  

Liquiditat disponible abans del pagament (*) 1.355 

Import brut del dividend a compte -700 

Liquiditat disponible després del pagament 655 
 

(*) Inclou les línies de crèdit no disposades amb entitats financeres. 

 
4. 
 

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Les principals normes de registre i valoració que ha fet servir la societat en l'elaboració 
d'aquests comptes anuals han estat les següents: 
 
 
4.1 Immobilitzat intangible 
 
 

a)  
 

Aplicacions informàtiques 

Es refereix principalment als imports satisfets per l'accés a la propietat o pel dret a l'ús 
de programes informàtics, únicament en els casos en què es preveu que la seva 
utilització ha d'incloure diversos exercicis.  
 
Les aplicacions informàtiques figuren valorades al seu cost d'adquisició i s'amortitzen 
en funció de la seva vida útil, que és de tres o quatre anys. Les despeses de 
manteniment d'aquestes aplicacions informàtiques es carreguen al compte de pèrdues i 
guanys de l'exercici en què es produeixen. 
 
 

b) 
 
Patents i marques 

Les patents i marques tenen una vida útil definida i es registren pel seu cost menys 
l'amortització acumulada i les correccions per deteriorament del valor reconegudes. 
 
 
L'amortització es calcula pel mètode lineal durant la seva vida útil estimada en deu 
anys. 
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4.2 Immobilitzat material 
 

 
L'immobilitzat material es comptabilitza pel seu cost d'adquisició menys l'amortització i 
l'import acumulat de qualsevol eventual pèrdua de valor.  
 
La societat té activats els béns procedents de l'escissió de Serveis Funeraris de 
Barcelona, SA, pel mateix valor net comptable amb què figuraven en aquesta societat. 
 
Els costos d'ampliació, modernització o millora dels béns de l'immobilitzat material 
s'incorporen a l'actiu com a valor més elevat del bé exclusivament quan en suposen un 
augment de la capacitat, la productivitat o l'allargament de la vida útil, i sempre que 
sigui possible conèixer o estimar el valor comptable dels elements que resulten donats 
de baixa de l'inventari per haver estat substituïts. 
 
Els costos de reparacions importants s'activen i s'amortitzen durant la seva vida útil 
estimada, mentre que les despeses de manteniment recurrents es carreguen en el 
compte de pèrdues i guanys durant l'exercici en què s'hi incorre. 

 
S'inclouen també en aquest epígraf totes les construccions realitzades dins dels 
recintes de cementiris que aquesta explota mitjançant gestió indirecta, d'acord amb les 
condicions que estableix el conveni regulador dels termes i les condicions de la gestió 
del servei de cremació i de cementiris (vegeu la nota 1) i inclou: 

 
- Construcció de nínxols, tombes i pavimentació de cementiris, que es 
registren pel seu cost de construcció. 

 
 - Rescats de sepultures, que es registren d'acord amb el seu preu de rescat 

regulat a l'article 8è de les Ordenances municipals de taxes i tarifes dels 
serveis de cremació i cementiris. 

 
  - Recuperació de sepultures, que es registren pel seu valor venal, entès com 
el preu de rescat establert en el punt anterior, amb abonament al compte de 
“Subvencions, donacions i llegats”. 

  
 
L'amortització de l'immobilitzat material es calcula sistemàticament pel mètode lineal 
en funció de la seva vida útil estimada, tenint en compte la depreciació efectivament 
soferta pel seu funcionament, ús i gaudi. Les vides útils estimades són: 

 
 
 
 
 

 
 

Anys de vida útil estimada 
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Edificis 50 
Maquinària 10 
Instal·lacions 10 
Utillatge 5 
Equips d'oficina 10 
Equips processament d'informació 4-10 
Elements de transport 6 
Mobiliari 10 
Equips de serveis funeraris 5 

 
 
En el cas dels béns en règim de concessió en els quals la vida útil és superior a la vida 
de la concessió, l'amortització es calcula sistemàticament pel mètode lineal en funció 
de la vida de concessió.  
 
Quan el valor comptable d'un actiu és superior al seu import recuperable estimat, el 
valor es redueix de manera immediata fins a l'import recuperable. 

 
Les pèrdues i els guanys per la venda d'immobilitzat material es calculen comparant els 
ingressos obtinguts per la venda amb el valor comptable i es registren en el compte de 
pèrdues i guanys. 
 
La societat avalua, en cada data de tancament del balanç, si hi ha cap indici de 
deteriorament del valor d'algun actiu. Si hi hagués tal indici, la societat estima l'import 
recuperable de l'actiu, entès com el més gran entre el valor raonable de l'actiu menys 
els costos per a la seva venda i el seu valor en ús.  
 
Per determinar el valor en ús d'un actiu, les entrades d'efectiu futures que aquest 
s'estima que ha de generar es descompten del seu valor actual utilitzant una taxa de 
descompte que reflecteix el valor actual del diner a llarg termini i els riscos específics 
de l'actiu.  
 
En el cas que l'actiu analitzat no generi fluxos de caixa pel seu compte 
independentment d'altres actius, s'estima el valor raonable o en ús de la unitat 
generadora d'efectiu (grup més petit identificable d'actius que genera fluxos d'efectiu 
identificables per separat d'altres actius o grups d'actius) en què s'inclou l'actiu. En el 
cas que hi hagi pèrdues per deteriorament en una unitat generadora d'efectiu, en 
primer lloc es redueix l'import en llibres dels actius de manera proporcional al valor en 
llibres de cadascun d'ells.  
 
Les pèrdues per deteriorament (excés del valor en llibres de l'actiu sobre el seu valor 
recuperable) es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici. 
 
Al tancament de cada exercici, en el cas que en exercicis anteriors la societat s'hagi 
reconegut pèrdues per deteriorament d'actius, s'avalua si hi ha indicis que aquestes 
hagin desaparegut o disminuït, i s'estima, si s'escau, el valor recuperable de l'actiu 
deteriorat.  
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Una pèrdua per deteriorament reconeguda en exercicis anteriors únicament es 
revertiria si s'hagués produït un canvi en les estimacions utilitzades per determinar 
l'import recuperable de l'actiu des que l'última pèrdua per deteriorament va ser 
reconeguda. Si aquest fos el cas, el valor en llibres de l'actiu s'ha d'incrementar fins al 
seu valor recuperable, i no pot excedir el valor en llibres que s'hagi registrat, net 
d'amortització, si no s'ha reconegut la pèrdua per deteriorament per a l'actiu en anys 
anteriors. Aquesta reversió es registraria en el compte de pèrdues i guanys de 
l'exercici.  
 

 
4.3 Arrendaments 
 
a) 
 

Quan la societat és l'arrendatari – Arrendament operatiu 

Els arrendaments en els quals l'arrendador conserva una part important dels riscos i 
beneficis derivats de la titularitat es classifiquen com a arrendaments operatius. Els 
pagaments en concepte d'arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu rebut de 
l'arrendador) es carreguen en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es 
meritin sobre una base lineal durant el període d'arrendament. 

 
b) 
 

Quan la societat és l'arrendador – Arrendament operatiu 

 
Quan els actius són arrendats sota arrendament operatiu, l'actiu s'inclou en el balanç 
d'acord amb la seva naturalesa. Els ingressos derivats de l'arrendament es reconeixen 
de manera lineal durant el termini de l'arrendament. 

 
 
4.4 Actius financers 
 
 

La societat fixa la categoria dels seus actius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial i la revisa en cada tancament, sobre la base de les decisions 
adoptades per la direcció. Aquesta classificació depèn de la finalitat amb la qual les 
inversions han estat adquirides. 
 
De manera general, en el balanç adjunt es classifiquen com a corrents els actius 
financers amb venciment igual o inferior a l'any, i com no corrents si el venciment 
supera aquest període. 
 
La societat registra la baixa d'un actiu financer quan s'ha extingit o s'han cedit els drets 
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, i cal que s'hagin transferit de 
manera substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat; en el cas concret 
de comptes per cobrar, s'entén que aquest fet es produeix en general si s'han 
transmès els riscos d'insolvència i de mora. 

 
  Els actius financers de la societat es classifiquen en les categories següents: 
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a)  
 

Préstecs i partides per cobrar 

Els préstecs i partides per cobrar són actius financers no derivats amb cobraments 
fixos o determinables que no cotitzen en un mercat actiu. S'inclouen en actius corrents, 
excepte per a venciments superiors a 12 mesos des de la data del balanç en què es 
classifiquen com a actius no corrents.  
 
Aquest epígraf correspon principalment a: 
 
- Crèdits concedits a entitats del grup, associades o vinculades, que es valoren pel 

seu valor nominal (que no difereix significativament de la seva valoració al cost 
amortitzat utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu). 

 
- Comptes per cobrar per operacions comercials, que es valoren pel valor nominal del 

seu deute, que és similar al seu valor raonable en el moment inicial. Aquest valor és 
minorat, si s'escau, per la corresponent provisió d'insolvències (pèrdua per 
deteriorament de l'actiu), quan hi ha evidència objectiva que no es cobrarà la 
totalitat de l'import degut, amb efecte en el compte de pèrdues i guanys de 
l'exercici. 

 
- Comptes per cobrar per operacions no comercials, corresponents bàsicament a 

saldos amb personal, etc. 
 
Com a mínim al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives 
necessàries per deteriorament de valor si hi ha evidència objectiva que no es cobraran 
tots els imports que es deuen.  
 

b) 
 

Inversions mantingudes fins al venciment 

Els actius financers mantinguts fins al seu venciment són valors representatius de 
deute amb cobraments fixos o determinables i venciment fix, que es negocien en un 
mercat actiu i que la direcció de la societat té la intenció efectiva i la capacitat de 
mantenir fins al seu venciment. 
 
