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Memoria deis comptes anuals de I'exerclcl 2011 

(Expressada en Euros) 

1. ACJIVlTAT pE VEMpRESA 

1.1 ProElxample, SA (en endavant, la Socletat) amb domlclll social al carrer de Valencia, 
307, 11' 2a, de la clutat de Barcelona, es v<t constituir el dla 7 de juny de 1996 com a 
Socletat Anonlma amb capital Integrament públlc (Ajuntament de Barcelona). El 19 
de mar" de 1997 es va transformar en socletat de capital mlxt, publle I prlvat. 

La Socletat es regelx pels seus Est<ttuts 1, en tot cas, pel que dlsposen les lIels de 
reglm local I especial de Barcelona I els seus reglaments, alxl com pels preceptes de 
la L1el de Socletats de Capital I altres dlsposlclóns aplicables. 

1.2 L'objecte social de la Socletat és dur a terme totes les actuaclons urbanlstlques I 
d'edlflcacl6 necessarles per a la rehabllltacl6 deis espals compresos al Dlstrlcte de 
l'Elxample de la clutat de Barcelona, actuant com a promotor per a la seva 
rehabllltacló, I dur a terme actuaclons de gestl6 urbanlstlca I de sol. 

1.3 La Socletat desenvolupa, baslcament, en I'actualltat les següents actlvltats, totes 
elles en el Dlstrlcte de l'Elxample de la clutat de Barcelona: 

• Gestl6 de les actuaclons d'lnversl6 I Infraestructures encarregades per 
l'Excel·lentfsslm Ajuntament de Barcelona corresponent al Pla d'Actuacló (PAM) 
2008-2011. 

• La Socletat actua com a benefiCiaria de les exproplaclons urbanlstlques 
comprases dlns da I'amblt territorial del Dlstrlcte de l'Elxampla necessarles per 
I'execucló dal seu objecte social. 

• Impulsar la reforma deis patls Interlors I passatges de l'Elxample. 

1.4 Amb data 20 de desembre da 2007 la Junta General Extraordinaria d'Acclonlstas va 
acordar la prorroga de la durada de la Socletat I la conseq(ient modlflcacló de I'artlcle 
4 deis Estatuts Soclals que queda com seguelx: 

La duracló de la Socletat sera de trenta anys, comptats a partir de la data de 
I'atorgament de I'escrlptura fundacional (7 de juny de 1996). 

Un cap flagl explrat el termlnl de duracl6, revertlran a l'Ajuntament de Barcelona, I 51 
s'escau a I'entltat/s de dret públlc o prlvat Integrament participada per 
Admlnlstraclons Públlques titular de les acclons de classe A (BIM,SA- Barcelona 
d'Infraestructures Munlclpals, SAl, I'actlu I passlu de la Socletat, 1, en condlclons 
normals d'ús, totes les Instal·laclons, béns I material Integrant del servel, sense que 
aquesta reversl6 produelxl cap Indemnltzacló per part de l'Ajuntament, o I'entltat/s 
de dret públle o prlvat Integrament participada per Admlnlstraclons Públlques titular 
de les acclons de classe A (BIM,SA- Barcelona d'Infraestructures Munlelpals, SAl, 
sense perjudlcl del que dlsposen els artlcles 37, 38, 39, 40 deis seus Estatuts (que 
dlsposen, entre d'altres, sobre l'aplleael6 de beneflels, sobre el fons especial de 
reserva eorresponent a l'amorlitzacl6 de les aeclons subscrites pel capital prlvat I 
sobre la seva dlssolucl6 l/o IIquldacló). 
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1.5 Les xlfres contlngudes en tots els estats comptables que formen part deis comptes 
anuals estan expressades en euros amb declmals, que és la moneda de presentacló I 
funcional de la Socletat. 

2. BASES DE PRESEN1ACXÓ 

2.1 lmatge fldel 

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir deis registres comptables de la 
Soeletat I es presenten d'aeord amb la leglslacló mercantil vlgent I amb les normes 
establertes al Pla General de Comptabllltat aprovat mltjan~ant el Relal Decret 
1514/2007, I d'acord amb les suecesslves modlflcaclons en el seu cas, amb objecte 
de mostrar la Imatge fldel del I>atrlmonl, de la sltuacló flnaneera I deis resultats de la 
Socletat, alxl com la veracltat deis fluxos d'efectlu Incorporats en I'estat de fluxos 
d'efectlu. 

Aquests comptes anuals, formulats pels Admlnlstradors de la Socletat, se sotmetran 
a I'aprovacló deis acclonlstes I s'estlrna que seran aprovats sense cap modlflcacló. 

No exlstelx cap prlnclpl comptable o crlterl de valoracló que, tenlnt un efecte 
slgnlflcatlu als comptes anuals s'hagl delxat d'apllcar. 

2.2 Aspectes crltles de la valoracló I estlmacló de la Incertesa 

Les prlnclpals estlmaclons I judlcls conslderats en els comptes anuals són les 
següents: 

• Vides útlls deis elements d'lmmobllltzat material I actlus Intangibles (Notes 4.1 I 
4.2). 

• Valor raonable deis Instruments flnancers (Notes 4.5 I 4.8). 

o lmpostos dlferlts (Nota 4.9 ). 

o Valoracló de les exlstencles (Nota 4.6). 

La preparacló deis comptes anuals requerelx la realltzacló per part de la Socletat de 
determlnades estlmaclons comptables I la conslderacló de determlnats elements de 
judici. Aquests són avaluats contrnuament I es basen en l'experl(!Ilcla histórica I 
altres factors, Incloses les expectatlves de successos flltllrs, que s'han considerat 
raonables d'acord amb les clrcllmstilllcles. 

SI bé les estimaclons conslderades s'han realltzat sobre la mlllor Informacló 
disponible a la data de formulacló deis presents comptes anuals, qualsevol 
modlflcacló en el futur d'aquestes estlmaclons s'apllcarla de forma prospectlva des 
d'aquell moment, reconelxent I'efeete del canvi en I'estimacló realltzada en el compte 
de perdues I guanys de I'exerclel en qtiestló. 
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2.3 Comparabllltat de la Informacló 

O'acord amb la leglslacló mercantil, els admlnlstradors presenten, a efectes 
comparatlus, amb cadascuna de les partldes del balane;, el compte de perdues I 
guanys, I'estat de canvls en el patrhnonl net, I'estat de fluxes d'efectlu I la Informacló 
quantltatlva requerida en la memoria, a més de les xlfres de I'exerclcl 2011, les 
corresponents a I'exerclcl anterior. 

3. PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

3.1 L'artlcle 37 deis Estatuts de la Socletat assenyala a I'epígraf b) I'obllgacló de dotar un 
fons de reserva per a I'amortltzacló de les acclons de classe B. A 31 de desembre de 
2011 el saldo de la reserva estatutAria supera el Ifmlt establert en els Estatuts de la 
Socletat. 

3.2 La proposta de dlstrlbucló de resultats de I'exerclcl 2011 formulada pels 
Adrnlnlstradors de la Socletat I que sera presentada als Acclonlstes per a la seva 
aprovacló és la següent: 

Base de repartirnent 
Perdues I guanys 

Apllcacl6 

2011 

(1.409.006,78) 

Resultats negatlus d'exerclcls anterlors (1.409.006,78) 

3.3. No exlstelxen IImltaclons estatutarles per a la dlstrlbució de dlvldends, excepte per a 
I'esmentat en el paragraf 3.1. 

4. NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Les prlnclpals normes de registre I valoració utllltzades per la Socletat en I'elaboracló 
deis presents comptes anuals, han estat les següents: 

4,1 Immobllltzat Intangible 

a) patents i marques 

Les patents I marques tenen una vida útil definida I es registren pel seu cost menys 
I'amortltzacló acumulada I correccions per deteriorament del valor reconegudes. 

L'amorlltzacló es calcula pel metode lineal durant la seva vida útil estimada en 5 
anys. 
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b) Apllcaclons Informatlques 

Es referelx prlnclpalment als Imports satlsfets per I'accés a la propletat o pel dret a 
I'(¡s de programes Informatlcs, únlcament en els casos que es preveu que la seva 
utilitzacló abastara diversos exerclcls. 

Les apllcaclons Informatlques figuren valorades al seu cost d'adqulslcló I s'amortltzen 
en funcló de la seva vida útil que és de 3 anys .. Les despeses de mantenlment 
d'aquestes apllcaclons Informatlques es carreguen al compte de perdues I guanys de 
I'exerclcl que es produelxen. 

4.2 Immobllltzat matel'lal 

L'lmmobllltzat material es comptabllltza pel seu cost d'adqulslcló menys 
I'amortltzacló I l'lmport acumulat de qualsevol eventual perdua de valor. 

Les des peses dlrectament Imputables als elements de l'lmmobllltzat material, són 
Incorporades al cost d'adqulslcló flns a la seva entrada en funclonament. 

Les despeses flnanceres dlrectament atrlbu'ibles a I'adqulslcló O construccló 
d'elements de l'lmmobllltzat que necessltln un perlode de temps superior a un any 
per estar en condlclons d'ús, s'lncorporen al seu cost flns que es troben en 
condlclons de funclonament. 

Els costos d'ampllacló, modernltzacló o mlllora deis béns de I'hnmobllltzat material 
s'lncorporen a I'actlu com major valor del bé excluslvament quan suposen un 
augment de la seva capacltat, productlvltat o allargament de la seva vida útil, I 
sempre que sigui posslble conelxer o estimar el valor comptable deis elements que 
resulten donats de balxa de l'lnventari per haver estat substltu·its. 

Els costos de reparaclons Importants s'activen I s'amortltzen durant la vida \Itll 
estimada deis matelxos, mentre que les despeses de mantenlment recurrents es 
carreguen en el compte de perdues I guanys durant I'exerclcl que Incorre en ells. 

L'amortltzacló de l'lmmobllltzat material, amb excepcló deis terrenys que no 
s'amortltzen, es calcula slstematicament pel metode lineal en funcló de la seva vida 
útil estimada, atenent a la depreclacló efectlvament soferta pel seu funclonament, (¡s 
I gaudl. Les vides útlls estlmades s6n: 

Instal·laclons tecnlques 
Moblllarl 
Equlps per a processos d'lnformació 
Altre Immobilltzat 

Anys de vida 
(Itll estimada 

12,5 
10 
4 
5 
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Quan el valor comptable d'un actlu és superior al seu Import recuperable estlmat, el 
seu valor es reduelx de forma Immedlata flns al seu Import recuperable. 

Les perdues I guanys per la venda d'lmmobllltzat material es calculen comparant els 
Ingressos obtlnguts per la venda amb el valor comptable I es registren en el compte 
da perdues I guanys. 

Per a la realitzacl6 da la sava actlvltat la 50cletat ha utllltzat actlus no generadors de 
fluxos d'efectlu. Tal I com es descrlu a l'Ordre EHA/733/2010 de 25 de mar", per la 
qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públlques que operen en 
determlnades clrcumstilllcles, els actius no generadors de fluxos d'efectlu s6n aquells 
que s'utllltzen no amb l'obJecta d'obtenlr un beneflcl o rendlment economlc, sln6 per 
a l'obtencl6 de fluxos economlcs soclals que beneflclin a la col·lectlvltat per mltja del 
potencial servel o utllltat pública, a canvl d'un preu flxat directa o Indlrectament per 
l'Admlnlstrael6 Pllbllca eom a conseqUlmcla del caracter estrateglc o d'utllltat pública 
de I'actlvltat que desenvolupa. 

Al tancament de I'exerelcl, la Socletat avalua el deterlorament de valor deis dlferents 
aetlus no generadors da fluxos d'efectlu, estlmant el valor recuperable d'aquests 
actlus, que és el major entre el seu valor raonable I el seu valor en ús, entenent com 
a valor en ús el cost de reposlcl6 depreclat. SI el valor recuperable és Inferior al valor 
net comptable es dotara la corresponent provlsl6 per deterlorament de valor amb 
carree al compte de perdues I guanys. 

La Socletat ha agrupat tots els saus actlus no generadors en fluxos d'efectlu en una 
única unltat d'explotacl6. 

4.3 Immobllltzat per compte de l'Ajuntament de BaI'celona I entltats del GI'Up 

Amb data 18 de juny de 2008, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, mltjan~ant 
Oecret d'alcaldla, l'adequacl6 del Oecret d'alcaldla de 3 d'abrll de 1997 sobre el 
procediment aplicable a les Inverslons realltzades per organlsmes públlcs I privats 
per encarrec d'aquest. 

