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BALANÇ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019
(en euros)

ACTIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA 2019 2018
   A)  ACTIU NO CORRENT ……………………………………………………………………………………  3.189.772,88 3.262.554,17

   I.    Immobilitzat intangible ……………………………………………………………………………… 5 317.556,23 330.606,48

   II.   Immobilitzat material ………………………………………………………………………………… 5, 8 2.872.216,65 2.931.947,69

   III.  Inversions immobiliàries ……………………………………………………………………………  0,00 0,00

   IV.  Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini………………………………  0,00 0,00

   V.   Inversions financeres a llarg termini ………………………………………………………………  0,00 0,00

   VI.   Actius per impost diferit ……………………………………………………………………………  0,00 0,00

   VII.  Deutes comercials no corrents ……………………………………………………………………  0,00 0,00

   B)  ACTIU CORRENT ………………………………………………………………………………………  850.424,54 698.907,40

   I.    Actius no corrents mantinguts per a la venda ……………………………………………………  0,00 0,00

   II.   Existències ………………………………………………………………………………………………  0,00 0,00

   III.  Deutors comercials i altres comptes a cobrar ……………………………………………………  281.319,61 205.421,37

   1.   Clients per vendes i prestacions de serveis ……………………………………………………… 6 83.205,37 42.259,89

      a).  Clients per vendes i prestacions de serveis a llarg termini 0,00 0,00

      b).  Clients per vendes i prestacions de serveis a curt termini 83.205,37 42.259,89

   2.   Socis per desemborsaments exigits ……………………………………………………………  0,00 0,00

   3.   Altres deutors ……………………………………………………………………………………… 9, 10 198.114,24 163.161,48

   IV.  Inversions en empreses del grup i associades a curt termini ………………………………  0,00 0,00

   V.  Inversions financeres a curt termini ………………………………………………………………  0,00 1.472,90

   VI.  Periodificacions a curt termini ………………………………………………………………………  1.500,00 0,00

   VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents …………………………………………………………  567.604,93 492.013,13

   TOTAL ACTIU (A + B) ……………………………………………………………  4.040.197,42 3.961.461,57

Les Notes de la memòria adjunta formen part integrant d’aquest balanç abreujat
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PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA 2019 2018
   A) PATRIMONI NET ………………………………………………………………………………………… 8 3.559.695,19 3.462.530,47

   A-1) Fons propis …………………………………………………………………………………………… 8 3.212.253,01 3.208.163,11

   I. Capital ……………………………………………………………………………………………………  4.379.754,97 4.379.754,97

   1. Capital Escripturat …………………………………………………………………………………  4.379.754,97 4.379.754,97

   2. (Capital no exigit) …………………………………………………………………………………  0,00 0,00

   II.     Prima d'emissió ……………………………………………………………………………………  0,00 0,00

   III. Reserves ………………………………………………………………………………………………  10.391,52 10.391,52

   1. Reserva de capitalització…………………………………………………………………………  0,00 0,00

   2. Altres reserves………………………………………………………………………………………  10.391,52 10.391,52

   IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies) ………………………………………………  0,00 0,00

   V. Resultats d'exercicis anteriors ……………………………………………………………………  (1.181.983,38) (1.185.994,72)

   VI. Altres aportacions de socis …………………………………………………………………………  0,00 0,00

   VII. Resultat de l'exercici ……………………………………………………………………………… 3 4.089,90 4.011,34

   VIII. (Dividend a compte) ………………………………………………………………………………  0,00 0,00

   IX. Altres instruments de patrimoni net ………………………………………………………………  0,00 0,00

   A-2) Ajustaments per canvis de valor …………………………………………………………………  0,00 0,00

   A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts ………………………………………………………… 5, 10, 11 347.442,18 254.367,36

   B) PASSIU NO CORRENT …………………………………………………………………………………  184.672,98 207.698,18

   I. Provisions a llarg termini ……………………………………………………………………………  0,00 0,00

   II. Deutes a llarg termini ……………………………………………………………………………… 7, 10 68.858,93 122.909,06

   1. Deutes amb entitats de crèdit ……………………………………………………………………  0,00 0,00

   2. Creditors per arrendament financer ………………………………………………………………  0,00 0,00

   3. Altres deutes a llarg termini ………………………………………………………………………  68.858,93 122.909,06

   III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini ………………………………  0,00 0,00

   IV. Passius per impost diferit ………………………………………………………………………… 9, 11 115.814,05 84.789,12

   V. Periodificacions a llarg termini ……………………………………………………………………  0,00 0,00

   VI. Creditors comercials no corrents …………………………………………………………………  0,00 0,00

   C) PASSIU CORRENT ………………………………………………………………………………………  295.829,25 291.232,92

   III. Deutes a curt termini ………………………………………………………………………………… 7 0,00 0,00

   1. Deutes amb entitats de crèdit ……………………………………………………………………  0,00 0,00

   2. Creditors per arrendament financer ………………………………………………………………  0,00 0,00

   3. Altres deutes a curt termini …………………………………………………………………………………………… 0,00 0,00

   IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini ……………………………… 7, 10 54.026,92 54.026,92

   V. Creditors comercials i altres comptes a pagar …………………………………………………  188.398,47 190.588,82

   1. Proveïdors …………………………………………………………………………………………… 7 0,00 0,00

    a). Proveïdors a llarg termini…………………………………………………………………………  0,00 0,00

    b). Proveïdors a curt termini …………………………………………………………………………  0,00 0,00

   2. Altres creditors …………………………………………………………………………………… 7, 9 188.398,47 190.588,82

   VI. Periodificacions a curt termini……………………………………………………………………  53.403,86 46.617,18

   TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) ………………………………  4.040.197,42 3.961.461,57