Aquests actius financers s'inclouen en actius no corrents, excepte aquells amb 
venciment inferior a 12 mesos a partir de la data del balanç, que es classifiquen com a 
actius corrents. 
 
Els criteris de valoració d'aquestes inversions són els mateixos que per als préstecs i 
les partides per cobrar.  
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4.5 Existències 
 
Les existències es valoren al seu cost o al seu valor net realitzable, el més baix dels 
dos. Quan el valor net realitzable de les existències sigui inferior al seu cost, s'efectuen 
les oportunes correccions valoratives, i es reconeixen com una despesa en el compte 
de pèrdues i guanys. Si les circumstàncies que causen la correcció de valor deixen 
d'existir, l'import de la correcció és objecte de reversió i es reconeix com a ingrés en el 
compte de pèrdues i guanys. 

 
El cost es determina pel cost mitjà ponderat. El valor net realitzable és el preu de 
venda estimat en el curs normal del negoci, menys els costos estimats necessaris per 
portar-la a terme.  
 

 
4.6 Fons Propis 
 

El capital social està representat per accions ordinàries. 
 

Els costos d'emissió de noves accions o opcions es presenten directament contra el 
patrimoni net, com a menys reserves. 

 
 
4.7 Passius financers 
 

La Societat fixa la categoria dels seus passius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial i la revisa en cada tancament, sobre la base de les decisions 
adoptades per la Direcció. Aquesta classificació depèn de la finalitat per a la qual 
aquests passius han estat formalitzats.  
 
De manera general, en el balanç adjunt es classifiquen com a corrents els passius 
financers amb venciment igual o inferior a l'any, i com a no corrents si el venciment 
supera aquest període. 
 
La baixa d'un passiu financer es reconeix quan l'obligació que el genera s'ha extingit. 
 
La Societat classifica la totalitat dels seus passius financers en la categoria de Deutes 
que cal pagar, i hi inclou dèbits per operacions comercials i dèbits per operacions no 
comercials.  
 
El deute financer es reconeix inicialment per l'import del seu valor raonable i es 
registren també els costos en què s'hagi incorregut per a la seva obtenció. En períodes 
posteriors, la diferència entre els fons obtinguts (nets dels costos necessaris per a la 
seva obtenció) i el valor de reemborsament, en el cas que n'hi hagués i fos 
significativa, es reconeix en el compte de pèrdues i guanys durant la vida del deute 
d'acord amb el tipus d'interès efectiu. 
 
 
 



CEMENTIRIS DE BARCELONA. SA 
 

Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2009 
 

(expressat en euros) 
 
 

Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tenen un tipus d'interès contractual es valoren, tant en el moment inicial com 
posteriorment, pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu 
no és significatiu.  
 
S'inclouen en aquesta categoria les següents tipologies de passius per naturalesa: 
 
 - Avançaments rebuts tant per lloguer de sepultures a 1 i 2 anys, com també 
avançaments rebuts per les adjudicacions de sepultures, que poden ser a 15, 30, 50 i 
99 anys, encara que principalment són a 50 anys. Aquests avançaments es registren 
pel seu valor raonable, calculat mitjançant actualització de l'efecte financer basat en el 
més ben estimat, i s'incorporen en el compte de pèrdues i guanys durant el període de 
vigència del lloguer o l'adjudicació. Es registren per separat l'ingrés meritat amb 
abonament a l'epígraf “Altres ingressos d'explotació” i la despesa financera meritada 
amb càrrec a l'epígraf de “Despeses financeres”. 
 
 - Fiances rebudes. Aquestes figuren registrades en l'epígraf d'“Altres passius 
financers”. 
 
 - Dèbits per operacions comercials corresponents als saldos de creditors per 
prestació de serveis. 
 
 - Partides que cal pagar per operacions no comercials. S'hi inclouen, entre 
d'altres, proveïdors d'immobilitzat, personal, etc. 
 

 
4.8 Impost sobre beneficis 
 

La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis és l'import que, per aquest concepte, es 
produeix en l'exercici i que comprèn la despesa (ingrés) tant per impost corrent com 
per impost diferit. 

 
Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra en el compte de 
pèrdues i guanys. No obstant això, es reconeix en el patrimoni net l'efecte impositiu 
relacionat amb partides que es registren directament en el patrimoni net. 

 
Els actius i passius per impost corrent es valoren per les quantitats que s'espera pagar 
o recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o aprovada i 
pendent de publicació en la data de tancament de l'exercici. 

 
Els impostos diferits es calculen, d'acord amb el mètode del passiu, sobre les 
diferències temporals que sorgeixen entre les bases fiscals dels actius i passius i els 
seus valors en llibres. No obstant això, si els impostos diferits sorgeixen del 
reconeixement inicial d'un actiu o un passiu en una transacció diferent d'una 
combinació de negocis que en el moment de la transacció no afecta ni el resultat 
comptable ni la base imposable de l'impost, no es reconeixen. L'impost diferit es 
determina aplicant la normativa i els tipus impositius aprovats o a punt d'aprovar-se en 
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la data del balanç i que s'espera aplicar quan l'actiu corresponent per impost diferit es 
realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi. 

 
Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura que resulti probable que 
s'hagi de disposar de guanys fiscals futurs amb els quals poder compensar les 
diferències temporals. 

 
 
4.9 Subvencions, donacions i llegats 
 

Les subvencions, les donacions i els llegats que tinguin caràcter de reintegrables es 
registren com a passius fins que compleixin les condicions perquè siguin considerats no 
reintegrables, mentre que les subvencions, les donacions i els llegats no reintegrables 
es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen com 
a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de manera correlacionada amb les 
despeses derivades de la subvenció, la donació o el llegat.  
 
A aquest efecte, una subvenció, una donació o un llegat es considera no reintegrable 
quan hi ha un acord individualitzat de concessió de la subvenció, de la donació o del 
llegat, s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no hi ha 
dubtes raonables que es pot cobrar. 

 
Les subvencions, les donacions i els llegats de caràcter monetari es valoren pel valor 
raonable de l'import concedit i les subvencions, les donacions i els llegats no 
monetaris, pel valor raonable del bé rebut, referits els dos valors al moment del seu 
reconeixement. 
 
Tal com s'ha indicat a la nota 4.2, la societat porta a terme un procés de desnonament 
de les sepultures que, en el període dels últims vint anys, no han satisfet la taxa de 
conservació corresponent establerta a les Ordenances fiscals aprovades pel Consell 
Plenari de l'Ajuntament de Barcelona. La contrapartida del cost activat com a 
recuperació de sepultures es registra a la partida de “Subvencions, donacions i llegats” 
i s'imputa al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en la mateixa mesura que se 
n'imputa l'amortització del cost corresponent. 

 
4.10 Ingressos i despeses 
 

 
Amb caràcter general, els ingressos i les despeses es registren seguint el principi de 
meritació i el de correlació d'ingressos i despeses, independentment del moment en 
què són cobrats o pagats. 
 
Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació a rebre i representen 
els imports per cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les 
activitats de la societat, menys devolucions, rebaixes, descomptes i l'impost sobre el 
valor afegit. 
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La societat reconeix els ingressos quan el seu import es pot valorar amb fiabilitat, és 
probable que els beneficis econòmics futurs hagin d'anar a parar a la societat i es 
compleixen les condicions específiques per a cada una de les activitats. 

 
La tipologia dels ingressos per prestacions de serveis de la societat, així com els criteris 
per al seu reconeixement, són els següents: 
 
 

• Lloguer de sepultures: es paga un import per l'ús temporal d'una 
sepultura per un període d'1 o 2 anys i que pot ser renovat per termes 
igual de curts. El seu ingrés es reconeix en funció dels anys de lloguer i es 
periodifica la part no meritada. 

 
• Concessions de sepultures: és el dret d'ús privatiu d'una sepultura que té 

com a finalitat un enterrament. Per a aquesta concessió s'ha de pagar 
una taxa de concessió que varia segons el tipus de sepultura i el període. 
Dins d'aquestes concessions de sepultures cal distingir els períodes 
següents: 15, 30, 50 i 99 anys i també les concessions a terminis. L'ingrés 
es reconeix en funció dels anys de concessió i es periodifica la part no 
meritada. Respecte a l’efecte financer de les periodificacions, veure 
explicació en Nota 4.7. 

 
• Ingressos de conservació: és un tribut amb naturalesa de taxa, que grava 

tots els titulars d'un dret funerari i que té com a finalitat cobrir les 
despeses que suposa la conservació dels cementiris. La taxa de 
conservació es factura al principi de l'exercici i tant el període de 
meritació com el de pagament coincideixen amb l'any natural. 

 
• Ingressos per incineracions: és un tribut, amb naturalesa de taxa, que 

neix arran d'una sol·licitud de cremació d'un difunt i que té com a finalitat 
cobrir les despeses que implica la cremació d'un difunt. Els ingressos per 
incineracions es meriten en el moment de la prestació del servei. 

 
• Ingressos per altres taxes: inclouen taxes com les d'exhumació i 

inhumació, que tenen com a finalitat cobrir les despeses que generen els 
actes d'exhumació i inhumació de cadàvers, entre altres operacions de 
cementiris. Els ingressos per altres taxes es meriten en el moment de la 
prestació del servei. 

 
• Ingressos per vendes d'urnes, reliquiaris i altres complements: són tots 

aquells ingressos que no corresponen a taxes, com ara urnes, reliquiaris, 
làpides i altres productes. Els ingressos per vendes d'urnes, reliquiaris i 
altres complements es meriten en el moment de fer-ne efectiva la venda. 

 
Els ingressos per interessos es reconeixen usant el mètode del tipus d'interès efectiu.  
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4.11 Provisions i contingències 
 

Les provisions es reconeixen quan la societat té una obligació present, ja sigui legal o 
implícita, com a resultat de successos passats, és probable que necessiti una sortida de 
recursos per liquidar l'obligació i l'import es pot estimar de manera fiable.  