5egons aquests Decrets, qua n els esmentats organlsmes dlsposln de les 
certlflcaclons, factures o justlflcaclons de I'obra feta, les lIIuraran a l'Ajuntament o a 
I'entitat corresponent mltjan~ant una relacl6, a fi I efecte de la se va Incorporacl6 a 
l'lnventarl municipal. Aquests IIluraments d'actlus es formalltzen mltjan~ant les 
corresponents factures a carrec de l'Ajuntament I entltats del grupo 

O'acord amb la normativa aplicable, la Socletat registra comptablement aquestes 
transacclons utllltzant comptes de balan~ sense afectar al compte de perdues I 
guanys (Nota 19). 
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4.4 AITendaments 

Arrendament oRm1!.tiY 

Els arrendaments en els quals I'arrendador conserva una part Important deis riscos I 
beneflcls derlvats de la tltularltat es classlflquen com arrendaments operatlus. Els 
pagaments en concepte d'arrendament operatlu (nets de qualsevol Incentlu rebut de 
I'arrendador) es carreguen en el compte de perdues I guanys de I'exerclcl que es 
reporten sobre una base lineal dllrant el perlode d'arrendament. 

4.5 Actlus flnancers 

La Socletat flxa la categorla deis seu s actlus flnancers en el moment del seu 
reconelxement Inicial I revisa la matelxa a cada data de tancament, en base a les 
declslons adoptades per la Dlreccló. Aquesta classlflcacló depen de la flnalltat per la 
qual aquestes Inverslons han estat adqulrldes. 

De forma general, en el balan~ adjunt es classlflquen com corrents els actlus 
flnancers amb venclment Igual o Inferior a I'any, I com no corrents 51 el seu 
venclment supera aquest perlode. 

La Socletat registra la balxa d'un actlu flnancer qua n s'ha extlngit o s'han cedll els 
drets contractual s sobre els fluxos d'efectlu de I'actlu financer, sent necessarl que 
s'hagln transferlt de forma substancial els rlscs I beneflcls Inherents a la seva 
propletat, que en el cas concret de comptes a cobrar s'entén que aquest fet es 
produelx en general 51 s'han transmes els rlscs d'lnsolv(!Ilcla I de mora. 

Els actlus flnancers de la Socletat es classlflquen Integrament en la categorla de 
partldes a cobrar, els quals són actlus flnancers no derlvats amb cobraments flxes o 
determinables que no cotltzen en un mercat actlu I es valoren pel valor nominal del 
seu deute, que és similar al seu valor raonable en el moment Inicial. Aquest valor és 
mlnorat, en el seu ca s, per la corresponent provlsl6 d'lnsolvencles (perdua per 
deterlorament de I'actlu), quan exlstelx evidencia objectlva que no es cobrara la 
totalltat de l'lmport adeudat, amb efecte al compte de perdues I guanys de I'exerclcl. 

Els Instruments flnancers que la Socletat té s6n els segUents: 

Partldes a cobrar 

Les partldes a cobrar s6n actlus flnancers no derlvats amb cobraments flxos o 
determinables que no cotltzen en un mercat actlu. S'inclollen en actlus corrents, 
excepte per a venclments superlors a 12 mesos des de la data del balan~ que es 
classlflquen com actius no corrents. 

Aqllest epígraf correspon prlncipalment a: 

" Credlts a tercers els quals es valoren pel seu valor nominal (el qual no dlferelx 
slgniflcatlvament de la seva valoracl6 al cost amortltzat utllitzant el metode del 
tlpus d'lnteres efectlu). 
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• Dlposlts I flances realltzats d'acord amb la 18glslacl6 vlgent reglstrats pel seu valor 
nominal. 

• Comptes a cobrar per operaclons comerclals, les quals es valoren pel valor 
nominal del seu deute, que és similar al seu valor raonable en el moment Inicial. 
Aquest valor és mlnorat, si escau, per la corresponent provlsl6 d'lnsolvencles 
(perdua per deterloracl6 de I'actlu), quan exlstelx evldEmcla objectlva que no es 
cobr¡¡ra la totalltat de l'lmport degut, amb Elfecte en el compte de perdues I 
guanys de I'exerclcl. 

• Comptes a cobrar per operaclons no comerclals, corresponents baslcament a 
saldos amb el personal, etc. 

• Dlposlts a curt termlnl corresponents als pagaments d'actuaclons d'exproplacló 
que no poden fer-se efectlus dlrectament als tttulars deis béns afectats (per 
dlverses qUestlons, que van des de la dlsconformltat a la falta de trtol de 
propletat), es dlposlten a la Calxa General de Dlposlts. Els Imports exigibles per 
aquestes operaclons es registren en el passlu corrent del balan~ pel mate Ix 
Import. 

Almenys al tancament de I'exerclcl, s'efectuen les correcclons valoratlves necessarles 
per deterlorament de valor si exlstelx evidencia objeellva que no es cobraran tots els 
Imports que es deuen. 

4.6 Exlst~ncles 

Les exlstencles es valoren al seu cost d'adqulslcló/produccló o al seu valor net 
realltzable, el menor deis dos. Quan el valor net realltzable de les exlstencles sigui 
Inferior al seu cost, s'efectuaran les oportunes correcclons valoratlves, reconelxent-
les com a una despesa en el compte de perdues I guanys. 

Addlclonahnent, els béns o servels que haguessln estat objecte d'un contracte de 
venda o de presta ció de servels en ferm I el seu compllment ha de tenlr 1I0c 
posterlorment, no seran objecte de la correccl6 valoratlva, a condlcl6 de que el preu 
de venda estlpulat en el contracte cobrelxl, com a mfnlm, el cost deis béns o servels, 
més tots els costos pendents de realltzar que sigui n necessarls per a l'execucl6 del 
contracte. 

SI les clrcumstancles que causen la correcció de valor delxen d'exlstlr, l'lmport de la 
correcció és objeele de reversló I es reconelx com a Ingrés en el compte de perdues I 
guanys. 

En les existencles que necesslten un perlode de temps superior a I'any per estar en 
condlclons de ser venudes, s'lnclouen en el cost les despeses flnanceres en els 
matelxos termes previstos per a l'lmmobllltzat (Nota 4.2). 

Les exlstencles corres ponen a finques destlnades a la venda, promoclons en curs i 
reserves de sol en el curs ordlnarl de les operaclons de la Socletat. 

Es registren com a bestretes a provei'dors els pagaments a compte realitzats pels 
compromisos de compra formalltzats valorats pel seu valor nominal. 
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4.7 Fons Propls 

El capital social esta representat per acclons nomlnatives classlflcades en acclons de 
la classe A (BIM, SA: Barcelona d'lnfraestructures Munlclpals, SAl I de classe B 
(entltats prlvades). 

Els costos d'emissl6 de noves acclons o opclons es presenten dlrectament contra el 
patrlmonl net, com menors reserves. 

4.8 Passlus flnancers 

La Socletat flxa la categorla deis seus passlus flnancers en el moment del seu 
reconelxement Inicial I revisa la matelxa a cada data de tancament, en base a les 
declslons adoptades per la Direccl6. Aquesta classiflcacl6 depE!I1 de la f1nalltat pels 
quals aquests passlus han estat formalltzats. 

De forma general, en el balan~ adJunt es classlflquen com a corrents els passlus 
flnancers amb venclment Igualo Inferior a I'any, I com a no corrents si el venclment 
supera aquest perlode. 

La balxa d'un passlu flnancer es reconelxera quan l'obligacl6 que genera s'hagl 
extlnglt. 

El deute f1nancer es reconelx Inlclalment per I'hnport del valor raonable, reglstrant-se 
també les des peses necessarles per a la seva obtencl6. En perlodes posterlors, la 
dlferElIlcla entre els fons obtlnguts (nets de les despeses necessarles per a la seva 
obtencl6) I el valor de reemborsament, en el cas que I'hagués Hora significativa, es 
reconelx en el compte de perdues I guanys durant la vida del deute d'acord amb el 
tlpus d'lnteres efectlu. 

Els deblts per operaclons comerclals amb venclment no superior a un any I que no 
tenen un tlpus d'lnteres contractual es valoren, tant en el moment Inicial com 
posterlorment, pel seu valor nominal quan I'efecte de no actualltzar els fluxos 
d'efectlu no és slgnlflcatlu. 

En el cas de produlr-se renegoclacl6 de deutes exlstents, es considera que no 
exlstelxen modlflcaclons substanclals del passiu flnancer quan el prestador del nOll 
préstec és el matelx que el que va atorgar el préstec Inicial I el valor actual deis 
fluxos d'efectlu, Incloent les comlsslons netes, no dlferelx en més d'un 10% del valor 
actual deis fluxos d'efectlu pendents de pagar del passlu original calculat sota aquest 
matelx metode. 

S'lnclouen sota aquesta categorla les següents tlpologles de passlus per naturalesa: 

• Deblts per operaclons comerclals corresponents als saldos de credltors per 
prestacl6 de servels. 

• Bestretes rebudes. 
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• Partldes a pagar per operaclons no comerclals. S'lnclouen, entre altres, prove'idors 
d'lmmobllltzat, personal, etc. 

• Flances rebudes tant a curt com a lIarg termlnl. Aquestes figuren reglstrades en 
I'eplgraf d"'Altres passlus flnancers". 

• Passlus per obllgaclons urbanístlques. La Socletat comptabllltza provlslons 
urbanlstlques per obllgaclons presents determlnades per dlsposlc\ons contractuals 
o legals. El valor enreglstrat correspon a la mlllor estlmacl6 posslble realltzada per 
la Socletat. 

4.9 lmpost sobre beneflcls 

La despesa (Ingrés) per Impost sobre beneflc\s és l'lmport que, per aquest concepte, 
es merita en I'exerclcl I que compren tant la despesa (Ingrés) per Impost corrent com 
per Impost dlferit. 

Tant la des pesa (ingrés) per Impost corrent com dlferlt es registra en el compte de 
perdues I guanys tenlnt en compte l'apllcac\6 deis beneflcls flscals corresponenls. No 
obstant alxo, es reconelx en el patrlmonl net I'efecte Imposltlu relaclonat amb 
partidas que es registren dlrectament en el patrlmonl neto 

Els actlus I passlus per Impost corrent es valoraran per les quantltats que s'espera 
pagar o recuperar de les autorltats flscals, d'acord amb la normativa vlgent o 
aprovada I pendent de publlcacl6 en la data de tancamént de I'exerclcl. 

Els Impostos dlferlts es calculen, d'acord amb el metoda del passlu, sobre les 
diferencies temporals que sorgelxen entre les bases flscals deis actlus I passlus I els 
seus valors en IIIbres. No obstant alxo, si els Imllostos dlferlts sorgelxen del 
reconelxement Inicial d'un actlu o un passlu en una transaccl6 distinta d'una 
comblnacl6 de negocls que en el moment de la transaccl6 no afecta ni al resultat 
comptable ni a la base Imposable de l'lmpost no es reconelxen. L'lmpost dlferlt es 
determina apllcant la normativa I els t1pus ImposltlUs aprovats o a punt d'aprovar-se 
en la data del balane; I que s'espera aplicar quan el corresponent actlu per Impost 
dlferlt es realltzl o el passlu per Impost dlferlt es IIquldl. 

Els actlus per Impostos dlferlts es reconelxen en la mesura que resultl probable que 
es vagl a dlsposar de guanys flscals futurs amb els quals poder compensar les 
diferencies temporals. 

4.10 Subvenclons, donaclons IlIegats 

La Socletat rep baslcament les següents subvenclons: 

a) Transferencles correnls I de capital rebudes de l'Aluntament de Barcelona 

Les actlvitats desenvolupades per la Socletat corres ponen, fonamentahnent, a la 
prestacl6 de servels públlcs en I'amblt competenclal de l'Ajuntament de 
Barcelona, mltjan<;ant gestló directa per delegacló de l'Ajuntament de Barcelona, 
d'acord amb el que preveu la leglslacló vlgent (L1el reguladora de les bases da 
reglm local I Reglament d'obres, actlvitats I servels de les entltats locals). Per a 
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la prestacló deis servels públlcs, en I'amblt de les competencles de l'AJuntament 
de Barcelona, la Socletat rep d'aquest el flnan~ament pressupostarl el qual es 
reflectelx a I'epfgraf d'lngressos "Subvenclons d'explotacló" del compte de 
perdues I guanYs. 

Aquesta transferencia corrent pressupostarla esta flxada d'acord amb les 
suposlclons d'equlllbrl pressupostarl prevlstes a la Llel reguladora de les hlsendes 
locals. 

La Socletat rep també transferencles de l'Ajuntament de Barcelona destlnades al 
flnan~ament d'actuaclons Inversores (Nota 4.3). 

b) Transferlmcles rebudes d'altres Instltuclons 

La Socletat rep també altres Ingressos concedlts per part de la FundacIón 
TrIpartita para la formacIón en el Empleo derlvats de les despeses en formacló 
realltzades per la SOcletat, els quals es reflectelxen a I'epfgraf d'lngressos 
"Subvenclons d'explotacló" del compte de perdues I guanys. 