Les Notes de la memòria adjunta formen part integrant d’aquest balanç abreujat
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019
(en euros)

2019 2018

  1.    Import net de la xifra de negocis …………………………………………………………………………  409.329,07 345.158,74

  4.    Aprovisionaments …………………………………………………………………………………..  (14.568,02) (16.446,67)

  5.    Altres ingressos d'explotació ………………………………………………………………………………  1.372.116,71 1.126.368,14

  a)   Ingressos accessoris i altres de gestió corrent …………………………………………………………  5.042,50 15.565,90

  b)    Subvencions d'explotació ……………………………………………………………………………… 10, 11 1.367.074,21 1.110.802,24

  6.    Despeses de personal …………………………………………………………………………………..  (267.752,37) (277.005,73)

  7.    Altres despeses d'explotació ……………………………………………………………………………… 6 (1.430.980,00) (1.093.229,77)

  8.    Amortització de l'immobilitzat ……………………………………………………………………………… 5 (87.941,29) (89.396,32)

  9.    Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres ……………………………………… 11 15.900,25 15.900,25

  13.  Altres resultats …………………………………………………………………………......……  9.039,20 (6.495,84)

  A)   RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) ……………………………  5.143,55 4.852,80

  14.  Ingressos financers ………………………………………………………………………………  48,16 1.124,52

  a)    Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer …………………………………  0,00 0,00

  b)    Altres ingressos financers ………………………………………………………………………………  48,16 1.124,52

  15.  Despeses financeres ………………………………………………………………………....……… 10 (1.101,81) (1.965,98)

  B)   RESULTAT FINANCER (14+15+16 +17+18+19) ………………………………………………………………  (1.053,65) (841,46)

  C)   RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A + B) ……………………………………………………………………  4.089,90 4.011,34

  20.  Impost sobre beneficis ……………………………………………………………………………… 9 0,00 0,00

  D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C + 20) ………………………………………………  4.089,90 4.011,34

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

NOTES DE 

LA MEMÒRIA

(D) H

Les Notes de la memòria adjunta formen part integrant d’aquest compte de pèrdues i guanys 
Aabreujat
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MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS CORRESPONENTS A
L’EXERCICI TANCAT AL 31 DE DESEMBRE DE 2019 
(expressats en euros)

NOTA 1 - ACTIVITAT DE L’EMPRESA

Badalona Cultura, S.L. és una societat privada, que adopta la forma de societat mercantil de
responsabilitat limitada. Es va constituir en data 26 de març de 2010, mitjançant escriptura de
constitució formalitzada davant el notari de Badalona, Gaspar Ripoll Ortí, i amb número de
protocol 825.

El capital de la societat és íntegrament públic, sent el seu soci únic l’Ajuntament de Badalona.

A l’inici de l’exercici 2011 el capital social era de 800.000,00 euros. En data 1 d’abril de 2011,
mitjançant escriptura pública davant la Notaria de Carlos Vázquez Atkinson, amb número de
protocol 423, s’acorda ampliar el capital social en 3.579.754,97 euros. El nou capital va ser
íntegrament subscrit i desemborsat per l’Ajuntament de Badalona, mitjançant l’aportació no
dinerària del teatre Principal, amb domicili al carrer Francesc Layret número 51 de Badalona,
valorat en 3.579.754,97 euros.

El domicili social de l’empresa està fixat a Badalona, al carrer Sant Miquel número 54.

La societat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Badalona, i té per
objecte social les següents finalitats:

- Direcció i gestió unificada dels teatres Zorrilla, Principal i Blas Infante de Badalona i la
elaboració i gestió del seu pressupost de funcionament. La societat tindrà per funció
l’organització, promoció, divulgació i difusió de les arts escèniques, la música, la dansa i
la imatge a la ciutat de Badalona, en especial, promourà la inclusió del Teatre Zorrilla en
els circuits de difusió, incorporant-se a un treball en xarxa, en coordinació amb els
equipaments badalonins, que conformen la formació, creació i difusió de les arts
escèniques, la música, la dansa i la imatge de la ciutat.

- Organització, promoció, gestió, administració, explotació i millora, per compte propi o
per encàrrec d’una administració pública o un tercer, d’equipaments d’atenció a la
persona de caràcter cultural i de lleure, li siguin adscrits per l’Ajuntament de Badalona o
a través de qualsevol forma admesa en Dret.

- Realització d’activitats, programes i esdeveniments culturals i de lleure, amb elements
propis o aliens i a un nivell local, nacional, estatal o internacional.

- Promoció de la formació i l’actualització de coneixement del personal especialitzat en el
sector cultura, les arts escèniques, la música, la dansa, la imatge i el lleure en general.

- La configuració d’una oferta de programacions teatrals, musicals, de dansa i de la
imatge d’interès ciutadà, adreçada a públics diversos.

- Execució d’encomandes de gestió i altres ordres unilaterals de l’Ajuntament de
Badalona.
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Aquestes activitats es podran realitzar directament per la pròpia societat o indirectament,
mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats, empreses, agrupacions, unions o
qualsevol altra mena d’associacions admeses en Dret, amb l’objecte idèntic, anàleg o
complementari.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS

a) IMATGE FIDEL  

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts 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 pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, de manera
que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de la societat
produïts durant l'exercici.

Els comptes anuals de la societat adjunts han estat formulats pel Consell d’Administració i es
sotmetran a l'aprovació per la Junta General, i s'estima que seran aprovats sense cap
modificació.