 
Les provisions es valoren pel valor actual dels desemborsaments que s'espera que 
siguin necessaris per liquidar l'obligació utilitzant un tipus abans d'impostos que 
reflecteixi les avaluacions del mercat actual del valor temporal del diner i els riscos 
específics de l'obligació. Els ajustos en la provisió arran de la seva actualització es 
reconeixen com una despesa financera a mesura que es van meritant. 

 
Les provisions amb venciment inferior o igual a un any, amb un efecte financer no 
significatiu, no es descompten. 

 
Quan s'espera que part del desemborsament necessari per liquidar la provisió sigui 
reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com un actiu independent, 
sempre que en sigui pràcticament segura la recepció. 

 
Per la seva banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions 
sorgides com a conseqüència de successos passats, la materialització dels quals està 
condicionada a què es produeixi o no un o més esdeveniments futurs independents de 
la voluntat de la societat. Aquests passius contingents no són objecte de registre 
comptable i se'n presenta el detall a la memòria (nota 13). 
 
 

4.12 Medi ambient 
 
Anualment es registren com a despesa o com a inversió, en funció de la seva 
naturalesa, els desemborsaments efectuats per complir amb les exigències legals en 
matèria de medi ambient. Els imports registrats com a inversió s'amortitzen en funció 
de la seva vida útil.  
 
No s'ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caràcter mediambiental tenint 
en compte que no hi ha contingències relacionades amb la protecció del medi ambient. 

 
 
4.13 Prestacions als empleats 
 

Tenint en compte els acords laborals corresponents, la societat té els compromisos 
següents amb els empleats: 
 
- D'acord amb el que estableixen els articles 119, 120 i 121 del Conveni col·lectiu 

de la societat, aquesta té el compromís de facilitar en cas de mort un sepeli 
gratuït a tots els empleats tant actius com en situació de pensionistes. Es tracta 
d'una prestació definida. 

 



CEMENTIRIS DE BARCELONA. SA 
 

Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2009 
 

(expressat en euros) 
 
 

- Pla de pensions, que està externalitzat amb una entitat financera des de l'any 
2002 i que consisteix en un sistema d'ocupació de promoció conjunta per als 
empleats de Serveis Funeraris de Barcelona, SA, i Cementiris de Barcelona, SA. És 
un sistema d'aportació definida per a la prestació de jubilació i incapacitat 
permanent total per a la professió habitual i de prestació definida per a les 
prestacions de mort i incapacitat absoluta per a tot treball o gran invalidesa.  

 
La definició i criteri de comptabilització dels plans d’aportació i prestació definida son 
els següents: 
 

 
Plans d'aportacions definides 

Un pla d'aportacions definides és aquell sota el qual la societat fa contribucions fixes a 
una entitat separada i no té cap obligació legal, contractual o implícita de fer-hi 
contribucions addicionals si l'entitat separada no disposa d'actius suficients per atendre 
els compromisos assumits. 

 
Per als plans d'aportacions definides, la societat paga aportacions a plans 
d'assegurances de pensions gestionats de manera pública o privada sobre una base 
obligatòria, contractual o voluntària. Una vegada que s'han pagat les aportacions, la 
societat no té obligació de fer-hi pagaments addicionals. Les contribucions es 
reconeixen com a prestacions als empleats quan es meritin. Les contribucions pagades 
per endavant es reconeixen com un actiu en la mesura que una devolució d'efectiu o 
una reducció dels pagaments futurs estiguin disponibles. 
 
La societat reconeix un passiu per les contribucions a realitzar quan, al tancament de 
l'exercici, figurin contribucions meritades no satisfetes. 
 

 
Plans de prestacions definides  

Els plans de pensions que no tenen caràcter d'aportació definida es consideren de 
prestació definida. Generalment, els plans de prestacions definides estableixen l'import 
de la prestació que ha de rebre l'empleat en el moment de la seva jubilació, 
normalment en funció d'un factor o més d'un com l'edat, els anys de servei i la 
remuneració. 
 
La societat reconeix en el balanç una provisió respecte dels plans de pensions de 
prestació definida per la diferència entre el valor actual de les retribucions 
compromeses i el valor raonable dels eventuals actius afectes als compromisos en què 
s'han de liquidar les obligacions, minorat, si s'escau, per l'import dels costos per serveis 
passats no reconeguts encara. 
 
Si de la diferència anterior sorgeix un actiu, la seva valoració no pot superar el valor 
actual de les prestacions que poden retornar a la societat en forma de 
reemborsaments directes o de contribucions futures més baixes, més, si s'escau, la 
part pendent d'imputar a resultats de costos per serveis passats. Qualsevol ajust que la 
societat hagi de fer per aquest límit en la valoració de l'actiu s'imputa directament a 
patrimoni net i es reconeix com a reserves. 
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El valor actual de l'obligació es determina mitjançant mètodes actuarials de càlcul i 
hipòtesis financeres i actuarials sense biaix i compatibles entre sí. 
 
La variació en el càlcul del valor actual de les retribucions compromeses o, si s'escau, 
dels actius afectes, en la data de tancament, deguda a pèrdues i guanys actuarials es 
reconeix en l'exercici que sorgeix, directament en el patrimoni net com a reserves. A 
aquest efecte, les pèrdues i els guanys són exclusivament les variacions que sorgeixen 
de canvis en les hipòtesis actuarials o d'ajustos per l'experiència. 
 
Els costos per serveis passats es reconeixen immediatament en el compte de pèrdues i 
guanys, excepte quan es tracti de drets revocables; en aquest cas, s'imputen al 
compte de pèrdues i guanys de manera lineal en el període que resta fins que els drets 
per serveis passats són irrevocables. No obstant això, si sorgeix un actiu, els drets 
revocables s'imputen al compte de pèrdues i guanys de manera immediata, llevat que 
sorgeixi una reducció en el valor actual de les prestacions que poden retornar a la 
Societat en forma de reemborsaments directes o de contribucions futures més baixes; 
en aquest cas, s'imputa de manera immediata en el compte de pèrdues i guanys 
l'excés sobre aquesta reducció. 
 
 

4.14 Transaccions entre parts vinculades 
 

Amb caràcter general, les operacions entre empreses del grup es comptabilitzen en el 
moment inicial pel seu valor raonable. Si s'escau, si el preu acordat difereix del seu 
valor raonable, la diferència es registra tenint en compte la realitat econòmica de 
l'operació. La valoració posterior es realitza d'acord amb el que preveuen les normes 
corresponents. 
 
 

5. 
 

GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

 
5.1 
 

Factors de risc financer 

Les activitats de la Societat estan exposades a diversos riscos financers: risc de crèdit, 
risc del tipus d'interès i risc de liquiditat.  
 
La gestió del risc financer està controlada per la Direcció Financera de la Societat.  

 
a) 
 

Risc de crèdit 

El risc de crèdit sorgeix d'efectiu i equivalents a l'efectiu, així com de deutors 
comercials o altres deutes, incloent-hi comptes a cobrar pendents i transaccions 
compromeses. 
 
La Societat, per la tipologia del servei prestat, no manté cap garantia com a 
assegurança, si bé cal indicar que del total de vendes i prestacions de serveis el nivell 
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d'incobrables no és significatiu.  
 

b) Risc de tipus d'interès
 

  

Atès que la societat no disposa d'endeutament financer es considera que el risc de 
tipus d'interès no és significatiu.  
 

 
c) 
 

Risc de liquiditat 

La societat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la disponibilitat 
de finançament per un import suficient a través de facilitats de crèdit, tant del mateix 
grup al qual pertany, com, si s'escau, d'entitats financeres externes. 

  
La direcció fa un seguiment de les previsions de reserva de liquiditat de la societat en 
funció dels fluxos d'efectiu esperats. 

 
 
5.2  
 

Estimació del valor raonable 

El valor raonable dels instruments financers que no cotitzen en un mercat actiu es 
determina fent servir tècniques de valoració. La societat utilitza una varietat de 
mètodes i fa hipòtesis que es basen en les condicions del mercat que hi ha en 
cadascuna de les dates del balanç.  
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6. 
 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

El detall i moviment de les partides incloses en “Immobilitzat intangible” és el següent: 
 

  

Patents, 
llicències i 
marques 

Aplicacions 
informàtiques 

Altre 
immobilitzat 

intangible 
Total 

A 1 de gener de 2008     
Cost 0 35.337 181.641 216.978 
Amortització acumulada i pèrdua de valor 
(deteriorament) 0 (7.007) 0 (7.007) 

Valor net comptable  0 28.330 181.641 209.971 
Moviment exercici 2008     
Valor net comptable obertura 0 28.330 181.641 209.971 
Altes  3.650 12.344 29.146 45.140 
Dotació a l'amortització (163) (12.226) 0 (12.389) 
Valor net comptable al tancament 3.487 28.448 210.787 242.722 
A 31 de desembre de 2008     
Cost 3.650 47.681 210.787 262.118 
Amortització acumulada i pèrdua de valor 
(deteriorament) (163) (19.233) 0 (19.396) 
Valor net comptable 2008 3.487 28.448 210.787 242.722 
 
 

 

Patents, 
llicències i 
marques 

Aplicacions 
informàtiques 

Altre 
immobilitzat 

intangible 
Total 

A 1 de gener de 2009     
Cost 3.650 47.681 210.787 262.118 
Amortització acumulada i pèrdua de valor 
(deteriorament) (163) (19.233) 0 (19.396) 

Valor net comptable  3.487 28.448 210.787 242.722 
Moviment exercici 2009     
Valor net comptable obertura 3.487 28.448 210.787 242.722 
Altes  3.950 186.000 31.882 221.832 
Traspassos 0 210.787 (210.787) 0 
Dotació a l'amortització (590) (50.497) 0 (51.087) 
Valor net comptable al tancament 6.847 374.738 31.882 413.467 
A 31 de desembre de 2009     
Cost 7.600 444.468 31.882 483.950 
Amortització acumulada i pèrdua de valor 
(deteriorament) (753) (69.730) 0 (70.483) 

Valor net comptable 2009 6.847 374.738 31.882 413.467 
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a) 
 

Moviments significatius de l'exercici 

Les altes de l'exercici 2009 corresponen principalment a la part financera del nou ERP (SAP), 
d'aplicació per al grup CB/SFB/Mémora, mentre que les altes de l'exercici 2008 corresponien 
a adquisició del software Microsoft Office 2007 i també a l'abans esmentat SAP, el qual a 31 
de desembre de 2008 estava en curs. 
 
b) 

 
Immobilitzat intangible totalment amortitzat 

A 31 de desembre de 2009 hi ha immobilitzat intangible, encara en ús, i totalment 
amortitzat amb un cost comptable de 5.418 euros (4.588 euros el 31 de desembre de 
2008).  

 
c) 
 

Assegurances 

La societat té contractades diverses pòlisses d'assegurança per cobrir els riscos a què 
estan subjectes els béns de l'immobilitzat intangible. La cobertura d'aquestes pòlisses 
es considera suficient. 