Les subvenclons que tlnguln caracter de reintegrables es registren com passlus flns 
a compllr les condlclons per a considerar-se no reintegrables, mentre que les 
subvenclons no reintegrables es registren com Ingressos dlrectament Imputats al 
patrlmonl net I es reconelxen com Ingressos sobre una base slstematlca I racional 
de forma correlacionada amb les despeses derivad es de la subvencló. 

A aquests efectes, una subvencló es considera no reintegrable quan exlstelx un 
acord IndiVIdualltzat de concessló de la sUbvencló, s'han complert totes les 
condlclons establertes per a la seva concessl6 I no exlstelxen dubtes raonables que 
es cobrara. 

Les subvenclons de caracter monetarl es valoren pel valol' raonable de l'lmport 
concedlt I les subvenclons no monetarles pel valor raonable del bé rebut, referlts 
ambdós valors al moment del seu reconelxement. 

4.11 Ingressos I despeses 

Amb car¡kter general, els Ingressos I les despeses es registren atenent al prlnclpl 
de meritament I al de correlacló d'lngressos I despeses, Independentment del 
moment en que són cobrats o pagats. 

Els Ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestacló a rebre I 
representen els Imports a cobrar pels béns entregats I els servels prestats en el 
curs ordlnarl de les actlvltats de la Socletat, menys devoluclons, rebalxes, 
descomptes I l'lmpost sobre el valor afeglt. 

La Socletat reconelx els Ingressos quan l'lmport deis matelxos es pugul valorar amb 
fiabilltat, és probable que els beneflcls economlcs futurs derlvln a la Socletat I es 
complelxen les condlclons específlques per a cada una de les actlvltats. 

Els Ingressos d'explotacló que té la Socletat alxf com el seu reconelxement, són els 
segOents: 
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• Vendes de 5011 sostre. L'lngrés per les vendes de sol I sostre es reconelxen en el 
moment de produlr-se el IIlurament deis béns al formalltzar-se la compravenda. 

• Prestacl6 de servels per gestló d'obres, correspon a la facturació de les despeses 
de gestl6 de les obres. 

• Prestacl6 de servels per comunlcacl6, correspon a la facturacl6 de les despeses 
de comunlcacló de les obres que es comptabllltzen al meritar-se les des peses 
corresponents. 

• Transferencles corrents de l'Ajuntament de Barcelona. 

• Els Ingressos per Interessos es reconelxen usant el metode del tlpus d'lnteres 
efectlu. 

4.12 Provlslons I passlus contlngents 

Les provlslons es reconelxen quan la Socletat té una obllgacl6 present, ja sigui legal 
o Implícita, com a resultat de successos passats, és probable que sigui necessarla 
una sortlda de recursos per liquidar I'obllgadó i l'lmport es pot estimar de forma 
fiable. 

Les provlslons as valoren pel valor actual deis reemborsaments que s'espel'a qlle 
slguhl necessarls per liquidar l'obllgacl6 usant un tlpus abans d'lmpostos que 
reflectelxl les avaluaclons del mercal actual ele I valor temporal deis dlners I els 
riscos especlflcs de l'obllgacI6. Els aJustaments en la provlsl6 amb motlu de la sava 
actualltzacl6 es reconelxen com una despesa flnancera conforme es van merltant. 

Les provlslons amb venclment Inferior o Igual a un any, amb un efecte flnancer no 
slgnlflcatlu no es descompten. 

Quan s'espera que part del reemborsament necessarl per a liquidar la provlsló sigui 
reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconelx com un actlu Independent, 
sempre que sigui practlcament segura la seva recepcl6. 

Per la seva banda, es consideren passlus contlngents aquelles posslbles obllgaclons 
sorgldes com a conseqUlmcla de successos passats, la materlalitzacló deis quals 
esta condicionada que ocorrl o no un o más esdevenlments futurs Independents de 
la voluntat de la Socletat. Aquests passlus contlngents no són obJecte de registre 
comptable presentant-se detall deis matelxos en la memoria (Nota 14). 

4.13 Perlodlflcaclons a lIarg I CUlt termlnl de passlu 

En aquest epfgraf es registren els Ingressos que es facturen a dlferents 
constructores adjudlcatarles de les obres per les funclons de dlreccl6 I coordlnacló 
d'obra, alxf com per les despeses de comunlcacló. Les despeses assoclades a la 
prestacló d'aquest servel, poden meritar-se a un ritme dlferent a la facturacló deis 
Ingressos I la Socletat perlodlflca els hnports facturats pels que encara no s'ha 
Incorregut en les corresponents despeses I s'hnputen en el compte de perdues I 
guanys pel crlterl de merltament. 
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Les perlodlflcaclons en que la seva Imputacló al compte de perdues I guanys es 
preveu Inferior o Igual a un any es comptab1l1tzen a curt termlnl, les perlodlflcaclons 
en que la seva Imputacl6 es preveu superior a un any es classlflquen a lIarg termlnl. 

4.14 Medl amblent 

No s'ha conslderat cap dotacl6 per a riscos I despeses de caracter medlamblental, 
tenlnt en compte que no exlstelxen contlngEmcles relaclonades amb la protecci6 del 
medl amblent. 

4.15 prestaclol1s als empleats 

Atenent als acords laborals corresponents, la Socletat té compromisos per 
penslons. Aquests plans de penslons, es flnancen mltJan~anl pagaments a entltats 
asseguradores. Aquests plans son d'aportaclons deflnldes. 

Un pla d'aportaclons deflnldes és aquell sota el qual la Socletat realltza 
contrlbuclons flxes a una entltat separada I no té cap obliga ció legal, contractual o 
Impllclta de realltzar contrlbuclons addlclonals si I'entltat separada no dlsposés 
d'actlus suflclents per a atendre els compromisos assumlts. 

Per als plans d'aportaclons deflnldes, la Socletat paga aportaclons a plans 
d'assegurances de pensions gestlonats de forma pública o privada sobre una base 
obligatoria, contractual o voluntaria. Una vegada que s'han pagat les alJOrtaclons, 
la Socletat no té obllgacl6 de pagaments addlclonals. Les contrlbuclons es 
reconelxen com prestaclons als empleats quan es reporten. Les contrlbuclons 
pagades a compte es reconelxen com un actlu en la mesura que una devolucl6 
d'efectlu o una reduccló deis pagaments futurs es trobln disponibles. 

La Socletat reconelx un passlu per les contrlbuclons a realltzar quan, al tancament 
de I'exerclcl, flgurln contrlbuclons merltades no satlsfetes. 

4.16 Transacclons entl'e parts vlnculades 

Amb caracter gener<ll, les operaclons entre empreses del grup es comptabllltzen en 
el moment Inicial pel seu valor raonable. SI escau, 51 el preu acordat diferelx del seu 
valor raonable, la diferencia es registra atenent a la realltat económica de 
I'operacló. La valora ció posterior es realltza conforme arnb el prevlst en les 
corresponents normes. 
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5. GESnÓ DEL RISC PINANCER 

5.1 Factol's de rlse flnancer 

Les actlvltats de la Socletat estan exposades a diversos rlscs flnancers: rlsc de credlt, 
rlse del tlpus de Interes Irise de IIquldesa. 

La gestló del rlse flnancer esta controlada per la Dlreecl6 Flnancera de la Societat. 

a) Risc de credlt 

El rlsc de credlt sorgelx de I'efectlu I eqlllvalents a I'efectlu, alxl com de deutors 
eomercials o altres delltes, Incloent eomptes a cobrar pendents I transaeclons 
compromeses. 

En relació als deutors eomerclals, la Societat avalua la qualltat crediticia del cllent, 
tenlnt en compta la sava posleló flnaneera, I'experl/mela passada I altres factors. Els 
límlts Indlvlduals de credlt s'establelxen en funció de erlterls Interns, 

Pel que fa als deutors, donat que els deutes corresponen baslcament a saldos amb 
empreses del grup I amb entltats públlques, no s'estlma que exlstelxl rlse de credlt. 

b) Risc de tlpus d 'Interes 

El rlse de tlpus d'lnteres sorgelx deis recursos allens no eorrents. 

La Socletat no dlsposa de recursos allens no eorrents. 

e) Risc de IIquldesa 

La Socletat realltza una gastló prudent del rlsc de IIquidesa que Implica la 
dlsponlbllltat de flnan~ament per un Import suflclent a través de facllltats de credlt, 
tant del propl Grup al que pertany, eom en el seu cas, d'entltats flnanceres externes. 

La Dlreccló realitza un segulment de les prevlslons de reserva de IIquldesa de la 
Socletat en funcló deis fluxos d'efectlu esperats. 

5.2 Estlmacló del valol' I'aonable 

El valor raonable deis Instruments flnancers que la Socletat té enregistrats no 
dlfereix del seu valor nominal. 
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6, IMMOBIllTZAT INTANGIBLE 

6,1 El detall I movlment da les partldes Incloses en "Immobllltzat Intangible" deis 
exerclcls 2010 I 2011 són els segUents: 

Propla!a! Apllcaclon. 
Industrial Infol'lm'tlquas Total 

A 1 da gane,' da 2010 
Cost 5.878,91 350.332,79 358.211,70 
Aorortitzacló aeurrulada I phdua 
de valor ¡deterioraorent) (5.312,12) (266.634,991 (271.947,111 
Valol' net com~talJle 566,79 83.697,80 84.264,59 

2010 
Valor net con-ptable dbbertura 566,79 83.697,80 84.264,59 
Altes 6.931,80 6,931,80 
Balxes de cost (36.060,30) (36.060,30) 
IJotael6 a I'aorortltzacló (398,20) (49.927,67) (50.325,87) 
Balxes d'aorortltzael6 36.060,30 36.060,30 

Valol' net COl\11)table 168,59 40.701,93 40.870,52 

A 31 da dasa",bra da 2010 
Cost 5.870,91 321.204,29 327.083,20 
An'Ortltzael6 acumulada I perdua 
de valor (deterioram.nt) (5.710,32) (280.502,36) ¡286.212,60) 
Valol' net COIUI)table 168,59 40.701,93 40.870,52 

PrOIJletat Apllcaclol19 
Industrial IllformAtlques Total 

A 1 da gel1el' da 2011 
Cost 5.878,91 321.204,29 327.083,20 
Amortitzacl6 acumulada I perrlua 
de valor (deteriorament) (5.710,321 (280.502,36) (286.212, 681 
Valoa' net comptable 168,59 40.701,93 40.870,52 

2011 
Valor net cOIl1ptable d'obertura 168,59 40.701,93 40.870,52 
Altes 3.900,00 3.900,00 
Dotacl6 a l'am:ntitzacl6 (168,59) (38.547,33) (38.715,92) 

Valol' l1et cOll1lltable 6.054,60 6.054,60 

A 31 de desembre de 2011 
Cost 5.878,91 325.104,29 330.983,20 
Am:Htització acumulada I perdua 
de valor (deterlorament) (5.878,91) (319.049,69) (324.928,60) 
Valor net comptable 6.054,60 6.054,60 

6.2 Immobllltzat Intangible totalmellt amortltzat 

A 31 de desembre de 2011 exlstelx Immobllltzat Intanglble, encara en ús, I totahnent 
amortltzat amb un cost comptable de 274.506,08 euros (184.400,89 euros el 31 de 
desembre de 2010). 
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6.3 Assegyrances 

La Socletat té contracta des pollsses d'assegurances per a cobrlr els rlscs a que estan 
subjectes els béns de l'lmmobllltzat Intangible. La cobertura d'aquestes pol1sses es 
considera suflclent. 