S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla General de
Comptabilitat vigents en el moment de la formulació d'aquests comptes.

b) PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS  

En la preparació dels comptes anuals adjunts, han estat aplicats els principis comptables
obligatoris, no existint raons excepcionals que impedeixin la seva aplicació. 

c) ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA  

A la data de tancament de l’exercici no existeixen dades rellevants sobre l’estimació de la
incertesa associada a un risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels
actius o passius en l’exercici següent.

d) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ  

S’ha reclassificat les reserves negatives per import de 97.166,56 amb signe negatiu
classificades a l’exercici anterior dins de “Altres reserves” a “Resultats d’exercicis anteriors”.

e) AGRUPACIÓ DE PARTIDES  

Els elements patrimonials estan reflectits a la seva respectiva partida de Balanç, no existint
elements recollits en diverses partides.

f) CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES   

Durant aquest exercici no s’han produït canvis en els criteris comptables.

g) CORRECCIÓ D’ERRORS  
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No s'han detectat errors existents al tancament d'exercici que obliguin a reformular els comptes.

NOTA 3 – DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS

La proposta de distribució de resultats que es presentarà a la Junta per a la seva aprovació, és
la següent:

EXERCICI 2019 EXERCICI 2018
Base de repartiment
Resultat de l’exercici 4.089,90 4.011,34
Aplicació a
Compensar pèrdues d’exercicis anteriors 4.089,90 4.011,34

NOTA 4 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

1. IMMOBILITZAT INTANGIBLE  

Els immobilitzats intangibles es reconeixen inicialment a preu d’adquisició. Els impostos
indirectes no recuperables formen part del preu d’adquisició, a l’igual que les despeses
financeres meritades per aquells elements que necessitin per la seva posada en marxa un
període de temps superior a un any.

Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i,
en el seu cas, les pèrdues per deteriorament reconegudes que hagin experimentat.

Els actius intangibles s’amortitzen de forma lineal en funció de la seva vida útil. El percentatge
d’amortització aplicat ha estat el següent:

Elements actiu intangible %
Aplicacions informètiques 33
Drets ús teatres 3

2. IMMOBILITZAT MATERIAL  

Els béns que comprenen l’Immobilitzat Material es troben valorats al seu preu d’adquisició o
cost de producció, menys l’amortització acumulada i, en el seu cas, l’import acumulat de les
correccions valoratives per deteriorament reconegudes. Constitueixen major valor dels béns de
l’immobilitzat material:

- Els impostos indirectes que graven elements de l’immobilitzat material i que no són
recuperables directament de la hisenda pública.

- L’estimació inicial del valor actual de les obligacions assumides derivades del
desmantellament o retirada de l’actiu.

- Els costos de renovació, ampliació o millora que suposen un augment de la seva
capacitat, productivitat o ampliació de la vida útil.

En els immobilitzats que necessiten un període de temps superior a un any per estar en
condicions d’us, s’inclouen en el preu d’adquisició o cost de producció les despeses financeres
meritades abans de la posada en condicions de funcionament de l’actiu, que hagin estat girades
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pel proveïdor o corresponguin a préstecs o altre tipus de finançament aliè, específic o genèric,
directament atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció del bé.

Els costos de grans reparacions es reconeixen en el valor comptable de l’immobilitzat com a
substitucions, sempre que es complexin les condicions per al seu reconeixement.

Els elements d’immobilitzat material s’amortitzen de forma lineal en funció de la seva vida útil.

El percentatge d’amortització aplicat ha estat el següent:

Elements actiu material %
Constuccions 3
Altres instal.lacions 10
Mobliari 10
Equips processament informació 25
Altre immobilitzat material 10

S’ha avaluat la possible correcció valorativa per deteriorament d’aquells elements d’immobilitzat
material que presenten un valor comptable superior al seu valor recuperable, entès aquest com
l’import més alt entre el seu valor raonable menys el costos de venda i el seu valor en ús.

3. ACTIUS FINANCERS I PASSIUS FINANCERS  

Categories d'actius i passius financers

a) Actius financers

Els actius financers es reconeixen en el balanç de situació quan s’adquireixen i es classifiquen
com:

x Préstecs i partides a cobrar: crèdits per operacions comercials i no comercials. 

- Valoració inicial: pel seu valor raonable, excepte els crèdits per operacions comercials
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, les
bestretes i crèdits al personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits
sobre instruments de patrimoni que s'espera rebre en el curt termini, que es valoren pel
seu valor nominal.

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

b) Passius Financers

Els passius financers es classifiquen d'acord amb el contingut dels acords contractuals pactats i
tenint en compte el fons econòmic de l'operació en les següents categories:

- Dèbits i partides a pagar: dèbits per operacions comercials i no comercials. 

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

- Valoració posterior: pel seu cost amortitzat (excepte els dèbits amb venciment no
superior a un any comentats, que es continuen valorant pel mateix import).
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- Interessos meritats: es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el
mètode del tipus d'interès efectiu.

El tipus d’interès efectiu es defineix com el tipus d’actualització que iguala exactament el valor
d’un instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d’efectiu estimats per tots els conceptes al
llarg de la seva vida romanent.

Deteriorament del valor

S'efectuen correccions valoratives per deteriorament al tancament de l'exercici, quan existeix
evidència objectiva que el valor d'un crèdit o d'una inversió s'ha deteriorat.

La pèrdua és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu i el valor actual dels fluxos d'efectiu
futurs que s'estima generaran, descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del
seu reconeixement inicial (o valor de mercat de l'instrument per a les Inversions mantingudes
fins al venciment, si aquest és prou fiable).

Les correccions, així com la seva reversió, es reconeixen com una despesa o un ingrés,
respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a límit
el valor en llibres del crèdit o de la inversió que estaria reconegut en la data de reversió si no
s'hagués registrat el deteriorament del valor. 

Baixa d'actius i passius financers

Els criteris emprats per a donar de baixa un actiu financer són:

- que hagi expirat o

- que s'hagin cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, amb
transferència substancial dels riscos i beneficis inherents a la seva propietat.

Una vegada s'ha donat de baixa l'actiu, el benefici o pèrdua generada per la operació forma part
del resultat de l'exercici en què s'ha produït. 