 
7. 
 

IMMOBILITZAT MATERIAL 

El detall i el moviment de les partides incloses en Immobilitzat material són els següents: 
 

  

Terrenys i 
construccions 

Instal·lacions 
tècniques i altre 

immobilitzat material 

Immobilitzat en 
curs i bestretes Total 

A 1 de gener de 2008     
Cost  12.930.750 6.915.583 1.720.081 21.566.414 
Amortització acumulada i 
pèrdua de valor 
(deteriorament) (847.555) (4.134.896) 0 (4.982.451) 

Valor net comptable 12.083.195 2.780.687 1.720.081 16.583.963 
Moviment exercici 2008     
Valor net comptable obertura 12.083.195 2.780.687 1.720.081 16.583.963 
Altes 2.474.071 693.335 5.431.143 8.598.549 
Baixes  0 (162.529) 0 (162.529) 
Traspassos 2.705.646 46.420 (2.752.066) 0 
Dotació a l'amortització (302.108) (499.586) 0 (801.694) 
Altres (amortització acumulada 
de baixes) 0 159.774 0 159.774 

Valor net comptable 16.960.804 3.018.101 4.399.158 24.378.063 
     
A 31 de desembre de 2008     
Cost  18.110.467 7.492.809 4.399.158 30.002.434 
Amortització acumulada i 
pèrdua de valor 
(deteriorament) (1.149.663) (4.474.708) 0 (5.624.371) 

Valor net comptable 2008 16.960.804 3.018.101 4.399.158 24.378.063 
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Terrenys i 
construccions 

Instal·lacions 
tècniques i altre 

immobilitzat material 

Immobilitzat en 
curs i avançaments Total 

1 de gener de 2009     
Cost  18.110.467 7.492.809 4.399.158 30.002.434 
Amortització acumulada i 
pèrdua de valor 
(deteriorament) (1.149.663) (4.474.708) 0 (5.624.371) 

Valor net comptable 16.960.804 3.018.101 4.399.158 24.378.063 
Moviment exercici 2009     
Valor net comptable obertura 16.960.804 3.018.101 4.399.158 24.378.063 
Altes 3.163.813 485.568 892.458 4.541.839 
Baixes  (1.103.922) (201.493) 0 (1.305.415) 
Traspassos 3.898.578 8.545 (3.907.123) 0 
Dotació a l'amortització (468.993) (531.852) 0 (1.000.845) 
Altres (amortització acumulada 
de baixes) 0 192.093 0 192.093 

Valor net comptable 22.450.280 2.970.962 1.384.493 26.805.735 
     
31 de desembre de 2009     
Cost  24.068.936 7.785.429 1.384.493 33.238.858 
Amortització acumulada i 
pèrdua de valor 
(deteriorament) (1.618.656) (4.814.467) 0 (6.433.123) 

Valor net comptable 2009 22.450.280 2.970.962 1.384.493 26.805.735 
 
 
a) 
 

Moviments significatius de l'exercici 

Les altes de l'exercici 2009 corresponen principalment a: 
 

- Rehabilitació i millora de nínxols, tombes, panteons i columbaris situats en els 
diferents cementiris per valor de 958 milers d'euros. 

- Alta de la construcció de l'aparcament situat al cementiri de Collserola per valor 
de 673 milers d'euros. 

- Alta de nínxols desnonats per valor de 14 milers de euros. 
- Rehabilitació i millora del recinte dels diferents cementiris per valor de 415 milers 

d'euros. 
- Adquisició de vehicles per valor de 47 milers d'euros. 
- Millora i noves instal·lacions per als forns crematoris per valor de 210 milers 

d'euros. 
- Adquisició de vehicles portafèretres per valor de 125 milers d'euros. 
- Realització d’obres en la cafeteria i reforma del tanatori de Collserola. L’import de 

les mateixes ha pujat a 1.104 milers d’euros, i amb posterioritat ha estat venut a 
l’entitat vinculada Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. pel seu cost (1.104 milers 
d’euros) 
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Mentre que les altes de l'exercici 2008 corresponen bàsicament a: 
 

- Rehabilitació i millora de nínxols, tombes, panteons i columbaris situats en els 
diferents cementiris per valor de 1.882 milers d'euros. 

- Alta de nínxols desnonats per valor de 1.193 milers d'euros. 
- Rehabilitació i millora del recinte dels diferents cementiris per valor de 1.500 

milers d'euros. 
- Adquisició de vehicles elèctrics per valor de 131 milers d'euros. 
- Millora i noves instal·lacions per als forns crematoris per valor de 154 milers 

d'euros. 
 
D'altra banda, les baixes de l'exercici 2009 corresponen principalment a les obres i reformes 
realitzades al tanatori de Collserola esmentades amb anterioritat, i a elements de transport 
per un cost de 191 milers d'euros, i la seva amortització acumulada és de 182 milers d'euros. 
A 31 de desembre de 2008 corresponien també a elements de transport amb un cost de 132 
milers d'euros i una amortització acumulada de 130 milers d'euros. 
 
El resultat obtingut en l'exercici 2009 en les baixes d'immobilitzat material puja a 8.107 euros 
de pèrdua (pèrdua per import de 2.653 euros en l'exercici 2008).  
 
 
b) 
 

Pèrdues per deteriorament  

Durant els exercicis 2008 i 2009 no s'han reconegut ni revertit correccions valoratives 
per deteriorament significatives per a cap immobilitzat material individual.  

 
c) 

 
Béns totalment amortitzats 

A 31 de desembre de 2009 hi ha elements amb un cost original de 2.859.493 euros 
que estan totalment amortitzats i que encara estan en ús (2.993.731 euros a 31 de 
desembre de 2008).  

 
d) 
 

Immobilitzat material afecte a reversió 

A 31 de desembre de 2009 els elements de l'immobilitzat material per als quals la 
Societat ha adquirit el dret d'explotació, i que han de revertir en el futur a l'Ajuntament 
de Barcelona (vegeu la Nota 1), corresponen a construccions que a 31 de desembre de 
2009 tenen un cost de 19.453.700 euros i una amortització acumulada d'1.078.574 
euros. A 31 de desembre de 2008 el cost de l'immobilitzat material afecte a reversió 
puja a 13.506.620 euros i l'amortització acumulada, a 1.618.656 euros. 

 
e) 

 
Assegurances 

La Societat té contractades diverses pòlisses d'assegurança per cobrir els riscos a què 
estan subjectes els béns de l'immobilitzat material. La cobertura d'aquestes pòlisses es 
considera suficient. 
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8. 
 

ACTIUS FINANCERS 

8.1. Categories d'actius financers 
 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers, a excepció dels saldos 
amb administracions públiques, que estan inclosos a la nota 15, es detallen a continuació:  
 
EXERCICI 2008 Préstecs i 

partides per 
cobrar 

Inversions 
mantingudes fins 

al venciment 

TOTAL 

    
 Actius financers a curt termini   

 - Clients per vendes i prestacions de serveis  719.698 0 719.698 
 - Clients empreses del grup i associades (vegeu la nota 17) 43.054 0 43.054 
 - Deutors diversos  356.889 0 356.889 
 - Crèdits a empreses (vegeu la nota 17) 2.500.000 0 2.500.000 
 - Altres actius financers amb empreses del grup (vegeu la nota 17) 
 - Valors representatius de deute 

2.499.444 
7.712 

0 
1.500.000 

2.499.444 
1.507.712 

 - Personal 15.970 0 15.970 
 - Altres actius financers 2.838 0 2.838 

Total 6.145.605 1.500.000 7.645.605 
 
EXERCICI 2009 Préstecs i 

partides per 
cobrar 

Inversions 
mantingudes fins 

al venciment 

TOTAL 

    
 Actius financers a curt termini   

 - Clients per vendes i prestacions de serveis  880.047 0 880.047 
 - Clients empreses del grup i associades (vegeu la nota 17) 1.367.757 0 1.367.757 
 - Deutors diversos  183.914 0 183.914 
 - Crèdits a empreses (vegeu la nota 17) 1.650.041 0 1.650.041 
 - Altres actius financers amb empreses del grup (vegeu la nota 17) 
  

4.775.993 
 

0 
 

4.775.993 

 - Personal 2.800 0 2.800 
Total 8.860.552 0 8.860.552 

 
El venciment per a tots els actius financers a curt termini és el pròxim exercici 2010. 
 
Els saldos dels actius financers es reflecteixen pel valor nominal, i no hi ha diferències 
significatives respecte al seu valor raonable. 
 

Les partides incloses en “Inversions financeres” no han patit deteriorament del valor. 
 