7. IMMOBILlIZAT MATERIAL 

7.1 El detall I movhnent de les partid es Incloses en "Immobllltzat material" deis exerclcls 
2010 I 2011 s6n els següents: 

Altre Equllls per a 
Altres hnruobllllzat IJrOCessos 

Instal·laclo"s Moblllarl ma.terlal d'lnfofl\1acl6 Total 
A 1 de gener de 2010 
Cost 163.243,49 199.279,64 14.790,52 311.343,15 608.656,80 
Amortltzacló acumulada 1 p~rdua de 
valor (dcter1orament) (122.961,601 \96.130,46) ¡10.012,371 ¡226.546, 241 (457.67o, 671 
Valor net comptable 40.261,89 103.149,18 4.770,15 62.796,91 230.986,13 
2010 
Valor net comptable d10bertura 40.261,89 103.149,18 4.776,15 82.796,91 230.986,13 
Altes 447,60 2.416,11 2.865,71 
Balxes de ,ost (59.669,06) (36.448,61) (22.497,54) (118.635,21) 
Ootacló el l'amoltitzac[Ó (6.724,17) (12.811,17) (1.070,96) (47.353,62) (67.960,52) 
ealxes d'amortltzacló 59.689,06 36.448,61 22.298,23 118.435,90 
Valor net comptable 33.537,12 90.785,61 3.107,19 37.662,09 165.6~2,01 

A 31 do desembro da 2010 
Cost 103.55'1,43 163.278,63 14.790,52 291.263,72 572.887,30 
Amortltzac1ó acumulada I perdua de 
valor (deterlorament) pO.017,31) (72.493,021 !l1.0R3,331 ¡253.601,63) 1407.195,291 
Valor lIet eomptai,le 33.537,12 90.785,61 3.707,19 37.662,09 165.692,01 

Altra Equll)S l1er n 
Altres Immobllltzat processos 

Insta 1·lae 10lls Moblllarl material d'lnformac16 Total 
A 1 de. gener de 2011 
Cost 103.554,43 163.276,63 14.790,52 291.263,72 572.887,30 
Arrortltzacló acumulada I p~rdua 
de valor (dctet1oran-ent) FO.017,311 !72.493,02) ¡U.083,331 !2S3.601,63) (407.195,29) 
Valor lIet cOl\1ptable 33.531,12 90.785,61 3.707,19 37.662,09 165.692,01 
2011 
Valor net COOl'table d'oberturil 33.537,12 90.785,61 3.707,19 37.662,09 165.692,01 
I\Ites 23.968,16 1.750,93 25.719,09 
Balxes de cost (5.681,58) (37.603,69) (43.205,47) 
Ootacló a t'an'XJrtltzaci6 (5.314,63) (12.633,42) (1.034,55) (26.849,88) (45.832,48) 
Balxes d'allDrtltzacló 5.661,56 37.603,69 43.205,47 
Valor net comlltable 52.190,65 78.152,19 2.672,64 12.563,14 145.570,62 
A 31 de desembra da 2011 
Cost 127.522,59 157.597,05 14.790,52 255.410,76 555.320,92 
An'XJrtitzacló acum.llada I p~rdua 
de valor (dctet1oran-ent) (75.331,94) p9.444,661 (12.117,881 (242.647,62) !409.742,30) 
Valol' net comptabla 92.190,65 78.152,19 2.672,64 12.563,14 145.570,62 
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7.2 Béns totalment amortltzats 

A 31 de desembre de 2011 existe Ix Immobllltzat material amb un cost original de 
271.620,27 euros que esta totalment amortltzat I que encara esta en ús (250.501,55 
euros a 31 de desembre de 2010). 

7.3 Béns sota arrendament operatly 

En el compte de perdues I guanys del 2011 s'han Inelos despeses per arrendament 
operatlu d'una centraleta IP de 10.370,88 euros, en el compte de perdues I guanys 
del 2010 es varen Ineloure despeses per arrendament operatlu corresponents al 
1I0guer d'una fotocopladora-Impressora I d'una centraleta IP de 8.706,66 euros 

7.4 Assegurances 

La Socletat té contractades pollsses d'assegurances per a cobrlr els rlscs als que 
estan subjectes els béns de l'lmmobllltzat material. La cobertura d'aquestes pollsses 
es considera suflclent. 

7.5 En I'exerclcl 2011 no hl han hagut resultats de I'exerclcl derlvats de balxes 
d'lmmobllitzat material (199,31 euros de perdues a I'exerclel 2010). (Nota 18.h). 

7.6 Correcelons valoratlves 

La Soeletat no ha reglstrat cap correccló valoratlva durant els exerelcls 2010 I 2011 
sobre els dlferents actlus no generadors de f1uxos d'efectlu de la Socletat. 

8. ACTIUS FINANCERS 

8.1 Categorles d'actlus flnancers 

El valor en IlIbres de cadascuna de les categorles d'actlus flnancers es detalla a 
contlnuaeló: 

Actlus flllancers a lIarg termln[: 

Credits a tercers 
Altres actlus financers 
Total 

Actlus flnancers a curt terrol))(; 

Cllents per vendes I prestacl6 de selVels 
CHents eflllreses del grup I assoclades: 
Deutors varis 
Altres actlus flnanccrs 
Periodiflcaclons 
Total 

Total 

2011 
Partldes a cobrar 

488.322,00 
21.448,68 

509.770,G8 

52.375,37 
8.454.877,86 

162.000,00 
1.814.843,10 

22.649,99 
10.506.746,32 

11.016.517,00 

2010 
Partldes a cobrar 

488.322,00 
21.150,48 

509.472,48 

1.038.071,59 
6.497.402,55 

1.219,78 
22.488,28 
24.741,11 

7.583.923,31 

8.093.395,79 
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A contlnuacló es desglossen totes les categorles d'actlus flnancers al tallcament de 
I'exerclcl 2011 I 2010 en funcló del seu venclment: 

"-dlu. nnanc"s a liará 18101!oh 

(!MilS a teu:els 
Nlrts aellús Onancel$ 
Total 

Mllus flnamgrs il curt Jero,!o" 

Crenl' pervendes I prutac¡6 de stfVels 
Ct¡enls elT\lreses delGn.lp I assodades 
Delltors variS 
Akres attlus nnal"lCelS 
perlodl"lCadons 
Total 

Total 

"cUU!; nnQUeo!!'1 n !(ara fOtOllo/; 

Cr~dils a lercers 
Altee' acUus flnancerS 
TOlal 

Adru, f1"imC;ers D CUl! touulo!! 

(lien!s pervendes I preslacl6 do seNe!s 
Cllenls errpresés del grup I assoclades 
Delltors vatls 
AlIfes actlus llnancer$ 
PertodiflCaC/oOS 
Tolal 

Tolal 

8.2 Credlts a tercers 

20,2 

52,375,31 
8.454,8n86 

162.000,00 
1.814.84J,lO 

22.649/99 
10.S0G,7<1G.jl 

2011 

488.322,00 
10.910,28 

499.232,28 

10.'$00.7<10, 31 499.232, 28 

2011 2012 

488.322,00 

3\ desemno de 2011 

2014 2015 

31 deserrbre da 2010 

2013 201<1 

10.910.28 
488.322,00 10.910,28 

1.0]8.071,59 
6.497.<'102,55 

1.219,78 
22.<lB8,28 
24.741,11 

1,583.!}23,3! 

1.593.923,31 488.322,00 10.910,28 

Anys 
2()16 ponellol' 

1.0.538.40 
10.5;JBAO 

10.538:,<10 

Anys 
2015 posterlors 

Total 

488 .. 322,00 
21.4<19,68 

509.170,68 

52.375,31 
8.'454.877.86 

16;;!.OOO,OO 
1.814.Ml,10 

12.649,99 
10.506.716,32 

11.016.517,00 

Total 

<188.322,00 
10.240.20 21.150,48 

10.240,20 509.472.48 

1.038.071,59 
6.<197.402,55 

1.219,78 
22,1188,28 
24.741,11 

7.583.923.31 

10.240,20 8.093.395,71) 

Amb data 23 de novembre de 2005 es va efectuar la venda deis drets del subsol deis 
Jardlns de Paula Montal. L'empresa compradora JOSEL, S. L. va aportar part de les 
des peses de les obres d'urbanltzacló de la superficie deis jardlns interlors d'IIIa. 

Ates que el planejament urbanlstlc vlgent preveu convertir la superficie d'aquest 
Interior d'lIIa en jardlns d'ús públlc, la comptabllltzacló realitzada per la Socletat va 
su posar el reconelxement deis Ingressos I els seus corresponents actlus per drets 
d'urbanitzacló I les despeses I la seva corresponent provlsló en exerclcls passats, 
derlvats de la venda deis drets de subsol deis Jardlns de Paula Montal a I'empresa 
JOSa, S.L. I I'obligacló d'aquesta d'assumlr les obres d'urbanltzacló de la superfIcie 
deis jardlns Interior d'llia I I'obligacló de ProElxarnple de cedl!' I'urbanltzacló a 
l'Ajuntarnent de Barcelona, per un Irnport de 488.322,00 euros (Notes 13.2 ). 
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8.3 CI/ents per vendes I prestacl6 de servels. cllents empreses del grup I deutors 

L'exposlcl6 maxlma al rlsc de credlt a la data de presentacl6 de la Informacl6 és el 
valor raonable de cadascuna de les categorles de comptes a cobrar Indlcades 
anterlorment. La Socletat no manté cap garantla com a asseguran~a, 51 bé cal Indicar 
que del total saldo deutor de Cllents per vendes I prestaclons de servels, Cllents 
empreses del grup I deutors de 8.669.253,23 euros (7.536.693,92 euros al 2010), 
un tot<ll de 8.616.877,86 euros (7.380.145,71 euros al 2010) s6n amb entitats 
públlques, per tant el rlsc de no cobrament es considera com a Inexlstent. 

S'han reconegut en I'exerclcl 2011 correcclons valoratlves per deterlorament deis 
comptes a cobrar de cllents per 878,29 euros. 

El saldos pendents de cobrament amb les empreses del grup, queden detallats en la 
Nota 19. 

8.4 Altres actlus floancers 

Dlns I'eprgraf "Altres actlus flnancers a curt termlnl " es troben reglstrats els dlposlts 
constltu'its a la Cillxa General de Dlposlts per als pagaments d'actuaclons 
d'exproplacl6 (Nota 4.5), que per alguna causa encara no poden ser percebudes pels 
seus respectlus beneflclarls. Els Imports exigibles per aquestes operaclons es 
registren dlns de I'epfgraf "Credltors varls". 

Dlns de I'epfgraf "Altres actlus financers a lIarg termlnl" es troben reglstrades les 
flances dlposltades pels lIoguers de les oflclnes. 

Els saldos deis actlus flnancers es reflexen pel valor nominal, no exlstint diferencies 
slgnlflcatlves respecte el valor raonable deis matelxos. 

9. EXISTENCIES 

El movlment I composlcl6 de les exlstencles de la Socletat al tancament deis exerclcls 
2010 I 2011 s6n els segiients: 

Solar 
Florldablanca, 141 

A 1 da gencrdo 2010 
Cost 1.027."<12,76 
P~rdua de valor (deterioran1cnt) 

Valor lIet comptalJlQ 1.027.442,76 

2010 
V¡tJor net comptable obertura 1.027.4<12,76 
Balxes 

Revers16 del valor 

Yalor net comptab16 1.027.442,16 

A 31 de dosembro de 2010 
Cost 1.027.4012,76 

Valor net comptable 1.021.442,1G 

Solar local9 Passatga Clip 
Cali!lbrla.90-92 I carrer Industria 128 

2.881.307,55 2.622.509,87 

(190.991,16) 
2.861.301,55 2.431.518,69 

2.661.307,55 2.431.518,69 
(2.622.509,87) 

190.991,18 
2.881.301,55 

2.661.307,55 

2.881.301,55 

Total 

6.531.260,18 

(190.991,18) 
G.3'10.169,00 

6.3<10.269,00 
(2.622.509,87) 

190.991,18 
3.908.750,31 

3.908.750,31 

3.908.150,31 
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Sola.' Sola.' 

FIOI'ldablanca, 141 Cal"brla, 90-92 Total 

A 1 de gene.' de 2011 
Cost 1.027.442,76 2.&81.307,55 3.908.750,31 

Valor net comptable 1.027.442,76 2.881.307,55 3.906.750,31 

2011 
Valor net comptable obertura 1.027.442,76 2.881.307,55 3.908.750,31 
Traspassos (827.699,23) 827.699,23 
Perdlla de valoo' (deterlorament) (1.409.006,78) (1.409.006,78) 

VaIOl' net comlltable 199.743,53 2.300.000,00 2.499.743,53 

A 31 de desemb"e de 2011 
Cost 199.743,53 3.709.006,78 3.908.750,31 
Perdlla de valor (deterlorament) (1.409.006,78) (1.409.006,78) 

Valo.· net comptable 199.743,63 2.300.000,00 2.499.743,53 

Amb data 7 de novembre de 2006, la Socletat va signar un contracte de compromfs 
de venda amb Protexa Inversiones, S.A. no materlalltzat encara, I'objecte del qual 
és: 

• Venda de 364,53 m2 de I'edlflcabllltat prople!at de ProElxample, SA provlnent de 
la finca reglstral núm. 5322 situada a l'lnterlor d'lIIa deis carrers de Florldablanca, 
Casanova, Sepúlveda I Vlllarroel. 

• Venda de 810 m2 de I'ediflcabllitat que ProElxample, SA es compromet a permutar 
a l'Ajuntament de Barcelona a canvl de 1.027,10 m2 de zona verda pertanyents al 
solar ublcat al carrer de Calabrla, 90-92. 