En el cas dels passius financers l'empresa els dóna de baixa quan l'obligació s'ha extingit.
També es dóna de baixa un passiu financer quan es produeix un intercanvi d'instruments
financers amb condicions substancialment diferents. La diferència entre el valor en llibres del
passiu financer i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, es
recull en el compte de pèrdues i guanys.

Ingressos o despeses procedents dels instruments financers 

Els interessos d'actius financers reportats amb posterioritat al moment de l'adquisició s'han
reconegut com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Per al reconeixement dels
interessos s'ha utilitzat el mètode de l'interès efectiu. 

4. IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS  

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost
corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici
després d'aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i
passius per impostos diferits. 

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

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies imposables
excepte si sorgeixen del reconeixement inicial (excepte en una combinació de negocis) d'altres
actius i passius en una operació que no afecta ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. 

Per la seva banda, els actius per impostos diferits només es reconeixen en el cas que es
consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients beneficis fiscals contra els que
poder fer-los efectius, i no procedeixin del reconeixement inicial (excepte en una combinació de
negocis) d'altres actius i passius en una operació que no afecta ni al resultat fiscal ni al resultat
comptable. 

Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits registrats (tant actius
com passius) per tal de comprovar que es mantenen vigents, efectuant les oportunes
correccions als mateixos d'acord amb el resultat dels anàlisi realitzats.

5. INGRESSOS I DESPESES  

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritament. Els ingressos es
calculen al valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre i representen els imports
cobrats o a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat,
deduïts els descomptes de qualsevol tipus i els impostos. 

Les vendes de béns es reconeixen quan s'han transferit tots els riscos i beneficis significatius
inherents a la propietat dels béns. Els ingressos associats a la prestació de serveis es
reconeixen considerant el grau de realització de la prestació a la data del balanç, sempre i quan
el resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat. Els ingressos per interessos es
reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de cobrament i el
tipus d'interès efectiu aplicable.

6. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES  

Els comptes anuals de la Societat recullen totes les provisions significatives respecte de les
quals s'estima que és probable que s'hagi d'atendre la obligació. Els passius contingents no es
reconeixen en els comptes anuals sinó que s'informa dels mateixos, en cas d'existir, en la
memòria. 

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que generen
obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre
les conseqüències del succés que les origina i són reestimades en ocasió de cada tancament
comptable. S'utilitzen per fer front a les obligacions específiques per a les quals van ser
originalment reconegudes i es procedeix a la seva reversió, total o parcial, quan les obligacions
deixen d'existir o disminueixen. 

7. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS  

Les subvencions es reconeixen inicialment per seu valor raonable quan hi ha una seguretat
raonable que la subvenció es cobrarà i que es complirà amb totes les condicions establertes,
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incrementant directament el patrimoni net.

Es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys sobre una base sistemàtica i
racional de forma relacionada amb les despeses derivades de la subvenció.

8. ELEMENTS PATRIMONIALS DE NATURALESA MEDIAMBIENTAL  

Tenen la consideració de despeses mediambientals els imports meritats de les activitats
mediambientals realitzades o que s’hagin de realitzar per la gestió dels efectes mediambientals
de les operacions de la Societat, així com els derivats dels compromisos mediambientals. Entre
ells es situen les despeses ocasionades pel tancament dels residus generats per la Societat.
L’import de les despeses mediambientals es considera despeses de l’exercici en el que es
meriten.

9. DESPESES DE PERSONAL  

Les despeses de personal en les que incorre la Societat es reconeixen en base al seu
meritament. 

Al tancament de l’exercici, es doten les provisions necessàries per cobrir la part meritada a
aquesta data de les pagues extraordinàries del personal, així com per qualsevol altre concepte,
fix o variable, que s’hagués meritat a la data de tancament. 

No existeixen compromisos per pensions.

10. CRITERIS EMPLEATS EN TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES  

Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial per seu valor
raonable. 

Si escau, si el preu acordat en una operació difereix del seu valor raonable, es registra la
diferència atenent a la realitat econòmica de l’operació.

NOTA 5 - IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

MOVIMENT DURANT L’EXERCICI DE LES PARTIDES D’IMMOBILITZAT MATERIAL I
INTANGIBLE

EXERCICI 2019:

IMMOBILITZAT

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 435.008,48 0,00 0,00 0,00 435.008,48

IMMOBILITZAT MATERIAL 3.645.978,46 15.160,00 0,00 0,00 3.661.138,46

TOTAL 4.080.986,94 15.160,00 0,00 0,00 4.096.146,94

IMMOBILITZAT

SALDO A 
31/12/2018 ENTRADES SORTIDES

CORRECCIONS 
VALOR PER 

ACTUALITZACIÓ

SALDO A 
31/12/2019
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IMMOBILITZAT

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 104.402,00 13.050,25 0,00 0,00 117.452,25 317.556,23

IMMOBILITZAT MATERIAL 714.030,77 74.891,04 0,00 0,00 788.921,81 2.872.216,65

TOTAL 818.432,77 87.941,29 0,00 0,00 906.374,06 3.189.772,88

         AMORTIZACIÓ

NET (IMMOB. - 
AMORT.)SALDO A 

31/12/2018
DOTACIÓ A 

L'AMORTITZACIÓ AUGMENTS DISMINUCIONS SALDO A 
31/12/2019

EXERCICI 2018:

IMMOBILITZAT

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 435.008,48 0,00 0,00 0,00 435.008,48

IMMOBILITZAT MATERIAL 3.645.978,46 0,00 0,00 0,00 3.645.978,46

TOTAL 4.080.986,94 0,00 0,00 0,00 4.080.986,94

IMMOBILITZAT

SALDO A 
31/12/2017 ENTRADES SORTIDES

CORRECCIONS 
VALOR PER 

ACTUALITZACIÓ

SALDO A 
31/12/2018

IMMOBILITZAT

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 91.351,75 13.050,25 0,00 0,00 104.402,00 330.606,48

IMMOBILITZAT MATERIAL 637.684,70 76.346,07 0,00 0,00 714.030,77 2.931.947,69

TOTAL 729.036,45 89.396,32 0,00 0,00 818.432,77 3.262.554,17

         AMORTIZACIÓ

NET (IMMOB. - 
AMORT.)SALDO A 

31/12/2017
DOTACIÓ A 

L'AMORTITZACIÓ AUGMENTS DISMINUCIONS SALDO A 
31/12/2018

No existeixen béns d’immobilitzat material adquirits a empreses del grup ni associades ni
immobilitzats materials no afectes directament a l’explotació.