8.2. Deutors comercials i altres comptes per cobrar 
 
Els valors comptables dels saldos de deutors i altres comptes per cobrar estan denominats 
en euros. 
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El moviment de la provisió per pèrdues per deteriorament de valor dels comptes per cobrar 
de clients, que està anivellada respecte del saldo corresponent a clients per vendes i 
prestacions de serveis, és el següent: 
 2009 2008  
    
Saldo inicial 832.809 540.500  
Provisió per deteriorament de valor de comptes per 
cobrar 

420.709 479.788  

Comptes per cobrar donats de baixa per incobrables 0 -8.334  
Reversió d'imports no utilitzats -8.363 -179.145  
Saldo final 1.245.155 832.809  
 
El reconeixement i la reversió de les correccions valoratives per deteriorament dels comptes 
per cobrar a clients s'han inclòs dins de “Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacions comercials” en el compte de pèrdues i guanys. Normalment es donen de baixa 
els imports carregats al compte de deteriorament de valor quan no hi ha expectatives de 
recuperar més efectiu. 
 
L'exposició màxima al risc de crèdit a la data de presentació de la informació és el valor 
raonable de cadascuna de les categories de comptes per cobrar que s'ha indicat 
anteriorment. La societat, per la tipologia del servei prestat, no manté cap garantia com a 
assegurança, si bé cal indicar que del total de vendes i prestacions de serveis el nivell 
d'incobrables no és significatiu. 
 
8.3. Valors representatius de deute 
 
Durant l'exercici 2009 la societat ha cancel·lat els valors representatius de deute 
corresponents a inversions financeres de renda fixa, per la qual cosa al tancament de 
l'exercici 2009 el saldo corresponent a aquest epígraf és 0. 
 
9. 
 

EXISTÈNCIES 

Les existències de la societat estan formades per: 
 

 2009 2008 
   
Primeres matèries i altres aprovisionaments 21.469 39.818 
Productes acabats 16.104 33.880 
Avançaments a proveïdors 1.449 0 
Saldo final 39.022 73.698 

 
La societat té contractades diverses pòlisses d'assegurança per cobrir els riscos a què estan 
subjectes les existències. La cobertura d'aquestes pòlisses es considera suficient. 
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10.  
 

FONS PROPIS 

a)   
 

Capital social 

Durant els exercicis 2008 i 2009, no s'han produït moviments en el capital social de la 
societat. 
 
El capital escripturat està format de 1.000 accions nominatives de 60,11 euros de valor 
nominal cadascuna, totalment subscrites i desemborsades. 

 
No hi ha restriccions per a la seva lliure transmissibilitat. 

 
El 31 de desembre de 2008 i 2009 les societats que participen en el capital social en un 
percentatge igual o superior al 10% són les següents: 
 
 
 
Societat Nombre 

d'accions 
Percentatge de 

participació 
   
Barcelona de Serveis Municipals, SA 510 51% 
Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL 490 49% 

 
 

b) Reserves 
 
El desglossament per conceptes és el següent: 
 
 
 

 2009 2008 
   
Legal i estatutàries 167.014 167.014 
 Reserva legal 167.014 167.014 
Altres reserves  1.371.426  924.996 
 Reserves voluntàries 
 Ajustos per pèrdues i guanys actuarials 

 1.375.924 
-4.498 

918.898 
6.098 

  1.538.440 1.092.010 
   

 

 
Reserva legal 

L'article 214 del text refós de la Llei de societats anònimes estableix que les societats 
han de destinar el 10% del benefici a la reserva legal fins que arribi, almenys, al 20% 
del capital social. Aquesta reserva, mentre no superi el límit indicat, només es pot 
destinar a la compensació de pèrdues en cas que no hi hagi altres reserves 
disponibles suficients per a aquest fi, o a augmentar el capital social en la part que 
excedeixi el 10% del capital ja augmentat, i només és disponible per als accionistes 
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en cas de liquidació de la societat. 
 

 
Altres reserves 

 Les reserves voluntàries són de lliure disposició. 
 
11.  
 

SUBVENCIONS DE CAPITAL I DONACIONS REBUDES 

El moviment de les subvencions de capital no reintegrables, abans del corresponent impacte 
fiscal, ha estat el següent: 
 

 2009 2008 
   
Saldo inicial 1.402 0 
Augments 0 1.558 
Imputació al resultat 0 -156 
   
Saldo final 1.402 1.402 

 
L’import net de l’efecte impositiu a 31 de desembre de 2009 ascendeix a 981 euros (mateix 
import a 31 de desembre de 2008). 
 
Pel que fa a les donacions pels desnonaments explicats a la nota 4.9, el moviment, abans del 
corresponent impacte fiscal, és el següent: 
 

 2009 2008 
   
Saldo inicial 4.272.624 3.147.997 
Augments 13.889 1.192.555 
Imputació al resultat -107.799 -67.928 
   
Saldo final 4.178.714 4.272.624 

 
L’import net de l’efecte impositiu a 31 de desembre de 2009 ascendeix a 2.925.101 euros 
(2.990.837 euros a 31 de desembre de 2008). 
 
12.  
 

PASSIUS FINANCERS 

L'anàlisi per categories dels passius financers el 31 de desembre, a excepció dels saldos amb 
administracions públiques que estan inclosos a la nota 15, és el següent: 
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 Dèbits i 
partides que 

cal pagar 2009 

 Dèbits i 
partides que cal 

pagar 2008 
    

 Passius financers a llarg termini   
 - Periodificacions 
 - Altres passius financers 

25.774.912 
2.000 

 24.309.484 
3.932 

    
 Passius financers a curt termini   

 - Creditors comercials 1.215.391  2.865.702 
 - Creditors diversos 856.832  0 
 - Proveïdors empreses del grup i vinculades 
(vegeu la nota 17) 

344.103  38.047 

 - Personal 385.421  431.034 
 - Altres passius financers 191.080  333.270 
 - Periodificacions 
 - Avançaments de clients 

1.766.310 
0 

 1.732.982 
13.950 

Total 30.536.049  29.728.401 
 
 
Els seus venciments al 31 de desembre de 2009 són els següents: 
 
 
  

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
Anys 

posteriors 
 

Total 
        

 Categories       
Periodificacions  1.766.310 678.287 678.287 678.287 678.287 23.061.764 27.541.222 
Creditors 
comercials 

2.072.223 - - - - - 2.072.223 

Proveïdors 
empreses del 
grup i 
vinculades 

344.103 - - - - - 344.103 

Personal 385.421 - - - - - 385.421 
Altres passius 
financers 

191.080 - - - - 2.000 193.080 

Total 4.759.137 678.287 678.287 678.287 678.287 23.063.764 30.536.049 
 

 
I els venciments al 31 de desembre de 2008 els següents: 
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2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Anys 
posteriors 

 
Total 

        
 Categories       

Periodificacions  1.732.982 551.190 551.190 551.190 551.190 22.104.724 26.042.466 
Creditors 
comercials 

2.865.702 - - - - - 2.865.702 

Proveïdors 
empreses del 
grup i 
vinculades 

38.047 - - - - - 38.047 

Personal 431.034 - - - - - 431.034 
Altres passius 
financers 

333.270 - - - - 3.932 337.202 

Bestretes a 
clients 

13.950 - - - - - 13.950 

Total 5.414.985 551.190 551.190 551.190 551.190 22.108.656 29.728.401 
 
 
Els passius financers a curt termini es reflecteixen pel valor nominal, i no hi ha diferències 
significatives respecte al seu valor raonable. 
 
Els valors comptables i els valors raonables dels deutes a llarg termini són coincidents. 
 
Els valors raonables es basen en els fluxos d'efectiu descomptats a un tipus basat en el tipus 
dels recursos d'altri del 4%. 
 
El valor comptable dels deutes de la societat està denominat en euros. 
 
La Societat no disposa de línies de crèdit no disposades. 
 
Les periodificacions corresponen als avançaments rebuts tant per lloguer de sepultures a 1 i 2 
anys, com també per adjudicacions de sepultures a 15, 30, 50 i 99 anys. Vegeu-ne l'explicació 
a la Nota 4.7. 
 
13. 
 

CONTINGÈNCIES I COMPROMISOS 

 
a) 

 
Compromisos de compravenda 

A la data del balanç, la Societat té compromisos de compra d'immobilitzat per import 
de 309.803 euros, en concepte d'immobilitzat material, en què destaca la rehabilitació i 
millora de les instal·lacions del Cementiri de Montjuïc. A 31 de desembre de 2008 tenia 
pressupostades inversions en immobilitzat intangible per valor de 28.900 euros i en 
immobilitzat material, per valor de 4.982.000 euros. 
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La societat té previst finançar els seus compromisos de compra amb finançament 
propi. 

 
 

b) 
 

Compromisos per arrendament operatiu (quan la societat és arrendatari) 

La societat lloga les seves oficines ubicades al carrer de Joan d'Àustria sota contractes 
no cancel·lables d'arrendament operatiu.  

 
Aquest contracte té una durada d'un any, i és renovable automàticament al seu 
venciment en condicions de mercat, sempre que qualsevol de les dues parts no 
manifesti a l'altra de manera fefaent la seva voluntat de no prorrogar-lo.  

 
Els pagaments mínims totals futurs pels arrendaments operatius no cancel·lables són 
els següents: 
 
 2010 2009 
   
Menys d'un any 435.216 431.762 
Entre un i cinc anys 0 0 
Més de cinc anys 0 0 
Total 435.216 431.762 
 
 
La despesa reconeguda en el compte de pèrdues i guanys durant l'exercici 2009 
corresponent a arrendaments operatius puja a 431.762 euros (425.801 euros durant 
l'exercici 2008). 

 
c)  Actius i passius contingents 
 
 El 31 de desembre de 2008 i 2009 no hi ha ni actius ni passius contingents. 
 
  

14. 
 