• Venda de la parcel·la, propletat de ProElxample, SA, de 437,90 m2 de superfícle I 
ubicada al carrer de Calabrla, 90-92. 

El preu total era de 4.500.000,00 euros més l'lVA corresponent. En el moment de la 
signatura del contracte Inversiones Protexa, S.A. va abonar 675.000,00 euros més 
l'lVA corresponent (Nota 13.5). La resta del preu 3.825.000,00 euros més I'IVA 
corresponent s'havla d'abonar en el moment d'executar-se el compromfs quan es 
donés la condlcló conslstent en I'aprovacló de la reparcel·lacló derivada de la 
Modlflcacló del Pla General Metropollta plantejat per la Socletat corresponent a les 
operaclons Immoblllarles anterlors. La Modlflcacló del Pla General Metropollta es va 
aprovar el 26 de setembre de 2007. 

En data 6 de malg de 2011 es va slg nar la nova ció del contracte de 7 de novembre 
de 2006 entre Inversiones Protexa SA i ProEixample SA pel qual es modiflcava 
baslcament: el preu de compravenda flxat en el contracte Inicial, la forma de 
pagament, alxf com la regulacló de la tramltacló del projecte de reparcel·lacló I 
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Inscripció de les finques resultants al Registre de la Propletat. El preu de 
compravenda es va establlr en 2.300.000 euroS més IVA. 

En consonancia, s'ha comptabllltzat en el mes de malg de 2011 la dotació d'una 
provlsló per la depreclació de les exlstencles per un Import de 1.409.006,78 euros, 
ates que el cost de les exlstencles, de 3.709.006,78 euros és superior al valor net 
realltzable acordat de 2.300.000 euros en la novaci6 del contracte de 7 de novembre 
de 2006 entre Inversiones Protexa SA I ProElxample SA slgnat el 6 de malg de 2011. 

En data 21 de desembre de 2011, el Projecte de reparcel'lacl6 del poligon d'actuaci6 
dlscontlnu de la MPGM per a la concreci6 deis nous Interlors d'illa del cl Calilbrla, 
Seplilveda¡ Vlladomat I Gran Vla de les Corts Catalanes I 1'lIIa Florldablanca, 
Villarroel, sepúlveda I Casanova es va aprovar deflnltlvament per part de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

10.EFECTIU 1 ALTRES ACTIUS LÍOUlDS EOUIVALENTS 

Els saldos el 31 de desembre de 2011 I 2010 són els següents: 

2011 

Tresorerla 690.017,82 
Altres actlus líqulds equlvalents 

Total 690.017,82 

l1.FONS PRO PIS 

11.1 Capital Social I prima d'emlssló 

2010 

2.052.695,69 
4.000.000,00 

6.052.695,69 

El 31 de desembre de 2011 el capital social esta representat per 125.000 acclons 
nomlnatlves amb un valor nominal de 60,11 euros cadascuna, classlflcades: 77.656 
accions de la ciasse A (BIM,SA" Barcelona d'Infraestructures Munlclpals, SAl I 
47.344 acclons de la ciasse B (Entltats privades), totalment subscrltes I 
desemborsades. 

EIs acclonlstes de la Socletat amb el capital subscrlt a 31 de desembre de 2011 
2010 són els segUents: 
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Classe 
Accionistas d'acclons 

Barcelona d'lnfraestructures Munlclpals, SA A 
Banco de Sabadell, S.A. B 
Banco IJjlbao Vizcaya Argentarla S.A. B 
Saba Aparcanientos, S.A. B 
CalxaBank, S.A. B 
CatalunyaCalxa Capital, S.A.U. B 
Banco EspaHol de Crédito, S.A. a 
Banco f>1are Nostrum, S.A. a 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. a 
Construcciones y Obras Públicas y Civiles, S.A. a 
fCC Construcción, S.A. a 
Act;lona Infraestructuras, S.A. a 
COMSA, S.A. a 
F. Closa Alegret, S.A. a 
Metro-3, S.A. a 
Clau d'O', SA B 
Vertlx, S.A. B 
Arrrey Promociones ¡nll1Oblllarlas, S.L. B 
¡n"",blllarla Colonial, S.A. B 
Josel, S.l. a 
Valleherll)()so División PrOlllOcl6n, S.A.U. a 
COl1sell de Grernls de Comen;, SelVels I Turlsme de Barcelona B 
Agrupament de Botlguers I Comerclants de Catalunya B 
Total 

La prima d'emlssló és una reserva de lIIure dlsposicl6. 

11.2 Reserves 

El desglossament per conceptes és el segUent: 

Reserva legal 
Reserva estatutaria 
Reserva volunUllia 

Total 

Reserva legal 

2011 

385.365,62 
974.646,29 

1.770.980,86 

3.130.992,77 

2010 

370.692,65 
974.646,29 

1.638.924,11 

2.984.263,05 

Percentatge de 
1;~ltlclllacló 

62,125% 
7,619% 
4,607% 
4,097% 
3,840% 
3, 840D/o 
1,920% 
1,920% 
1,920% 
1,323% 
1,200% 
1,190% 
0,960% 
0,960% 
0,830% 
0,230% 
0,230% 
0,230% 
0,230% 
0,230% 
0,230% 
0,204% 
0,005% 

10000% 

Nombra 
d'acclol1s 

77.656 
9.599 
5.759 
5.121 
4.800 
4.800 
2.400 
2.400 
2.400 
1.654 
1.500 
1.488 
1.200 
1.200 
1.038 

288 
288 
287 
287 
287 
287 
255 

6 
125.000 

La reserva legal ha estat dota"da de conformltat amb I'article 274 de la Uel de 
Socletats de Capital, que establelx que, en tot cas, una xlfra igual al 10 per 100 del 
beneflcl de I'exerclcl es destinara a aquesta flns que arrlbl a, almenys, al 20 per 100 
del capital social. 

No pot ser distribuIda i si és usada per a compensar perdues, en el cas que no 
exlstelxln altres reserves disponibles suflclents per a tal fl, ha de ser reposada amb 
beneflcls futurs. 
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Reserva estatutaria 

D'acord amb I'artlcle 37 deis Estatuts de la Societat es constltuelx un fons de reserva 
per a I'amortltzacló de les acclons de classe B com a reserva estatutaria. A 31 de 
desembre de 2011 el saldo de la reserva estatutaria supera el IImlt establert en els 
Estatuts de la Socletat. 

Reserva voluntaria 

Aquesta reserva és de lIIure dlsposlcló. 

12.SUBVENCIONS. DONACIONS 1 LLEGATS 

Subvenclons d'explotacló Incoroorades al resultat 

Corresponen baslcament al flnan~ament d'actlvltats de foment, promocló I hnpuls de 
tota classe d'actuaclons generadores de treball I actlvltat economlca desenvolupades 
per la Socletat. 

El seu detall, en funcló de les entltats atorgants, és el següent (Nota 18.e): 

Ajuntament de Barcelona (Nota 19) 
Fundaeló Tripartita 
Total 

13.PASSIUS EINANCERS 

13.1 Categorles de passlus flllancers 

2011 

1.147.427,52 
1.115,40 

1.148.542,92 

2010 

1.595.464,83 
3.554,90 

1.599.019,73 

La composlcló del saldo de credltors comerclals I al tres comptes el 31 de desembre 
de 2011 I 2010 és com seguelx: 
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Pass[us ffnancers a liara termlnl; 

Provlslons a lIarg termlnl 
Deutes a lIarg termlnl 

Total 

passlus flnancel's a cyrt t"rmlnl; 

Credltors comerclals 
Prove'idors empreses del grup I vlnculades (Nota 19) 
Credltors varls 
Personal 
P"rlodlflcaclons 
Bestretes (Nota 9) 
Altres passlus flnancers 

Total 

Total 

Sent els seus venclments els segUents: 

passlLlS anancer!! alfaro lermln" 

Provl5lOns iJ llarg leminl 
Deutes a Ilarq le/l11ol 
Total 

pasdu§ fin¡l!icers a Cl/rt I~: 

Creditors co~rclar5 
Proveidor:; envle~es del grup I vJnculades 
Creditors var!s 
Personal 
Perndi'k:aclons 
Bestretes 
Alfes passlus (lnancers 
Total 

Tolal 

2012 

1.254.460,012 
1.292,01 

1.996.911,61 
38.156,55 

199.746,48 
675.000,00 

1:¡:,367,28 
4.180.934,35 

201] 

489.322,00 
).781,69 

492.109,89 

4.180.934,35 492.10g,89 

2011 
Dllblts I partldes 

a pagar 

488.322,00 
3.787,89 

492.109,89 

1.254.460,42 
1.292,01 

1.996.911,61 
38.156,55 

199.746,48 
675.000,00 

15.367,28 
4.160.934,35 

4.673.044,24 

31 desen-brc do 2011 

2014 2015 

20tO 
Dllblts I partldes 

a pagar 

488.322,00 
2.521,20 

490.843,20 

4.984.986,4 7 
1.605,56 

166.293,12 
40.753,68 

469.789,84 
675.000,00 

38.522,14 
6.376.950,81 

6.667.794,01 

A"ys 
2016 postcl1OIS Total 

488.322,00 
3.787,69 

492.109,89 

1.254.460,42 
1.292.01 

1.996.911,61 
38.156,55 

199.746,'18 
675.000,00 

15.367,28 
4.1BO.934,35 

4.673.044,24 
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20.11 2012 

31 deserrbro de 2010 

2013 2014 
Anys 

2015 posleriOrs Tot~1 

Pass!,,!! OOiIllCef$ iJ liarA tcrmlnl! 

Provlslons a Ilarg term'l1l 
oeutes a narg lerrrínl 

~a8.322,OO 

2.521,20 
488.322,00 

2.521,20 

Total 490.843,20 490.843,20 

eas::!!!!; QoaIlCQI$ a C!IIt tctmlnh 
Creditors co~rcla's 4.984.986,47 4.984.986,41 
Proveidor$ envreses delgrup I vlntulades 
(redilors varts 

1.605,56 
166.293,12 
40.753,68 

"'69.789,84 
675.000,00 

38.522.14 

1.605,56 
166.293,12 
40.753,68 

'169.189,8" 
675.000,00 

38.522,14 

Perlodiflcaclons 
6estretes 
"n'es paSslus 11n;lncers 
Tolal 6.370.950,81 6.31d.9S0,Bl 

Tolal 6.376.950,81 490.843,20 6.801.194,Ol 

Els valors comptables I els valors raonables deis deutes a lIarg termlnl són 
colncldents. 

13.2 Altres passlus flnancers a lIarg termlnl (provlslons a lIarg terminO 

El dla 23 de novembre de 2005 es va efectual' la venda deis drets del subsol deis 
Jardlns de Paula Montal. L'empresa compradora JOSEL, S.L. va aportar part de les 
despeses de les obres d'urbanltzacló de la superficie deis Jardlns Interlors d'lIIa, 
comptabllltzades d'acord amb I'exposat en la nota 8.2, assumlnt la Socletat el 
compromís de la cessló de I'urbanltzacló a l'AJuntament de Barcelona. 

13.3 Credltors comerclals I creditors varls 

Ates que el venclment deis credltors comerclals I altres comptes a pagar es preveu 
Inferior o Igual a un any, aquests es valoren pel seu valor nominal. 

La composlcló és com seguelx: 

Credjtors comerc/als 

Proveidors per obres per cOl1l'te de l'Ajuntament de Barcelona 
ProveTdors coOX!rclals 
Altres credltors 

Total 

2011 

777.395,05 
81.098,87 

395.966,50 

1.254.460,42 

2010 

4.497.118,85 
13.123,20 

474.744,42 

4.964.966,47 

Els delltes amb "Prove"idors per obres per compte de l'Ajllntament de Barcelona" es 
compensa amb la partida "Deutors empreses del grup per obres" reflectlda a I'actlu 
del Balan.; (Nota 19). La diferencia entre aquests saldos és de caracter temporal I 
correspon a la diferencia entre els tennlnls de cobrament I pagament pels encarrecs 
munlclpals. 
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El saldo corresponent a la partida "Altres credltors" Integra, baslcament, les 
provlslons a curt termlnl per exproplaclons referent al Pla especial de reforma Interior 
Gran Vla de les Corts Catalanes, Marina, Casp I Sardenya per un Import de 
395.966,50 euros (474.744,42 euros al 2010). 