A 31 de desembre de 2019 existeixen béns d’immobilitzat material totalment amortitzats per
import de 12.155,35 euros (9.107,35 a 31 de desembre de 2018), que figuren comptabilitzats a
l’Actiu del Balanç com a més immobilitzat i com a més amortització acumulada, sent el seu valor
net igual a zero.

La Societat té contractades diverses pòlisses d’assegurances per a cobrir els riscos a que estan
subjectes els béns de l’immobilitzat material. La cobertura d’aquestes pòlisses es considera
suficient.

Els béns de l’immobilitzat intangible corresponen als drets d’ús dels Teatres Zorrilla i Blas
Infante de Badalona, cedits per l’Ajuntament de Badalona, sense contraprestació. La
contrapartida d’aquest actiu és l’ingrés, imputat directament a patrimoni net, que figura detallat
en Nota 11.

Les altes de l’immobilitzat material de l’exercici 2019 estan finançades amb una subvenció de
l’Ajuntament de Badalona. Veure detall en Nota 11.

NOTA 6 – ACTIUS FINANCERS

a)Moviment durant l’exercici dels actius financers no corrents 

La societat no disposa d’actius financers no corrents.
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b) Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit

LARG TERMINI CURT TERMINI LARG TERMINI CURT TERMINI LARG 
TERMINI

CURT TERMINI

PÈRDUA PER DETERIORAMENT A 31/12/2017 0,00 0,00 0,00 5.621,27 0,00 5.621,27

+ CORRECCIÓ VALORATIVA PER DETERIORAMENT 0,00 0,00 0,00 9.877,54 0,00 9.877,54

- REVERSIÓ DEL DETERIORAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- SORTIDES I DEDUCCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+/- TRASPASSOS I ALTRES VARIACIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PÈRDUA PER DETERIORAMENT A 31/12/2018 0,00 0,00 0,00 15.498,81 0,00 15.498,81

+ CORRECCIÓ VALORATIVA PER DETERIORAMENT 0,00 0,00 0,00 3.702,68 0,00 3.702,68

- REVERSIÓ DEL DETERIORAMENT 0,00 0,00 0,00 -5.557,58 0,00 -5.557,58

- SORTIDES I DEDUCCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+/- TRASPASSOS I ALTRES VARIACIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PÈRDUA PER DETERIORAMENT A 31/12/2019 0,00 0,00 0,00 13.643,91 0,00 13.643,91

CLASSES D'ACTIUS FINANCERS
VALORS REPRESENTATIUS DE 

DEUTE
CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES TOTAL

La societat ha deteriorat tots aquells saldos vençuts de clients pels quals dubta de la seva
cobrabilitat. L’import deteriorat en aquest exercici per aquest concepte ha estat de 3.702,68
euros (9.877,54 euros en l’exercici anterior). Durant l’exercici s’han revertit 5.557,58 euros
(0,00 euros en l’exercici anterior).

Ni en aquest exercici ni en l’anterior no s’ha cancel·lat cap import com a incobrable definitiu.

c) Actius financers designats a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i
guanys

No existeixen actius financers valorats a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i
guanys.

d) Empreses del grup, multigrup i associades

No existeixen empreses del grup, multigrup ni associades. 

NOTA 7 – PASSIUS FINANCERS

a)Classificació per venciments:

1 2 3 4 5 MÉS DE 5 TOTAL
DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CREDITORS PER ARRENDAMENT FINANCER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRES DEUTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES 54.026,92 54.757,20 14.101,73 0,00 0,00 0,00 122.885,85

   PROVEÏDORS 163.620,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.620,53

   ALTRES CREDITORS 7.663,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.663,64

DEUTE AMB CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 225.311,09 54.757,20 14.101,73 0,00 0,00 0,00 294.170,02

VENCIMIENT EN ANYS

Un dels principals passius financers ascendeix a 122.885,85 euros i correspon al saldo pendent
de pagament del crèdit ICO concedit per l’Ajuntament de Badalona, segons l’establert al Reial
Decret 4/2012 de refinançament del deute. El préstec va ser formalitzat el 5 de febrer de 2015 i
te venciment el 31 de març de 2022. Es liquida de forma trimestral i el tipus d’interès meritat
durant 2019 ha estat del 0,664%. 22/25
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b)Altra informació:

No existeixen deutes amb garantia real.

La Societat no té béns ni drets situats a l’estranger.

No s’han produït impagaments en els préstecs pendents de pagament.