OBLIGACIONS PER PRESTACIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL  

Els compromisos per prestacions a llarg termini al personal que té la societat són els que es 
descriuen a la Nota 4.13. 
 
a)  Compromisos d'aportació definida 
 
L'import registrat en l'exercici com a despesa de personal en el compte de resultats de 
l'exercici 2009 derivat dels compromisos d'aportació definida puja a 50 milers d'euros (46 
milers d'euros durant l'exercici 2008) (vegeu la Nota 16). 
 
b)  Compromisos de prestació definida 
 
El detall dels imports reconeguts en el balanç per obligacions per prestacions al personal a 
llarg termini, així com els càrrecs corresponents en el compte de pèrdues i guanys, per als 
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diferents tipus de compromisos de prestació definida que la societat ha contret amb els seus 
empleats és el següent: 
 
 2009 2008 
Obligacions en balanç per a   
 - Sepeli gratuït 103.737 88.957 
 - Prestacions de mort i incapacitat absoluta - - 
 103.737 88.957 
   
Càrrecs en el compte de pèrdues i guanys   
 - Sepeli gratuït (veure Nota 16) 9.003 7.784 
 - Prestacions de mort i incapacitat absoluta - - 
 9.003 7.784 
   
 
 b1) Prestacions per sepeli gratuït 
 
  Els imports reconeguts en el balanç es determinen de la manera següent: 
 
   
 2009 2008 
Valor actual de les obligacions compromeses 103.737 88.957 
Valor raonable dels actius afectes 0 0 
Cost per serveis passats no reconegut 0 0 
Passiu en el balanç 103.737 88.957 
 
 
  El moviment de l'obligació d'aquestes prestacions ha estat el següent: 
 
 
 2009 2008 
1 de gener 88.957 89.884 
Cost per serveis de l'exercici  4.555 3.919 
Cost per interessos  4.448 3.865 
Aportacions dels partícips del pla -3.850 0 
Pèrdues/(guanys) actuarials  9.627 -8.711 
Altres 0 0 
31 de desembre  103.737 88.957 
 
Atès que no hi ha actius afectes a aquesta prestació, no es reflecteix la conciliació entre els 
saldos inicials i finals del valor raonable actuarial. 
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Les principals hipòtesis actuarials utilitzades a la data del balanç són les següents: 
 

  2009 2008 
Taxa de descompte anual 5% 5% 
Taxa d'increment salarial  3% 3% 
Taules de mortalitat GKMF95 GKMF95 

 
 
b2) Prestacions per mort i incapacitat absoluta 
 
  Els imports reconeguts en el balanç es determinen de la manera següent: 
   
 2009 2008 
Valor actual de les obligacions compromeses 520.369 592.297 
Valor raonable dels actius afectes -520.369 -592.297 
Cost per serveis passats no reconegut 0 0 
Passiu en el balanç 0 0 
 
 
  El moviment de l'obligació d'aquestes prestacions ha estat el següent: 
 
 2009 2008 
1 de gener 592.297 647.177 
Cost per interessos  29.615 27.829 
Pèrdues/(guanys) actuarials  -101.543 -82.709 
31 de desembre 520.369 592.297 
 
La conciliació entre els saldos inicials i finals del valor raonable actuarial dels actius afectes a 
aquestes obligacions és de la manera següent: 
 
 2009 2009 
1 de gener 592.297 647.177 
Rendiment esperat dels actius afectes  29.615 27.829 
(Pèrdues)/guanys actuarials  -107.054 -82.709 
Altres 5.511 0 
31 de desembre 520.369  592.297  
 
 
Les principals hipòtesis actuarials utilitzades a la data del balanç són les següents: 
 
  2009 2008 
Taxa de descompte anual 5% 5% 
Rendibilitat esperada dels actius afectes al pla 4,3% 4,3% 
Taxa d'increment salarial  3% 3% 

Taules de mortalitat GKMF-95 / 
GRMF-95 

GKMF-95 / 
GRMF-95 
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Taules d'invalidesa 
Taula 2001 de 

l'anàlisi dinàmica 
de la invalidesa 

Taula 2001 de 
l'anàlisi dinàmica 

de la invalidesa 
 
 

15. 
 

IMPOST SOBRE BENEFICIS I SITUACIÓ FISCAL 

a) Informació de caràcter fiscal 
 
La societat té oberts a inspecció per les autoritats fiscals els quatre últims exercicis dels 
principals impostos que li són aplicables.  
 
Com a conseqüència, entre d'altres, de les diferents possibles interpretacions de la legislació 
fiscal vigent, podrien sorgir passius addicionals com a conseqüència d'una inspecció. En tot 
cas, els administradors consideren que aquests passius, en cas de produir-se, no afecten 
significativament els comptes anuals. 
 
 
b) Saldos amb administracions públiques 
 
El 31 de desembre, els saldos que formen els epígrafs deutors i creditors de les 
administracions públiques són els següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Despesa per impost de societats 

EXERCICI 2008 Deutors Creditors 

   
Hisenda pública per IVA 1.779.450 0 
Hisenda pública per IRPF - 54.290 
Organismes de la Seguretat Social 
Impost de societats 2008 

- 
- 

78.182 
189.744 

Total 1.779.450 322.216 

 
 
EXERCICI 2009 

 
 

Deutors 

 
 

Creditors 
   
Hisenda pública per IVA 720.091 - 
Hisenda pública per IRPF - 65.346 
Organismes de la Seguretat Social 
Impost de societats 2009 

- 
- 

87.206 
26.045 

Total 720.091 178.597 
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La conciliació entre l'import net d'ingressos i despeses de l'exercici i la base imposable de 
l'impost de societats és la següent: 
 
 
 
EXERCICI 2008 

Compte de pèrdues i guanys Ingressos i despeses imputats directament 
al patrimoni net 

 Augments Disminucions Total Augments Disminucions Total 

Saldo ingressos i despeses 
de l'exercici 

 -   -   
1.157.026  

 -   -   -  

Impost de societats  475.238   -   475.238   -   -   -  
Diferències permanents  -   -   -   -   -   -  
Diferències temporals    -   -   -   -  
 amb origen en l'exercici  7.784   -   7.784   -    -  
 amb origen en exercicis 
anteriors 

 -   -   -   -   -   -  

Compensació de bases 
imposables negatives 

 -   -   -   -    -  

       -  
Base imposable (resultat 
fiscal) 

 483.022   -   
1.640.048  

 -   -   -  

 
 
 
EXERCICI 2009 Compte de pèrdues i guanys Ingressos i despeses imputats directament 

al patrimoni net 

 Augments Disminucions Total Augments Disminucions Total 

Saldo ingressos i despeses 
de l'exercici 

 -   -   
1.403.277  

 -   -   -  

Impost de societats  597.129   -   597.129   -   -   -  
Diferències permanents  201   -   201   -   -   -  
Diferències temporals    -   -   -   -  
amb origen en l'exercici - (673.157) (673.157)  -    -  
 amb origen en exercicis 
anteriors 

 -   -   -   -   -   -  

Compensació de bases 
imposables negatives 

 -   -   -   -    -  

       -  
Base imposable (resultat 
fiscal) 593.330 (673.157) 1.327.450  -   -   -  
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La despesa per l'impost de societats es compon de: 
 
 2009 2008 
   
Impost corrent 395.182 477.573 
Impost diferit 201.947 -2.335 
Total 597.129 475.238 
 
 
L'impost de societats corrent resulta d'aplicar un tipus impositiu del 30% (sobre la base 
imposable). 
 
Les deduccions a la quota aplicades en l'exercici 2009 han ascendit a 4.749 euros (14.441 
euros en l'exercici 2008) i les retencions i ingressos a compte, a 369.137 euros (287.829 
euros en l'exercici 2008). L'import que cal pagar a l'Administració tributària el 31 de 
desembre de 2009 puja a 26.045 euros (189.744 euros el 31 de desembre de 2008). 
 
d) Impostos diferits 
 
El detall dels impostos diferits és el següent: 

 
 
Al 31 de desembre de 2009 els passius per impostos diferits corresponen bàsicament al 
efecte fiscal de les subvencions, donacions i llegats rebuts, mentre que al 31 de desembre de 
2008 corresponen a les subvencions, donacions i llegats rebuts, així com també als derivats 
de la llibertat d’amortització (veure explicació més endavant). 
 
El moviment brut dels passius per impost diferit ha estat el següent: 
 
 2009 2008 
   
Saldo inicial 1.282.724 942.302 
Càrrec en el compte de pèrdues i guanys  201.947 0 
Impost (abonat)/carregat directament a patrimoni net -32.715 340.422 
Saldo final 1.451.956 1.282.724 
 

 2009 2008 
   
Actius per impostos diferits   
 Diferències temporals 3.460 1.915 
 Crèdits per bases imposables negatives 0 0 
 Altres crèdits fiscals 0 0 
Passius per impostos diferits   
 Diferències temporals 1.451.956 1.282.724 
   
Total  1.448.486 1.280.809 
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Els impostos diferits carregats al patrimoni net durant l'exercici han estat els següents: 
 
 2009 2008 
   
Reserves per a valors raonables en patrimoni net:   
 Pèrdues i guanys actuarials (Nota 14) 
 Subvencions, donacions i llegats rebuts 

-4.542 
-28.173 

2.614 
337.422 

Total -32.715 340.422 
 
Tenint en compte la disposició addicional onzena del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de 
maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats que regula la llibertat 
d'amortització per a les inversions immobiliàries posat a disposició del subjecte passiu en els 
exercicis 2009 i 2010, la societat aplica l'amortització anticipada dels elements d'immobilitzat 
adquirit durant l'exercici 2009. Aquesta aplicació determina un impost diferit de 201.947,09 
euros. 
 
 
16. 
 