Pla especial de reforma Interior Gran Vla de les Corts Catalanes, Marina, Casp I 
Sardenya 

Al setembre de 2002, proElxample, SA, en compllment deis seu s objectlus soclals, 
promou el Pla especial de reforma Interior IJer a la dellmltacl6 I quallflcacl6 d'un nou 
espal IIlure d'lnterlor d'Jlla I deis seus accessos a 1'lIIa configurada per la Gran Vla I els 
carrers Marina - Casp I Sardenya, on s'establelx I'obllgacló de recuperar l'lnterlor 
d'llIa delimitada pels carrers abans esmentats. Es determinen tres polfgons de gestl6 
I desenvolupament, la porcl6 de finca afectada del carrer de la Marina, 153-155, a 
curt termlnl, I la totalltat de la finca del carrel' de la Marina, 157-167 I la porcl6 de la 
finca de la Gran Vla de les Corts Catalanes, 770-772, a lIarg termlnl. 

La cessl6 d'aquest nou Interlol' d'lIIa ja va ésser pactada segons convenl amb la 
socletat Mapfre amb data 24 d'octubre de 1997, la qual quedava condicionada a 
l'obtencl6 d'un accés públlc a l'lnterlor d'lIla. 

El dla 25 d'octubre de 2002 el Plenarl del Consell Municipal de l'Ajuntament de 
Barcelona aprova I'esmentat Pla de reforma Interior, promogut per ProElxampla, SA, 
parque pugul dur a terme la tramltacló necessarla F1ns a la Flnalltzacl6 del 
procedlment exproplatorl I amb l'obllgacl6 posterior de cedlr gratu'itament a 
l'Ajuntament de Barcelona els terrenys quallflcats d'espals lIIures públlcs. 

A I'exerclcl 2002, ates que es van Inicial' les actuaclons a la finca de Marina, 155, la 
Soeletat va eomptabllitzar una provIsl6 per un Import de 643.198,08 euros 
corresponents a la mlllor estlmacl6 deis costos previstos per a l'actuacl6 urbanística 
de la porcl6 de finca situada al carrer de Marina, 153-155. 

A la sessló del dla 14 de juny de 2004 la seccl6 de Barcelona del Jurat d'Exproplaci6 
de Catalunya va valorar un preu just de 555.159,91 euros. Els aFectats van valoral' 
l'lmport final I servltuds en 1.347.060,00 euros, I van Interposar recurs contenclós 
admlnlstratlu al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), per la qual cosa 
es va dotar d'una provIsl6 addlclonal de 307.911,87. Durant I'exel'clel 2005 es va 
efectuar el pagament de 555.159,91 euros del preu just flxat pel Jurat d'Exproplacl6 
de Catalunya, amb la qual cosa s'ha redu'it pel matelx Import la provlsló total de 
951.109,95 euros, restant pendent el 31 de desembre de 2010 la diferencia a 
I'espera de la resolucl6 al reeurs del eontenel6s per l'lmport del just preu 
(395.950,04 euros). 

Durant I'exerclcl 2007, en quant a la finca del carrer de la Marina, 157-167, tal I com 
es va pactar al eonvenl I tal eom prevela el nou Planejament (Pla especial de reforma 
Interior Gran Vla de les Corts Catalanes, Marina, Casp I Sardenya), s'ha realltzat la 
reparce¡'¡acl6 prevista passant la parcel'la de l'lnterlor d'llIa a ser propletat de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
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El 15 de gener de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya va desestimar 
la reclamacl6 deis afectats a favor de la Socletat, presentant recurs contencl6s 
admlnlstratlu al Tribunal supremo Per prudencia la Socletat manta la provlsl6 
establerta. 

Credltors varls 

Credltors per prestaeló <le selVels 
Credltors per exproplaelons 

Total 

2011 

102.674,29 
1.894.237,32 

1.996.911,61 

2010 

65.865,87 
100.397,25 

166.263,12 

L'lmport de 1.894.237,32 euros (100.397,25 euros al 2010) de credltors per 
exproplaclons esta composat per un Import de, 78.394,13 euros (78.353,28 euros al 
2010) corresponent a I'avanc;ament cobrat a l'Ajuntament de Barcelona per fer front 
a exproplaclons I 1.814.398,79 euros corresponent a justlpreus per actuaclons 
d'exproplaclons que a 31 de desembre de 2011 encara no han estat pagades als 
afectats, per estar en tramlt els seus expedlents admlnlstratlus (22.043,97 euros al 
2010). A 31 de desembre de 2011 hl havla un Import de 1.443,40 euros 
corresponent al deute amb els propletal'ls d'lmmobles a expropiar pendent 
d'avanc;ament per part de l'Ajuntament. A 31 de desembre de 2010 no hl ha cap 
Import per aquest concepte. A I'actlu del balanC;, I dlns I'eplgraf "Altres actlus 
flnancers a curt termlnl " s'enreglstren els dlposlts realitzats a la Calxa General de 
trlbuts pel matelx Import (Nota 8.4). 

13.4 Informacl6 sobre els alornaments de p-agament efectuats a prove),dors, dlsposlcl6 
addlclonal tercera. "Deme d'lnformacl6" de la Llel 15/2010. de 5 de luliol 

En relacl6 amb el que preveu la Llel 15/2010, de 5 de juliol de mesures de liuita 
contra la morosltat en operaclons comerclals, I pel que fa a les obligaclons deis 
contractes formalitzats a partir de la data d'entrada en vigor de la matelxa el 7 de 
juliol de 2010, a 31 de desembre de 2011: 

Pagaments realltzats I pendents de pagament a la data 
de taneament 
Exerelel Actual 2011 Exerclel Anterior 2010 

Import % Import % 

PaQament dlns <lel termlnl maximlegal 1.277.32463 27% .. .. 
Diferencia 3.487.44524 73% .. .. 

Total paQaments a I'exerelel 4.764.76987 100% .. .. 
Termnl MltJa Ponderat Excedlt (dles 
de "agament) 1415 .. .. .. 
AJornaments que a data de tancament 
soDrepassen el termnl maxlm legal 19.975,05 .. .. .. 
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13.5 Bestretes 

A 31 de desembre de 2011, dlns I'epígraf "Bllstrlltlls de cllents" del passlu del balan" 
figura l'lmport de 675.000,00 euros rebllt per la socletat pel contracte de compromís 
de venda amb Protexa Inversiones, S.A (Nota 9). 

13.6 Perlodlflcaclons 

El saldo d'aquest epígraf reflectelx les addlclons, traspassos al éompte de perdues I 
guanys I retlrs pels Ingressos generats en concepte de servels tecnlcs I 
comunlcaclons d'obres que aporten els adJudlcatarls de les obres IIcltades per 
ProElxample. El traspas al compte de resultats es realltza en funcl6 del merltament 
de les des peses Involucrades (Nota 15). 

14.CONTINGENIES 1 COMPROMISOS 

Compromisos per arrendament operatlu 

La Socletat té slgnat des de flnals de I'exerclcl 2009 un contracte d'arrendament 
operatlu d'una centraleta IP que ha entrat en funclonament durant I'exerclcl 2010. 
Aquest contracte té un termlnl de 4 anys. 

Els pagaments mínlms totals futurs pels arrendaments operatlus deis exerclc1s 2011 
1 2010 s6n els següents: 

Menys d'un any 
Entre un I cinc anys 
Més de cinc anys 

2011 

10.370,88 
12.790,75 

23.161,63 

2010 

10.370,88 
23.161,63 

33.532,51 

La despesa reconeguda en el compte de perdlles I guanys durant l'exerclcl present 
corresponent a arrendaments operatlus és de 10.370,88 euros (8.706,66 euros a 
I'exerclcl 2010). 

15.PERXODIFICACIONS A LLARG 1 CURT TER MINI DE PASSlU 

L'anallsl per categorles de les perlodiflcaclons a 31 de desembre de 2011 I 2010 és la 
següent: 
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CategorJes: 

Perlodlflcacló de gestló d'obres 
Perlodiflcacló de corrunlcaclolls 

2011 

199.746,48 

199.746,48 

2010 

469.789,84 
469.769,84 

El saldo d'aquest eplgraf reflectelx les addlclons, traspassos al compte de pardues I 
guanys I retlrs pels Ingressos generats en concepte de servels tecnlcs I 
comunlcaclons d'obres que aporten els adJudlcatarls de les obres llcitades per 
ProElxample. El traspas al compte de perdues I guanys es realltza en funció del 
merltament de les despeses Involucrades. 

A contlnuacló, es desglossen les perlodlflcaclons a lIarg I curt termlnl del passlu 
exlstent al tancament de I'exercici 2011 I 2010, en funció del seu venciment: 

31 deserrnre 2011 
Anys 

2012 2013 2014 2015 20J6 OOsteriors Tolal 

Periodif!cílC!ó de geslló (I'obres 199.146,46 

TOtal 199.74G,4B 

31 desenilre 2010 
Anys 

2011 2012 2013 2014 2015 pOstcrlois 

Periodiflcac Ió de cOnllJnlcaclons 469.789,84 469.769,84 

rotal t1G9.789,84 

El movlment deis exercicis 2011 I 2010 per aquest concepte ha estat el següent: 

Saldo Inlcal Traspassos Traspas a resultat Saldo final 
2011 d'exerckl 2011 

Inoressos peroeslló d'obres 469.769,64 (270.043,36) 199.746,46 

Ingressos per comunlcaclons 469.769,84 (469.769,64) 

Total 469.769,64 (270.043,36) 199.746,46 

Saldo Inlcal Addldons TraspAs a resultat Saldo final 
2010 d'exerclcl 2010 

Ingressos per gesttó d'obres 5.046,58 (5.048,58) 

Ingressos per comunlcaclons 348.671,89 193.533,80 (72.415,85) 469.769,84 

Toti11 353.720,47 193.533,80 (77 .464,43) 469.769,64 
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El traspas a resultat de I'exerclcl de les perlodlflcadores pels dlferents conceptes de 
gestló d'obres I comunlcaclons s'lmputa dlns els corresponents Ingressos dlns 
I'eplgraf d'lngressos accessorls I de gestlo corrent. 

16.0BLIGACIONS PER PRESTACIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL 

La Socletat manté compromisos perpenslons d'aportacló definida amb els seus 
empleats, Instrumentats mltjanc;ant pollsses d'assegurances, tal I com establelx la 
normativa que regula I'exterlorltzacló de compromisos per penslons. 

En I'exerclcl 2011 s'han realltzat aportaclons del promotor al fons de penslons per un 
Import de 1.463 euros (1.889,97 euros a I'exerclcl 2010). (Nota 18.1). 

17.IMPOST SOBRE BENEFICIS 1 SITUACIÓ FISCAL 

17.1 Infonnacló de caracter fiscal 

La Socletat té oberts d'lnspeccló per les autorltats fiscal s els quatre últlms exerclcls 
deis prlnclpals Impostos que 11 són aplicables. 

Durant I'exerclcl 2010, la Socletat ha tlngut una comprovacló per part d'Hlsenda de 
l'Impost de Socletats de I'exerclcl 2005. La comprovacló s'ha tancat durant I'exerclcl 
2011 sense cap contingencia fiscal. 

Com a conseqüimcla de les dlferents posslbles Interpretaclons de la leglslaclo fiscal 
vlgent, podrlen sorglr passlus addlclonals com a conseqüencla d'una Inspecclo. EIl tol 
cas, els admlnlstradors consideren que aquests passlus, en cas de produlr-se, no 
afectaran slgnlflcatlvament als comptes anuals. 

17.2 Saldos amb les Admlnlstraclons Públlgues 

La composlcló deis saldos amb les Admlnistraclons públlques a 31 de desembre de 
2011 I 2010 és la següent: 

Actlu Passlll 
2011 2010 2011 2010 

lVA repcrcutlt factures en~5es pendcnt de .rentar 50.617,46 ]112.863,5<'). 
HIscnd .. P(lbllca dcutoréJ par lVA 102.204,89 148.298,29 
Hisenda Públk:a, lVA suportat pandent de dedulr 50.817,49 458.569,10 
Hlsenda Pública creditoria par lVA 24.105,79 11.800,74 
Hlsenda Pública IRPF I professlonals 25.195,66 33.793,21 
Segurctat Social 15.554,34 21.371,74 
Hlsenda PúbliCa deulora par Impost de soc1etats 9.077,07 
Hlsenda Pública credltora per In'!pOst de Socletats 46.905,70 
Hlsellda Pública deutora per altres Impostos 3.442,46 
Total 165.541,91 606.867,39 115.673,25 85G.734,93 

El saldo d'Hlsenda Pública credltora per ¡VA de I'exerclcl 2011 per un Import de 
24.105,79 euros correspon a la liquldacló mensual de desembre realltzada en 
I'exerclcl 2011. 
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L'Hlsenda Pública deutora per IVA de I'exerclcl 2011 per un Import de 102.204,89 
euros, correspon al credlt fiscal per les quotes de l'IVA suportat no dedu'ible 
recuperable corresponent a les compres de solars en I'exerclcl 2006. L'acolllment de 
la Socletat a la modalltat de prorrata especial per a I'exerclcl 2007 fara que aquest 
IVA es recuperl en els propers exerclcls. 