NOTA 8 – FONS PROPIS

a) Capital social:
El capital social a 31 de desembre de 2019 és de 4.379.754,97 euros, subscrit íntegrament per
l’Ajuntament de Badalona, mitjançant:

EUROS
Aportació dinerària 800.000,00
Aportació no dinerària 3.579.754,97
Total 4.379.754,97

En data 1 d’abril de 2011, l’empresa va acordar ampliar el capital social en 3.579.754,97 euros,
subscrit íntegrament per l’Ajuntament de Badalona, mitjançant aportació no dinerària de
l’immoble del Teatre Principal de Badalona, amb domicili al carrer Francesc Layret 41-51,
valorat en 3.579.754,97 euros.

b) Participacions pròpies en poder de la societat o d’un tercer que obri per compte
d’aquesta:

La societat no te participacions pròpies.

c) Distribució de dividends:
La societat no ha distribuït dividends des de la seva constitució, ja que te pèrdues d’exercicis
anteriors.

d) Reserves:
D’acord amb la Llei de Societats de Capital, s’ha de destinar una xifra igual al 10% del resultat
de l’exercici a Reserva Legal, fins que aquesta sigui, al menys, del 20% del capital social.

La Reserva Legal només es podrà utilitzar per augmentar el capital social en la part del seu
saldo que excedeixi el 10% del capital ja augmentat. Excepte per aquesta finalitat, i mentre no
es superi el 20% del capital social, la Reserva Legal es pot destinar a compensar pèrdues,
sempre que no hi hagi altres reserves disponibles suficients per aquest fi.

e) Patrimoni net:
La composició del Patrimoni net a 31 de desembre de 2019 i 31 de desembre de 2018 és la
següent:

EXERCICI 2019 EXERCICI 2018
Capital social 4.379.754,97 4.379.754,97
Reserva Legal 10.391,52 10.391,52
Resultats negatius exercicis anteriors -1.181.983,38 -1.185.994,72
Pèrdues i guanys 4.089,90 4.011,34
Subvencions de capital 347.442,18 254.367,36
Total Patrimoni Net 3.559.695,19 3.462.530,47

EUROS
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El Patrimoni Net de la societat és inferior en 820.059,78 euros (917.224,50 euros en l’exercici
anterior) a la xifra del Capital Social, com a conseqüència dels resultats negatius dels exercicis
anteriors, però superior als dos terços del capital, de manera que, segons la Llei de Societats de
Capital, la societat no està obligada a efectuar cap operació de reequilibri patrimonial.

NOTA 9 - SITUACIÓ FISCAL

a) Saldos deutors i creditors amb Administracions Públiques:

SALDOS 
DEUTORS

SALDOS 
CREDITORS

SALDOS 
DEUTORS

SALDOS 
CREDITORS

Impost societats 4.680,05 5.830,68
Impost sobre el valor afegit 113.019,65 86.609,24
HP deutora per subvencions 80.414,54 70.721,56
Impost sobre la renda de les persones físiques 10.758,39 12.096,84
Seguretat Social 6.354,52 7.678,59
Impost sobre el valor afegit 1,39
Passiu per impost diferit 155.814,05 84.789,12
Total 198.114,24 172.928,35 163.161,48 104.564,55

EXERCICI 2019 EXERCICI 2018

El saldo pendent per subvencions correspon a:

EXERCICI 2019 EXERCICI 2018
Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona 80.414,54 44.661,56
Diputació de Barcelona 0,00 26.060,00
Ajuntament de Badalona 0,00 0,00
Total 80.414,54 70.721,56

Pel càlcul de l’IVA deduïble s’aplica el règim d’ens dual que es va pactar amb l’Agència
Tributària, que per a l’exercici 2019 correspon al 62% (70% per a l’exercici 2018). 

b) Detall de la despesa / ingrés per impost sobre beneficis:

La despesa per impost sobre beneficis en l’exercici és de 0,00 euros (mateix import que en
l’exercici anterior), ja que la societat ha compensat bases imposables negatives d’exercicis
anteriors.

c) Bases imposables negatives pendents de compensar:

BINS PENDENTS 
D'APLICAR 
01/01/2019

BINS APLICADES 
EN AQUEST 
EXERCICI

BINS PENDENTS 
APLICAR A 
31/12/2019

Exercici 2010 608.466,55 -4.089,90 604.376,65
Exercici 2011 340.416,64 340.416,64
Exercici 2014 15.889,18 15.889,18
Exercici 2015 183.222,80 183.222,80
Exercici 2016 18.696,58 18.696,58
Total 1.166.691,75 -4.089,90 1.162.601,85

No existeixen crèdits per bases imposables negatives.



15/20

d) Altra informació:

No existeixen diferències temporànies deduïbles ni imposables registrades en el balanç al
tancament de l’exercici, ni a tancament de l’exercici anterior.

No s’han aplicat incentius fiscals durant l’exercici ni durant l’exercici anterior.

D’acord amb la legislació vigent, les declaracions efectuades pels diferents impostos no es
poden considerar definitives fins haver estat inspeccionades per les autoritats fiscals o haver
transcorregut el termini de prescripció.

A 31 de desembre, l’empresa te pendents d’inspecció tots els exercicis fiscalment no prescrits.
Tanmateix, en opinió dels Administradors de la Societat, no és presumible que en cas
d’inspecció existeixin diferències que afectin significativament als comptes anuals abreujats.

NOTA 10 – OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

La informació més significativa sobre les operacions amb parts vinculades realitzades durant
l'exercici és la següent:

a) Les persones i / o empreses amb les quals s'han realitzat operacions vinculades són les
següents:

Ajuntament de Badalona: soci únic.
Badalona Comunicació, S.A.: empresa pertanyent a l’Ajuntament de Badalona.

b) El detall de les operacions i els saldos de les operacions amb parts vinculades és: 

-Ingressos i saldos a cobrar:

Subvencions 
d'explotació

Prestació de 
serveis Per interessos Altres ingressos

Ajuntament de Badalona 1.281.734,67 3.102,00 0,00 0,00 3.102,00

Badalona Comunicació, S.A. 0,00 28.014,00 0,00 0,00 0,00

Engestur, S.A. 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Marina Badalona, S.A. 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.281.734,67 47.116,00 0,00 0,00 3.102,00