INGRESSOS I DESPESES 

a) 
 

Import net del volum de negoci 

L'import net del volum de negoci corresponent a les activitats ordinàries de la societat 
es distribueix geogràficament de manera íntegra a la ciutat de Barcelona.  
 
L'import net del volum de negoci es pot analitzar, per categoria, de la manera següent: 
 

 
EXERCICI 2008 

 
Categories Import (milers €) % 
Lloguer de sepultures 1.050 7,90 
Concessions de sepultures 1.592 11,97 
Ingressos per resta de taxes 3.332 25,05 
Ingressos de conservació 3.588 26,98 
Ingressos per incineracions 2.079 15,63 
Ingressos per vendes de complements urnes i reliquiaris 
Altres ingressos 

1.164 
494 

8,75 
3,72 

Total 13.229 100% 
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EXERCICI 2009 
 

Categories Import (milers €) % 
Lloguer de sepultures 1.078 7,91 
Concessions de sepultures 1.688 12,39 
Ingressos per resta de taxes 3.392 24,90 
Ingressos de conservació 3.753 27,54 
Ingressos per incineracions 2.129 15,63 
Ingressos per vendes de complements urnes i 
reliquiaris 

1.585 
 

11,63 

Total 13.625 100% 
 

 
b) 

 
Consum de mercaderies, primeres matèries i altres matèries consumibles 

 
Els consums de primeres matèries i altres matèries consumibles es desglossen de la 
manera següent: 

 
 2009 2008 
   
Consum de mercaderies 222.817 214.095 
Compres 205.125 153.051 
 Compres nacionals 205.125 153.051 
Variació d'existències 34.675 -23.549 
Total 462.617 343.597 

 
 No s'hi inclouen les despeses de treballs realitzats per altres empreses. 
 
 
c) 

 
Despeses de personal 

El desglossament de despeses de personal per conceptes és el següent: 
 

 2009 2008 
   
Sous, salaris i assimilats 3.247.239 3.223.407 
Cotitzacions a la Seguretat Social 852.248 803.348 
Aportacions i dotacions per a pensions (Nota 14) 58.622 54.801 
Altres despeses socials 465.995 463.228 
Total  4.624.104 4.545.284 

 
 
Dins de l'epígraf d'altres despeses socials s'inclouen, el 31 de desembre de 2009, 412 milers 
d'euros corresponents a aportacions a la Fundació Privada Laboral de Serveis Funeraris de 
Barcelona, SA, i de Cementiris de Barcelona, SA (411 milers d'euros el 31 de desembre de 
2008). 



CEMENTIRIS DE BARCELONA. SA 
 

Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2009 
 

(expressat en euros) 
 
 

 
La Fundació Privada Laboral de Serveis Funeraris de Barcelona, SA, i de Cementiris de 
Barcelona, SA, és una entitat de caràcter assistencial i social que, sota la tutela de Serveis 
Funeraris de Barcelona, SA, i de la societat, està dotada de personalitat jurídica independent 
i patrimoni propi. D'acord amb el que estableixen els seus Estatuts, la societat es compromet 
a fer una aportació anual de caràcter definit a aquesta fundació, i aquesta consisteix en una 
part de la seva facturació, més una quantitat que, aproximadament, és igual a l'aportació 
efectuada pels afiliats, sense que hi hagi altres compromisos sobre això.  
 
La Fundació Privada Laboral de Serveis Funeraris de Barcelona, SA, i de Cementiris de 
Barcelona, SA, té els següents fins d'interès general: d'assistència social, cívics, educatius, 
amb la finalitat de beneficiar els empleats de Cementiris de Barcelona, SA. 
 
El nombre mitjà d'empleats en el curs de l'exercici distribuït per categories és el següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Així mateix, la distribució per sexes al tancament de l'exercici del personal de la societat és la 
següent: 
 

EXERCICI 2008 Homes Dones Total 

Fixos    
- Alts directius 4 2 6 
- Titulats, tècnics i administratius 13 16 29 
- Auxiliars 6 2 8 
- Resta empleats 49 0 49 

Eventuals 3 1 4 
 75 21 96 

 
EXERCICI 2009 Homes Dones Total 

Fixos    
- Alts directius 5 2 7 
- Titulats, tècnics i administratius 10 17 27 
- Auxiliars 11 2 13 
- Resta empleats 46 0 46 

Eventuals 1 0 1 
 73 21 94 

 

 2009 2008 
   

Fixos   
- Alts directius 7 6 
- Titulats, tècnics i administratius 28 28 
- Auxiliars 8 8 
- Resta empleats 48 48 

Eventuals 1 3 
Total 92 93 
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17. 
 

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES  

 
a) 

 
Empreses del grup i accionistes 

El desglossament dels saldos pendents amb empreses del grup i amb els accionistes de 
la societat és el següent: 
 
 

 31 desembre 2008 

 Actius financers Passius financers 

 
Crèdits 

Altres actius financers 
Deutes 

 Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Barcelona Serveis 
Municipals, SA 0 0 

 
0 

0 
0 
 

0 

Total 0 0 0 0 0 0 
 
 
 

 
 31 desembre 2009 

 Actius financers Passius financers 

 
Crèdits 

Altres actius financers 
Deutes 

 Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Barcelona Serveis 
Municipals, SA 0 0 

 
0 

0 
 

0 
1.574 

Total 0 0 0 0 0 1.574 
 
 
Les transaccions mantingudes per la societat amb empreses del grup i amb els accionistes de 
la societat són les següents: 
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Ingressos 

 
31 de desembre 2008 

 

Serveis prestats i altres 
ingressos 

 
Interessos 

rebuts 

 
Altres ingressos 

accessoris 

Barcelona de Serveis 
Municipals, SA 0 0 0 

Pompas Fúnebres 
Mediterráneas, SA  0 0 0 

Total  0 0 0 
 
 

 
31 de desembre 2009 

 

 
Serveis prestats i altres 

ingressos 

 
Interessos 

rebuts 

 
Altres ingressos 

accessoris 

Barcelona de Serveis 
Municipals, SA 0 0 0 

Pompas Fúnebres 
Mediterráneas, SA  0 0 0 

Total  0 0 0 
 
 

 
Despeses 

 
 

31 de desembre 2008 
 

Compres 
d'immobilitzat 

material / 
Certificacions 

d'obra 

 Serveis 
rebuts 

 
Interessos 

pagats 

Dividends 
pagats 

Barcelona de Serveis Municipals, 
SA 0 2.700 0 357.000 

Pompas Fúnebres 
Mediterráneas, SA  0 0 0 353.000 

     

Total  0 2.700 0 700.000 
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31 de desembre 2009 
 

Compres 
d'immobilitzat 

material / 
Certificacions 

d'obra 

 Serveis 
rebuts 

 
Interessos 

pagats 

Dividends 
pagats 

Barcelona de Serveis Municipals, 
SA 0 0 0 357.000 

Pompas Fúnebres 
Mediterráneas, SA  0 0 0 353.000 

     

Total  0 0 0 700.000 
 
Bàsicament les operacions amb empreses del grup es redueixen al pagament de dividends a 
compte als accionistes de la societat. 
 
 

b) 
 

Empreses vinculades 

S'entén com a empreses vinculades les societats dependents tant dels accionistes de la 
societat com les societats dependents dels accionistes últims. 
 
El desglossament dels saldos pendents amb empreses vinculades és el següent: 
 

 31 desembre 2008 

 Actius financers Passius financers 

 Crèdits Altres actius financers Deutes 

 Llarg 
termini Curt termini 

Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Serveis 
Funeraris de 
Barcelona, SA 

- 2.500.000 
 

- 2.542.498 
 

- 23.129 

Ajuntament de 
Barcelona - - 

- 
- 

- 
14.753 

Mémora Serveis 
Funeraris, SL - - 

 
- - 

 
- 166 

Total - 2.500.000 - 2.542.498 - 38.048 
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Els saldos pendents dels actius financers corresponen bàsicament a un crèdit concedit per 
Cementiris de Barcelona, SA, a Serveis Funeraris de Barcelona, SA, el qual puja, el 31 de 
desembre de 2009 a 1.500 milers de euros (2.500 milers d'euros el 31 de desembre de 
2008) i que té una durada de 8 mesos, el qual ha meritat durant l'exercici 2009 un tipus 
d'interès del 4% (4,84% durant l'exercici 2008). També correspon al compte corrent amb 
Serveis Funeraris de Barcelona, SA, pels cobraments que aquesta última duu a terme per 
compte de Cementiris de Barcelona, SA, i de la qual s'ha formalitzat durant l'exercici 2009 un 
crèdit, amb un saldo pendent el 31 de desembre de 2009 de 4.776 milers d'euros (2.499 
milers d'euros el 31 de desembre de 2008). El tipus d'interès aplicat per a aquest crèdit és 
de l'Euríbor més un punt i mig percentual com a diferencial. Els 150 milers d'euros restants 
corresponen als interessos meritats i pendents de pagament del préstec esmentat abans. 
 
El saldo pendent amb Mémora Serveis com a actiu financer correspon als serveis prestats pel 
personal de Cementiris de Barcelona a les instal·lacions de Mémora Serveis Funeraris. 
  
Les transaccions mantingudes per la societat amb societats vinculades són les següents: 
 

 
Ingressos 

31 desembre 2008 Serveis prestats i altres ingressos 

Serveis Funeraris de Barcelona, SA 7.200 

Ajuntament de Barcelona, SA 0 

Mémora Serveis Funeraris, SL 0 

Total  7.200 

 
 
 
 

 31 desembre 2009 

 Actius financers Passius financers 

 Crèdits Altres actius financers Deutes 

 Llarg 
termini Curt termini 

Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Serveis 
Funeraris de 
Barcelona, SA 

- 6.426.034 
 

- 1.344.151 
 

- 307.607 

Mémora Serveis 
Funeraris, SL - - 

 
- 23.606 

 
- 34.922 

Total - 6.426.034 - 1.367.757 - 342.529 
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31 desembre 2009 Venda Immobilitzat Serveis prestats i altres ingressos 

Serveis Funeraris de 
Barcelona, SA 

1.103.922 14.881 

Ajuntament de Barcelona, SA 0 0 

Mémora Serveis Funeraris, 
SL 

0 23.606 

Total  1.103.922 38.487 
 
Respecte a l’immobilitzat venut a Serveis Funeraris de Barcelona, S.A., veure explicació a la 
Nota 7. 
 