La Socletat liquida a les cartes de pagament l'lVA suportat I repercutlt corresponent 
a les certlflcaclons d'obra a compte deis ens de l'Ajuntament de BarcelOna segons 
crlterl de calxa, de manera que al tancament de I'exerclcl hl queda un saldo deutor 
per aquest concepte de 50.817,49 euros I un saldo credltor de 50.817,46 euros. 

17.3 Despeses per Impost sobre Beneflcls 

La conclllacló entre l'lmport net d'lngressos I despeses de I'exerclcl 2011 I la base 
Imposable de l'lmpost sobre Socletats és la següent: 

Saldo Ingressos I des peses de ¡'exerelcl 

Impost sobre benef!cls 
olrcrbncles pernuocnts 
Dlfer~nclc:s ten~orals 

aniJ origen en ,'exerelcl 
an"b origen en exerclcls anterlors 

Con~ensacló de bases !n"onlbles negatlvés 

Basa In'llonlble (resllltat fiscal) 

Con~te de phrdues I guanys 
AlJgmants Dlsmnuclons Total 

(1.409.006.76) (1.~09.006, 76) 

(1.409.006,76) (1.409.006,76) 

La despesa per I'lmpost sobre Socletats deis exerclcls 2011 I 2010 ascendelx a: 
2011 2010 

IOlJost corrent 62.739,38 

62.739,38 

L'Impost sobre socletats corrent resulta d'apllcar un tlpus Imposltlu del 30% (sobre 
la base imposable). 

Les deduccions a la quota apllcades en I'exerclcl 2010 varen ascendlr a 101,35 euros, 
no hl ha deducclons pendents d'apllcar en I'exerclcl 2011. Les retencions I Ingressos 
a compte de I'exerclcl 2011 s6n 9.077,07 euros, per 15.833,68 euros al 2010. En 
I'exerclcl 2011 l'lmport a cobrar a l'Admlnlstracló tributarla ascendelx a 9.077,07 
euros, per 46.905,70 euros d'lmport a pagar en I'exerclcl 2010. 

La IIquldacló de I'lmpost sobre socletats de I'exerclcl 2011 ha generat una base 
Imposable negativa per Import de 1.409.006,78 euros, base Imposable negativa que 
podré\ ser compensada en 18 anys amb bases Imposables posltlves d'exerclcis futurs. 
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17 A Impostos dlferlts 

El detall deis Impostos dlferlts és el segOent: 
2011 

Actlu per Ill'jlost diferlt 
Passlu per Iflllost dlferlt 

Ill'jlostos dlferlts 

Actlu Passlu 

No hl han Impostos dlferlts durant I'exerclcl 2011. 

2010 
Actlu 

146,496,60 

Passlu 

146,496,60 

146,496,60 146,496,60 

18.INGRIiSSOS 1 DESPESIiS 

a) Imporl net de la xlfra de negocls 

b) 

L'lmport net de la xlfra de negocls corresponent a les actlvltats ordlnarles de la 
Socletat es dlstrlbuelx, geograflcament, fntegrament en la provfncla de Barcelona, 

L'lmporl net de la xlfra de negocls deis exerclcls 2011 I 2010 pot analltzar-se, per 
categorla, tal I com seguelx: 

2011 % 2010 % 

Venda de 5611 !?ostre 2,841,253,18 87% 
Jngressos da gestl6 d'obra 406,201,34 13% 
prestacl6 da selvels 55,262,61 100% 

Total 55,282,61 100% 3,249.454,52 100% 

,A,ltres Ingre~sos d'explotacló 
2011 2010 

lngressos accessorls 1 de gestló corrent 668,469,16 502,049,94 

668,469,16 502,049,94 

L'lmport d'lngressos accessorls I de gestló corrent per 668.469,16 euros de I'exerclcl 
2011 esta composat, baslcament, per 507,661,75 euros d'lngressos de gestló 
d'obres I 160,770,01 euros corresponent als Ingressos a cobrar de I'Admlnlstrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), derlvats de I'exproplacló per aquesl de I'ús del 
lIoguer i despeses assoclades contractat per ProElxample SA a AlgOes de Barcelona 
de la finca del carrer Mallorca, 424, 

e) Subvencions d'ex[!lotacló Incorporades al resultat 

TransferE!ncles corrents rebudes de l'Ajuntament de 
Barcelona (Nota 19 b) 
Subvencló Fundacló Tlipartlta 

Total 

2011 

1. 147.427,52 

1. 115,40 

1.148.542,92, 

2010 

1.595,464,83 

3.554,90 

1.599,019,73 
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Excés de provlslons 
2011 2010 

Excés de provlslons 20.262,92 

Total 20.262,92 

Aprovlslonaments 

L'epigraf "Aprovlslonaments" del compte de perdues I guanys reflexa els costos per 
altres aprovlslonaments generals de I'empresa, que presenta la composlcló segOent a 
31 de desembre de 20111 2010: 

Altres aprovlslonarrents 
Exlstencles venudes 
Treballs realltzats per altros enl'reses 
Dete,lorament d'altres aprovlslonarrents (Nota 9) 
Reversl6 per deteliorarrent d'eXÍstencles 

Total 

2011 

1.409.006,78 

1.409.006,78 

2010 

1.052,26 
2.622.509,87 

(37,69) 

(190.991,18) 

20432.533,26 

f) Desp'eses de personal 

El desglossament de les despeses de personal per conceptes és el segOent: 

Sous I salarls 
Aportacló al pla de penslons 
Seguretat Social a carrec de I'en-presa 
Altres despeses soclals 

Total 

2011 2010 
----'-'--'-

771.633,98 
1.463,00 

173.122,63 
22.841,00 

969.060,61 

1.141,959,43 
1.889,97 

260.126,76 
15.994,59 

1.419.970,75 

El nombre mltja de persones empleades en el decurs de l'exerclc1 2011 i 2010 
distrlbui't per categorles, ha estat el seglient: 

2011 2010 

Flxes 17 26 
DIrector general 1 1 
Dlrectors d'amblt 3 5 
Tecnlcs superlors 5 7 
T~cnlcs nitjans 2 4 
Adninlstratlus 6 9 

Eventuals 1 
17 27 
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La dlstrlbucló per sexes al tancament deis exerclcls 2011 I 2010 de la Socletat és la 
segOent: 

Dlstribucl6 plantilla 2011 per sexes 
Homes Dones Total 

Flxes 3 13 16 
Director general 1 1 
Dlrectors d'im'bit 1 2 3 
Tecnlcs superiors 5 5 
Tecnlcs mitjans 1 1 
Admlnlstratlus 1 5 6 

Eventuals 
3 13 16 

Dlstrlbucló plantilla 2010 per sexes 
Homes Dones Total 

Flxes 5 20 25 
Director general 1 1 
Dlrectors d'ambit 2 3 5 
Tecnlcs superlors 7 7 
Tecnlcs !litjans 1 2 3 
Admlnlstratlus 1 8 9 

Eventuals 
5 20 25 

Altres despeses d'explotacló 

2011 2010 

Servels professlonals Independellts 69.299,84 120.099,97 
Altres despeses 346.157,06 411.387,16 
L10guers 350.682,35 636.393,02 
Reparacions I conservaclons 98.222,31 102.859,17 
Deterforament cn~dlts Incobrables 878,29 

Total 865.239,85 1. 270. 739,32 

Resultat per vendes d'lmmobllitzat 

Resultat per venda d'lmrobllitzat 
2011 2010 

P~rdues procedents de l'lrrmobilltzat material 199,31 

Total 199,31 
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1) Resultats flnancers 

El desglossament dais Ingressos I despeses flnancers per conceptes és el segUent: 

2011 2010 
Ingressos flnane.rs 

- Altres Ingressos flnaneers 46.554,17 80.411,02 

Resultat Jlnaneer 46.554,17 80.411,02 

19.0PER8CIONS AMO PARTS yINCULApES 

a) funpresa domlnant 

A 31 de desembre de 2011 I 2010 no exlstelxen saldos a cobrar I a pagar amb la 
socletat domlnant Barcelona d'lnfraestructures Munlclpals, SA (BIMSA). 

Durant I'exerclcl 2011 hl ha hagut Ingressos pér prestaclons de servels amb la socletat 
domlnant pel' 802,61 euros, durant I'exerclcl 2010 no s'han realltzat transacclons amb 
la socletat domlnant. 

b) Empreses vinculadas 

S'entén com empreses vlnculades a la Socletat, a I'acclonlsta de Barcelona 
d'lnfraestructures Munlclpals, SA (BIMSA), és a dlr, l'Ajuntament de Barcelona, alxl 
com les seves socletats dependents. 

El desglossament deis saldos pendents amb empreses vlnculades a 31 de desembre 
de 2011 és el segOent: 

AjuntalllOnt de Oarcelona (per obres) 
AjuntalllOnt de Barcelona (per transferéncla corrent) 
Ajuntament d. Oareelona (per exproplaclons) 
Patronat ~lunlclpal de I'Habltatge de Barcelon« 
Instltut Municipal d'Informatlca 

Total 

Euros 
Comptes a cobrar Comptes a pagar a 

a curt teror/nl ellrt termlnl 

8.131.006,82 

242.427,64 

1.443,40 
80.000,00 

8.454.877,86 

1.292,01 

1.292,01 
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El desglossament deis saldos pendents amb empreses vlnculades a 31 de desembre 
de 2010 és el següent: 

Euros 

Comptes a cobrar Comptes a pagar a 
a curt termlnl curt termlnl 

AJuntament de Barcelona (per obres) 
AJuntament de Barcelona (per transferencia corrent) 
Patronat Municipal de l'Habltatge de Barcelona 

lnstltut Municipal d'[nformatlca 
Total 

6.385.290,72 

32.111,83 

80.000,00 

6.497.402,55 

1.605,56 

1.605,56 

Les transacclons de la Socletat amb empreses vlnculades en I'exerclci 2011 varen ser 
les segOents: 

Ajuntament de Barcelona 
Instltut Municipal d'Informatlca 
Total 

TransferE!I1cles corrents 
rebudes de l'Ajuntament de 

Barcelona I empreses del Grup 

1.147.427,52 

1.147.427,52 

Euros 

Despeses per 
servels 

15.763,96 
19.944,10 
35.708,06 

Les transacclons de la Socletat amb empreses vlnculades en I'exerclcl 2010 són les 
següents: 

Euros 

Transfer~ncles corrents Ingressos per 
rabudos de l'Ajuntament de venda de 5011 Allres Despeses 

Barcelonrt I empreses del Grup sastra Ingressos per serve!s 

Ajuntarrent de Barcelona 1.595.464,83 2.841.253,18 15.696,79 
Instltut MunIcipal d'lnrormatlca 6.127,47 
Instltut f'oluniclpal de Pares I Jardlns 600,00 
BarcelOlla Gestló Urbanrstlca (Bagursa) 13.675,16 
Total 1.595.464,83 2.841.253,18 13.675,16 22.424,26 
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El detall de la Inversló realltzada durant I'exerclcl 2011 per compte del grup 
Ajuntament de Barcelona ha estat de: 

Certiflcaclons d'obres IlIurades 
Gestló de sól 

Total 

AJuntament de 
Barcelona Total 

8.334.572,19 
6.90$.58:1,22 

15.240.154,41 

8.334.572,19 
6.905.582,22 

15.240.154,41 

El movlment de I'ellfgraf ha estat el segOent: 

Saldo Inicial 
Inversló gestionada 
Transferencles cobrades 

Saldo final 

AJuntament de 
Barcelona Total 

6.385.290,72 
15.240.154,41 

(13.492.994,91) 

8.132.450,22 

6.385.290,72 
15.240.154,41 

(13.492.994,91) 

8.132.450,22 

El detall de la Inversló realltzada durant I'exerclcl 2010 per compte del grup 
Ajuntament de Barcelona ha estat de: 

Celtlflcaclons <I'obres lIIurades 
Gestló de 561 

Total 

Ajuntament de 
Barcelona 

14.160.697,15 
2.897.702,64 

17.058.399,79 

El movlment de I'epfgraf ha estat el segtient: 

Saldo Inicial 
Inversló gestionada 
Transferencles cobrades 

Saldo final 

Ajuntament de 
Barcelona 

27.362.890,39 
17.058.399,79 
(38.035.999,46) 

6.385.290.72 

Total 

14.160.697,15 
2.897.702,64 

17.058.399,79 

Total 

27.362.890,39 
17.058.399,79 
(38.035.999,46) 

6.385.290,72 
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c) Admlnlstradors I Alta Dlreccló 

Els membres del Consell d'Admlnlstracló no han merltat durant I'exerclcl 2011 ni 
I'exerclcl 2010 sous, dietes o remuneraclons de qualsevol classe, Incloent aportaclons 
a slstemes de penslons. No s'han concedlt als membres del Consell d'Admlnlstracl6 
bestretes ni credlts de cap tlpus. 