Ingressos de l'exercici 2019
Saldo a cobrar 

31/12/2019

Subvencions 
d'explotació

Prestació de 
serveis Per interessos Altres ingressos

Ajuntament de Badalona 1.023.802,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Badalona Comunicació, S.A. 0,00 45.409,00 0,00 0,00 11.109,09
Total 1.023.802,24 45.409,00 0,00 0,00 11.109,09

Ingressos de l'exercici 2018
Saldo a cobrar 

31/12/2018

-Despeses i saldos a pagar:
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Subvencions 
d'explotació

Prestació de 
serveis Interessos Amortització

Ajuntament de Badalona 0,00 14.090,95 1.012,25 54.050,13 0,00

Badalona Comunicació, S.A. 0,00 15.185,57 0,00 0,00 -10.685,57
Total 0,00 29.276,52 1.012,25 54.050,13 -10.685,57

Despeses de l'exercici 2019 Saldo a pagar 
31/12/2019

Subvencions 
d'explotació

Prestació de 
serveis Interessos Amortització

Ajuntament de Badalona 0,00 14.038,91 1.404,81 53.676,04 0,00

Badalona Comunicació, S.A. 0,00 17.490,85 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 31.529,76 1.404,81 53.676,04 0,00

Despeses de l'exercici 2018 Saldo a pagar 
31/12/2018

Tal i com es comenta en Nota 6, l’Ajuntament de Badalona va concedir, el febrer de 2015, un
crèdit ICO, segons l’establert al Reial Decret 4/2012, de refinançament del deute. El saldo
pendent de pagament a 31 de desembre de 2019 d’aquest préstec, és de 122.885,85 euros
(68.858,93 euros a llarg termini i 54.026,92 euros a curt termini). A 31 de desembre de 2018 el
saldo pendent de pagament era de 176.935,98 euros (122.909,06 euros a llarg termini i
54.026,92 euros a curt termini). 

Aquest crèdit te venciment el 31 de març de 2022 i es liquida de forma trimestral. El tipus
d’interès meritat durant 2019 ha estat del 0,664%.

La societat ha rebut de l’Ajuntament de Badalona subvencions de capital, tal i com es detalla en
Nota 11.

c) Mitjà propi

L’article 32.2.b) LCSP estableix que un dels requisits que han de complir les persones
jurídiques, de dret públic o de dret privat, per ser considerades mitjà propi respecte d’una entitat
concreta del sector públic és que més del 80% per cent de les activitats de l’ens destinatari de
l’encàrrec es portin a terme en l’exercici de les comeses que li ha confiat el poder adjudicador
que fa l’encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera
per l’entitat que fa l’encàrrec i que aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant
dels comptes anuals de l’ens destinatari de l’encàrrec.

De conformitat amb el mateix precepte, i amb la circular conjunta de 22 de març de 2019, de
l’Advocacia General de l’Estat i de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, sobre els
criteris per al càlcul del còmput del requisit d’activitat exigit per la LCSP en aquelles entitats que
siguin considerades mitjans propis, per calcular el 80% de les activitats de l’ens destinatari de
l’encàrrec s’ha de prendre en consideració la mitjana del volum global de negocis, les despeses
suportades pels serveis prestats al poder adjudicador en relació amb la totalitat de les despeses
en què hagi incorregut el mitjà propi per raó de les prestacions que hagi efectuat a qualsevol
entitat, o un altre indicador alternatiu d’activitat que sigui fiable, i tot això referit als tres exercicis
anteriors al de formalització de l’encàrrec. 

D’acord amb l’esmentat precepte i circular, s’ha tingut en consideració el volum total d’ingressos
com a indicador més significatiu als efectes del càlcul del còmput.

En aquest sentit, assenyalar que la totalitat de les operacions que efectua l’empresa municipal
estan vinculades a la seva condició d’entitat dependent de l’Ajuntament, bàsicament, la direcció
i gestió unificada dels teatres Zorrilla, Principal i Blas Infante de Badalona i la elaboració i gestió
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del seu pressupost de funcionament, rebent el finançament corresponent via transferències
corrent i, si s’escau, de capital.

La societat resta habilitada estatutàriament com a mitjà propi, sense que en els darrers exercicis
hagi rebut expressament encàrrecs de gestió en els termes previstos en els textos de la LCSP
que han estat vigents.

En el cas de rebre aquesta mena d’encàrrecs, la societat haurà de valorar si compleix amb la
totalitat dels requeriments previstos en l’article 32 de la LCSP; entre d’altres, que més del 80%
de les seves activitats s’executin en l’exercici de comeses que li siguin confiades bé per
l’Ajuntament o bé per entitats dependents o vinculades a aquest, calculant-se aquest
percentatge d’acord amb els criteris previstos en la referida circular conjunta, sense computar,
als efectes de la ràtio, les transferències que rep per la seva condició d’entitat descentralitzada
funcionalment de l’Ajuntament.

d) Retribucions als membres del Consell d’Administració:

El Consell d’Administració és l’òrgan de govern, gestió i representació de la societat. Es
considera, per tant, al Consell d’Administració com a òrgan que dirigeix en última instància a la
societat. En aquest sentit, els membres del Consell d’Administració no han rebut quantitat
alguna en concepte de sous, dietes o remuneracions pel desenvolupament del seu càrrec, ni
s’han contret obligacions en matèria de pensions o de pagament d’assegurances de vida
respecte dels membres antics i actuals de l’òrgan. No s’han satisfet al Consell d’Administració
indemnitzacions per cessament, ni s’han realitzat pagaments basats en instruments de
patrimoni. Tampoc s’han concedit acomptes ni crèdits.

Els administradors no han informat de cap situació de conflicte, directe o indirecte, que puguin
tenir amb la Societat, tal i com estableix l’article 229.3 de la Llei de Societats de Capital.