 
Despeses 

31 desembre 2008 Serveis rebuts 

Serveis Funeraris de Barcelona, SA 1.039.840 

Ajuntament de Barcelona, SA 188.390 

Mémora Serveis Funeraris, SL 24.693 

Total  1.252.923 
 
 
31 desembre 2009 Serveis rebuts 

Serveis Funeraris de Barcelona, 
SA 1.074.526 

Ajuntament de Barcelona, SA 122.716 

Mémora Serveis Funeraris, SL 11.427 

Total  1.208.669 
 
Els ingressos de Serveis Funeraris de Barcelona, S.A., procedeixen del lloguer de les 
instal·lacions a Montjuïc per a l'ús de serveis islàmics, així com el lloguer de l'oficina per a ús 
comercial al cementiri de Sant Andreu. Pel que fa a les despeses amb Serveis Funeraris de 
Barcelona, S.A., aquestes estan originades pel pagament en concepte de lloguer de les 
oficines, pels honoraris de backoffice que duu a terme el personal de Serveis Funeraris de 
Barcelona, S.A., per a la societat i per la compra d'urnes per als serveis de cremació. 
  
Els moviments amb l'Ajuntament de Barcelona corresponen al pagament d'impostos i taxes 
en concepte d'IBI i al pagament dels costos d'auditoria. 
 
Els ingressos de Mémora Serveis Funeraris, S.L., procedeixen dels serveis prestats pel 
personal de Cementiris de Barcelona a les instal·lacions de Mémora Serveis Funeraris. Les 
despeses corresponen bàsicament al pagament del manteniment de les llicències del nou 
ERP i a la despesa per tramitació de serveis al tanatori d'Esplugues. 
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c) 
 

Administradors i alta direcció 

Els membres del Consell d'Administració no han meritat durant els exercicis 2008 i 
2009 sous, dietes o remuneracions de qualsevol classe, incloent-hi aportacions a 
sistemes de pensions. No s'han concedit als membres del Consell d'Administració 
avançaments ni crèdits de cap tipus. 
 
La remuneració total corresponent a l'exercici 2009 del personal d'alta direcció, 
entenent aquesta com el director general i el personal de direcció que depèn del 
director general en primera línia jeràrquica, ha ascendit a 426.462 euros per a tots els 
conceptes (403.200 per a l'exercici 2008). No s'ha concedit en els exercicis 2008 i 2009 
al personal d'alta direcció avançaments ni crèdits de cap tipus.  

 
d) 

 
Altra informació referent al Consell d'Administració 

D'acord amb el que estableix l'article 127 ter.4 de la Llei de societats anònimes, 
introduït per la Llei 26/2003, de 17 de juliol, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 
28 de juliol, del mercat de valors, i el text refós de la Llei de societats anònimes, amb 
la finalitat de reforçar la transparència de les societats anònimes, s'assenyalen a 
continuació les societats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat que 
constitueix l'objecte social de la societat en el capital del qual participen, directament o 
indirectament, els membres del Consell d'Administració, així com les funcions que, si 
s'escau, hi exerceixen i els càrrecs que ostenten en empreses amb el mateix, anàleg o 
complementari gènere d'activitat que constitueix l'objecte social de la societat: 

 
 
President 
Jordi W. Carnes i Ayats 

Serveis Funeraris de Barcelona, SA   President   Serveis funeraris 
Nom societat      Càrrec           Activitat 

 
Consellers     
Alfredo Morales Gonzalez 

Serveis Funeraris de Barcelona, SA   Conseller   Serveis funeraris 
Nom societat      Càrrec           Activitat 

Parc d’Atraccions Tibidabo. SAU     Conseller       Servei públic 
GL EVENTS-CCIB, SL       Conseller       Servei públic 
Tractament i Selecció de Residus     Conseller       Servei públic 
Agència Barcelona regional    Observador   Servei públic 
Transports Metropolitans de Barcelona   Observador   Servei públic 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona  Observador   Servei públic 
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Javier Mulleras Vinzia 

Serveis Funeraris de Barcelona, SA   Conseller   Serveis funeraris 
Nom societat      Càrrec           Activitat 

Pro-eixample, SA      Conseller   Servei públic 
EMT        Conseller   Servei públic 
Consell Comarcal      Conseller   Servei públic 
BIMSA       Conseller   Servei públic 
BSM        Conseller   Servei públic 
 
Ramón Lafuente Leston 

Mémora Inversiones Funerarias, S.L.U.  Conseller   Serveis funeraris 
Nom societat      Càrrec           Activitat 

Serveis Funeraris de Barcelona, SA   Vicepresident  Serveis funeraris 
Grand Aberland, S.L.U.     Conseller   Serveis funeraris 
Inversiones Funerarias Reunidas, S.L.U.  Conseller   Serveis funeraris 
Mermora Servicios Funerarios, S.L.U.  Conseller   Serveis funeraris 
 
Rafael Suñol Trepat 

Serveis Funeraris de Barcelona, SA   Conseller   Serveis funeraris 
Nom societat      Càrrec           Activitat 

Gran Aberland, SLU     Conseller   Serveis funeraris 
Mémora Inversiones Funerarias, SLU  Conseller   Serveis funeraris 
Inversiones Funerarias Reunidas, SLU   Conseller   Serveis funeraris 
Mémora Serveis funeraris, SLU   Conseller   Serveis funeraris 
 
Jorge Quemada Saenz Badillos 

Mémora Inversiones Funerarias, S.L.U.  Conseller   Serveis funeraris 
Nom societat      Càrrec           Activitat 

Serveis Funeraris de Barcelona, SA   Conseller   Serveis funeraris 
Grand Aberland, S.L.U.     Conseller   Serveis funeraris 
Inversiones Funerarias Reunidas, S.L.U.  Conseller   Serveis funeraris 
Mermora Servicios Funerarios, S.L.U.  Conseller   Serveis funeraris 
 
Eduard Rius Pey 

Serveis Funeraris de Barcelona, SA   Conseller   Serveis funeraris 
Nom societat      Càrrec           Activitat 

 
Andreu Puig i Sabanes 

Serveis Funeraris de Barcelona, SA   Conseller   Serveis funeraris 
Nom societat      Càrrec           Activitat 

 
Joan Puigdollers i Fargas  

Serveis Funeraris de Barcelona, SA    Conseller    Serveis funeraris 
Nom societat      Càrrec           Activitat 
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18. 
 

INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

 
Es considera activitat mediambiental qualsevol operació el propòsit principal de la qual sigui 
la minimització de l'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient. 
 
No hi ha, a la data dels exercicis 2008 i 2009, contingències relacionades amb la protecció i 
millora del medi ambient. En aquest sentit, els riscos eventuals que es puguin derivar estan 
adequadament coberts amb les pòlisses d'assegurança de responsabilitat civil que la societat 
té subscrites. 
 
Durant els exercicis 2008 i 2009 la societat ha incorregut en despeses per a la protecció i 
millora del medi ambient per un import de 110 i 87 milers d'euros, respectivament, i 
corresponen bàsicament a les despeses originades per la recollida dels residus generats per 
la societat.  
 
Els sistemes, els equips i les instal·lacions més significatius destinats a activitats 
mediambientals són els següents: 
 
 
 
EXERCICI 2008 
Descripció 

 
 

Destinació 

 
Valor 

comptable 

 
Amortització 
acumulada 

    
Unitat depuradora dioxines i purines Crematori 

Collserola 
299.905 170.954 

Millora rendiment unitat depuradora dioxines i 
purines 

Crematori 
Collserola 

29.757 757 

Vehicles elèctrics ClemCar (2) 
Vehicles elèctrics portafèretres Ares (4) 

Cementiris 
Cementiris 

10.386 
160.170 

698 
13.986 

Equips escapament forns Forns crematoris 1.371 104 

Plaques solars  Cementiri Montjuïc 4.576 346 

Total  506.165 186.845 
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EXERCICI 2009 
Descripció 

 
 

Destinació 

 
Valor 

comptable 

 
Amortització 
acumulada 

    
Unitat depuradora dioxines i purines Crematori 

Collserola 
299.905 198.397 

Millora rendiment unitat depuradora dioxines i 
purines 

Crematori 
Collserola 

29.757 3.480 

Vehicles elèctrics ClemCar (2) 
Vehicles elèctrics portafèretres Ares (4) 

Cementiris 
Cementiris 

10.386 
160.170 

1.649 
22.240 

Equips escapament forns Forns crematoris 2.742 458 
Plaques solars  Cementiri Montjuïc 4.576 765 
Total  507.536 226.989 
 
 
19. 
 

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 
Des del tancament de l'exercici econòmic 2009 no s'han produït fets especialment rellevants 
que puguin afectar el funcionament normal de la societat. 
 
 
20. 
 

ALTRA INFORMACIÓ 

a) Honoraris d'auditors de comptes 
 
Les despeses d'auditoria, derivades dels honoraris meritats durant els exercicis 2008 i 2009 
per les companyies PricewaterhouseCoopers Auditors, SL i Gabinet Tècnic d'Auditoria i 
Consultoria, SA, són repercutides per l'Ajuntament de Barcelona a cadascun dels organismes 
autònoms i societats que formen el grup municipal.  
 
La societat no té relació amb altres empreses que utilitzin aquestes marques.  
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