La remuneracló total Incloent qualsevol tlpus de remuneraclons del personal diAlta 
Dlreccló, entenent aquest com la retrlbucló del Director general I Dlrectors d'amblt, ha 
ascendlt a 326.606,76 euros a I'exerclcl 2011 (493.266,64 euros a I'exerclcl 2010) per 
a tots els conceptes. Alxl matelx, no hl ha altres operaclons de balan~, préstecs o 
slmllars atorgades a aquest col·lectlu. 

d) Partlclpaclons I ~arrecs deis membres del Consell d'Admlnlstracló en altres socletats 
analogues 

D'acord amb el que establelx I'artlcle 229.1 del Text Refós de la Llel de Socletats de 
Capital, aprovada mltjan~ant el Relal Decret Leglslatlu 1 / 2010 de 2 de jullol, on 
s'lmposa als admlnlstradors el deure de comunicar al Consell d'Admlnlstracló 1, si no, 
als altres admlnlstradors o, en cas d'admlnlstrador únlc, a la Junta General, qualsevol 
sltuacló de confllcte, dlrecte o Indlrecte, que poguessln tenlr amb l'lnteres de la 
Socletat. 

No s'han produIt cap de les sltuaclons esmentades en el paragraf anterior. 

Iguahnent, segons !'artlcle 229.2 de I'esmentat Text Refós, els Admlnlstradors han de 
comunicar la partlclpacló directa o Indirecta que, tant ells com les persones vlnculades 
a aquests, tlnguln en el capital d'una socletat amb el matelx, analeg o complementarl 
genere d'actlvltat al que constltuelxl I'objecte social, I comunicar Igualment els carrecs 
o les funclons que hl exercelxin. 

La Infonnacló facilitada a la Socletat pels consellers que durant I'exerclcl ocupaven 
cimecs en el Consell d'Admlnlstracló de la Socletat es resumelx en els següents 
quadros: 

1m. Sr. Antonl VIves I Tomh 

Empresa Corree % AIlortacl6 
Pro ""'au Barrls, S/\ Presldent 
~~ncla do ProOlocfÓ del Camli3l 'Entoflls SA PrC!sklent . 
fO~nt de Clutat Vena SA Presklent 
22 ARROBA BCN SAU Prcsldent . 
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Sr. Albort Clvlt I Fons 

fmoresa C¡'¡rree % Aportacl6 
B.!Jrcelona dé GestJ6 UrbanrsUc:a S BAGURSA Conseller · FOlnJnt do Clulat Vella SI\. Conseller · 
A ~ncla. de Pron'iJcl6 del Cam"l!ll f/ltoms: s~ Conseller · 
Pro Noll orl, A COll5eller 
22 ARRoBA. OC SAU Conseller · 
Is,a. I ,1 """. 

IOmor.s CAr, •• o¡" 

~ 
11 · 
11 

, 
11 

le ¡ill U , 
11 

, 
~n:.lona lag",," , , .SA eónsé' 

I S .. ,h •• I Rublo 

:!!r., , I 
~ tV.'~,SA 

Pro Nou Baorls, SA · 

jm. Sr. Xavlor Mulleras Vlnzlí1 

EnlDresiI C"rre(: % Aportacló 
Barcelona d"nfraestructures t·lunlclpals SA (BlMSA) Conselfer 
Area '·letrop6tana de Barcelona ConseKer · 
Conse1l Con\:Jrcal del Barcelonh Const'Jler · 
r·lercabama SI\. Con .. elk>r · 
Barco lona SelVels Hunlcioals SA conselfer · 
CerrenUris de Barcelona SA (ensel!er · 
Barcelona Activa SI\. COI\seller 
22: ARROBA. OCN SAO ConSt>lIer · 
Tnl. Sr. Eduardo BolaHos 

Person ... 
:Arto, 'lo 

~ 
'~ . 

, 
Sr. RODor elot I Dullach 

Emorcsa CArree % I\portacJ6 
Fon n de Ciutat Vella SA If-Ierrbro Ccnsell d'Adrrlnlstracr6 · 
Pro Nou Batris SA t-lentJre Cansen d'l\dlTinrstracl6 I · 
22 ARROBA BCN SAU If.lennre Consen d'l\dn'inrstracr6 

1m, Sr. Ramon Nleolaul Nos 

Empresa CArree % Aportacl6 
formnt da crutat VeDa Sil Vice resrdent I 
Inl. Sr. Gulllem EsprrU I/wenclaftD 

l!n1pres~ C.\rrce % Aportñcló 
Barcelona d'rnfraestructures t-Iunlcl als SA ml·ISA IConseller 
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1m. Sr. Ramon Gnrcfa-Bragado I Adn 

empresa 
22@BCN SA 
Foment de Clutat Vella SA 
Barcelona de Gestl6 Urbanlstlca SA 
Barcelona Sagrera Alta Velocltat SA 
Pro Nou Banis SA 
Regesa Ap:arcarrents I SCNcls SA 
Soch~tat UrbanlsUca Nctropolitana de Rehábllitacl6 I 
<;e'IIÓ SA (I<EGESA) 
Flra 2000 S/I 
Barcclona d'lnfraestructurcs r·lvnlclpals SA (BU"SA) 
Barcelona Regional Ag~ncJa Nctropolltana de 
desenvolUDa~nt Urbanlstlc I d'lnfraestruc;tures SA 

Ima. Sra. Assumpta Estarl) I GllJeit 

En1üresa 
Foment de Clutat Vella SA 
Transports Munldpals dn Barcelona SA 

Sr. Antonl Sorolla Il!do 

emprQ$a 
rnstltut Municipal del Palsatge Urba I Qualitat de Vida 
Patronat f.lunlcloal de ,'Habltatae de Barcelona 
Instltut r-Iunlcloal d'Urbanlsme 
Barcelona Gestl6 Urbanrsltlca SA 
Foment da Clutat Vella sA 
Pro NOLJ Banis SA 
22 Arroba OCN SA 
Pla de Besós SA 
San;:elona Sagrera Alta Velocltat SA 
Fundacló Prlva(fa Habltat (1 de Uo uer 
Consord de "J-f"bltatge de Parcelona 
Consorcl de I'Habltatge d Barcelona 
Consorel Alta velocltat de Barcelona 
Omsorcl de "Hablt.atQe AI·m 
Conissló penron'ent d'Habltatge da la federacl6 de 
1·lunlclpls de Catalunva 

Sr. Josep M"rla LucchllttJl Plu 

Emanes" 
22 Arroba OCN SA 

Sr. ""mon Carrera I Segués 

Eml!resa 
Aglmcla de Promocló del Cam'lell entorns, SA 
Instltut 1-lunlcJ~{ll del Palsatae Urb~ I Oualltat de Vida 

Metro-3, S.A. 

Cl11pres" 
1-letra-3 S.A. 

Sociedad General da Aguas de 
Barcelona, S.A. 

CArree 
Conscller 
Conseller 
Prcsklent 
Cónseller 
Prcsldcnt 
Presldent 

Vlcepresldent SCQon 
Conseffer 
Presldent 

VlccDresldent 

CArree 
presidenta 
Presidenta 

C¡\'rret 
Conseller deleaat 
Vocal 
Conseller deleaat 
Vlccorcsldent 
Consaller 
Conseller 
Conseller 
~1errbre de la Junta General 
Conseller 
Re resentant de I'A untárrent 
r.1errbre' de la Junta General 
Vlecoresldent supfent Junta de Govem 
Hembre Junta de Govem 
Nembre substltut de la Junta General 

'·1errore 

cArree 
IGerent 

C;\rrec 
Conseller 
Conseller 

Sr. CelestrVentura I Cisternas 

CArree 
DIrector General Conseller 

Sr. Alberto Maltlnez I Lncambra 

% AIJortacl6 

· · · · 
· 
· 

· 
· 
· 

% AIJortac16 

· 

% Aportacló 
· 
· · 
· 
· · 
· 

· 
· 

· 

· 

% Anoltaefó 
I · 

% AJ)ortacló 
I -

· 

% Aportacló 

eml,resa Canee % Aportacl6 
AQualogv Facllitv l'>Ianagement SAU 10000% 
Inusa Sociedad de Imruebles SA SO 00% 
Inn'Obl1Jarfa f.lIna SA _. __________ .LV"o"c"'a'-l ___________ --1_-"5,,9"'4:7:%"--. 
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Is.b. ,S.A. 

l." '" 
ISoba , S.A. 
ISoba Ilal , Soa 

Larao Belllnl. Srl 
. Pisa. Srl 

IPark . Spa 

~ ,Soa 
Parking, Soa 

Port Mobmtv s ,a 
, Po, :a Trento, Srl 

, so. 
Metr6 Perugla. Searl 

, Spa 
Saba ; de ClJlle, S.A, 
Sabo Park Chile, S,A. 

; Paseo Bulnes, S,A. 
~,A. 

IDos, S,A, 
; de I • S,A. 

n." . S~,;, e 
, de Paraues da 

I , S,A. , ,de Terr.ssa, S,A. 
ISaba ,de, S.L. 

;aba : Santa S.L, 
;aba , de . S.L 

"' 
,~~.~txo en Rom> y ~.~Arenas (L.s 

, Plaza de la 
Saba ; do Brasil. Ltda 
Sanef Saba Parkings Franee 
Forrcnl de CI"tal Vella, SA 

CatalunyaCalxa Capital, SAU 

Empresa 
FOIrent de Clutat Vella S.A. 

I,S,A. 

I Diez I Diez 

C~rrec 
General 

-
-
-
--
-
· -
-
· 

· 

• únlc 
'Úillc 

I 

I 

SI'. Eduard Mendlluce I Fradera 

Canee 
IConseller 

20.INFORMACIÓ SOBRE! MEDI AMBIENT 

% n, ... ,.IA 

é---

12.1/:= 
).0 D% 

20, v. 
72. [-20 

]t V. 

~ 
,nn nfiG'_ 

60,OC 
.O~ 

L.. 
.OC 

33.33% 

t~~;= 

% Apo,t.cló 
I 436% 

Es considera actlvltat medlambiental qualsevol operacló en la que el proposit principal 
sigui la mlnlmltzacló de l' Impacte medlamblental I la proteccló I milfora del medl 
amblent. 

No exlstelxen, a la data, contlngimcies relaclonades amb la proteccló I mlllora del 
medlamblent. En aquest sentit, els eventuals riscos que es puguln derivar esta n 
adequadament coberts amb les pollsses de I'asseguran~a de responsablfltat civil que la 
Socletat té subscrltes. 

Per altra banda, la Socletat no ha rebut cap subvencló ni ingrés com a conseqOencla 
d'actlvitats relaclonades amb el medi amblent. 
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21.AL TRA INFORMACIÓ 

Honorarls d'audltOl's de comptes 

Les despeses d'audltorla, derlvats deis honorarls merltats durant I'exerclcl 2011 I del 
2010 per les companyles PrlcewaterhouseCoopers Auditores, S.L. I Gabinete Tecnlco 
de Audltorla I Consultorla, S.A, s6n repercutlts pér l'Ajuntamenl de Barcelona a 
cadascun deis organlsmes autonoms I socletats que composen el grup municipal. 

Les menclonades companylés no han facturat a la Socletat cap ltnllOrt I'exerclcl 2011 
per servels dlstlnts a I'audltorla. 

La Socletat no té relacl6 amb altres empreses que utllltzln aquestes marques. 

Altra Infol'macl6 

La Comlssl6 de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, en sessló de 29 de· febrer de 
2012, va acordar la reestructuracló I raclonalltzacló del sistema de prestacl6 de servels 
I actlvltats de les empreses flllals de Barcelona d'Infraestructures Munlclpals, SA, de 
les que ProElxample, SA forma part, Interessant deis eorresponents consells 
d'admlnlstracl6 els acords necessarls per a I'efectlvltat de I'operadó. 

En aquest sentll, el eonsell d'admlnlstracl6 de ProElxample, SA, en sessl6 de 19 de 
mar.; de 2012, aecepta aquest mandat I acorda Inldar els treballs de fonnulaeló de la 
corresponent proposta de reestructuracló I raelonalltzacló de la Socletat. 

22.ESDEVENIMENTS SIGNIFICATIUS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Després de la data de taneament de I'exerclcl eeonomlc de 2011, I flns al dla d'avul, 
no ha esdevlngut cap fet d'lmportilllcla que afeetln als comptes taneats. 
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