La remuneració rebuda pel personal d’alta direcció durant l’exercici 2019 ha estat de 51.866,48
euros (50.812,52 euros a l’exercici anterior) i correspon a la retribució del gerent amb contracte
d’alta direcció, incorporat a l’empresa en data 3 de novembre de 2017.

NOTA 11 – ALTRA INFORMACIÓ

El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici, per categories, és:

Fixes Eventuals Fixes Eventuals Fixes Eventuals

Gerent 1,00 1,00 0,00
Tècnic mitjà 1,00 1,00 0,00
Oficial administratiu 1,00 2,00 3,00 0,00
Ordenança 1,00 1,00 2,00 0,00
Personal prèctiques 1,00 1,00 0,00

Total 4,00 0,00 4,00 0,00 8,00 0,00

Dones Homes Total

Exercici 2019
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Fixes Eventuals Fixes Eventuals Fixes Eventuals

Gerent 1,00 1,00 0,00
Tècnic mitjà 1,00 1,00 0,00
Oficial administratiu 2,00 2,00 0,00
Ordenança 1,00 2,00 3,00 0,00

Total 2,00 0,00 5,00 0,00 7,00 0,00

Exercici 2018

Dones Homes Total

Acords de l’empresa que no figuren en balanç

No existeix cap acord de l’empresa que no figuri en balanç i sobre el que no s’hagi incorporat
informació en alguna altra nota de la memòria.

Compromisos financers que no figuren en balanç

No existeixen compromisos financers, garanties o contingències de les que s’hagi d’informar i
que no figurin en balanç.

Fets posteriors al tancament

Entre la data de tancament de l’exercici i la de formulació dels comptes anuals no s’han produït
altres fets significatius que incideixin en la formulació de comptes de l’exercici 2019.

No obstant, cal prendre en consideració la situació d’emergència i d’estat d’alerta derivada de la
propagació del coronavirus (COVID-19), que suposa una crisi sanitària que impactarà, de ben
segur, en l’entorn de les activitats que efectua l'entitat. Per a fer front a aquesta situació i als
efectes d’atenuar els efectes econòmics i socials del COVID-19, l’Estat, la Generalitat de
Catalunya i altres organismes han emès diferents textos legals que contemplen una sèrie de
mesures urgents i extraordinàries.

Les conseqüències derivades del COVID-19 es consideren un fet posterior que no requereix
ajustament en els comptes anuals de l’exercici 2019, sense perjudici que hagin de ser objecte
de reconeixement, en el seu cas, en els comptes anuals de 2020. En aquest sentit i atenent a
què la font bàsica de finançament de l’entitat són els recursos que obté anualment de
l’Ajuntament de Badalona en forma de transferències, caldrà efectuar les gestions
pressupostàries que es considerin oportunes per fer front a les despeses addicionals a les ja
pressupostades que puguin esdevenir d’aquesta situació, als efectes de minimitzar el seu
impacte.

Les principals afectacions que han suposat la pandèmia del COVID-19 i les diverses
resolucions que han afectat a l’empresa són:

El dia 13 de març, es va dictar la ordre de l’Ajuntament de Badalona en el qual s’obligava,
preveient l’abast de les conseqüències de l’expansió de la pandèmia, al tancament dels teatres
municipals: Teatres Zorrilla, Teatre Principal (Margarida Xirgu) i Teatre Blas Infante.

Aquest fet va comportar, com a conseqüències immediates:
• La suspensió de festivals i actuacions d'arts escèniques programades als teatres municipals.
Aquestes suspensions per causa de força major no han tingut afectacions econòmiques
directes més enllà dels costos de personal i publicitat imputables als diversos espectacles.
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• La implantació de nous sistemes i logístiques de teletreball per tal que tots els treballadors
de Badalona Cultura poguessin treballar des de casa, cosa que va fer que els teatres
estiguessin tancats durant tot aquell temps.

• La suspensió de l’organització de les Festes de Maig de Badalona; les festes populars de la
ciutat van quedar suspeses donades les circumstàncies. En dies posteriors es va quantificar el
que s’havia gastat o estava compromès (41.956,00€, més IVA, la qual cosa fa un total de
50.766,76€), i la resta, fins a 450.000,00€, s’ha reservat en el pressupost de l’empresa a
l’espera de les decisions del Consell d’Administració i el Govern al respecte del seu possible ús-
reinversió.

• S’han deixat en suspens contractes amb empreses externes (neteja, serveis d’acomodació
de públic, serveis tècnics de teatre,...). 

Subvencions

- Subvencions a l’explotació:
EXERCICI 2019 EXERCICI 2018

Diputació de Barcelona 4.925,00 38.000,00

Generalitat de Catalunya - Diputació de Barcelona 80.414,54 49.000,00

Ajuntament de Badalona 1.281.734,67 1.023.802,24

Trapàs a pèrdues i guanys subvencions de capital 15.900,25 15.900,25
Total 1.382.974,46 1.126.702,49

- Subvencions de capital:
EXERCICI 2019 EXERCICI 2018

Saldo a l'inici de l'exercici 254.367,36 266.292,55
(+) Rebudes en l'exercici 140.000,00 0,00
(+) Conversió de deutes a llarg termini en subvencions 0,00 0,00
(-) Subvencions traspassades a resultats de l'exercici -15.900,25 -15.900,25
(-) Imports tornats 0,00 0,00

(+/-) Altres moviments (efecte fiscal) -31.024,93 3.975,06
Saldo al final de l'exercici 347.442,18 254.367,36

L’import de 15.900,25 euros (15.900,25 euros a l’exercici anterior) correspon al traspàs a
ingressos dels drets de cessió d’ús activats com a Immobilitzat Intangible (13.050,25 euros) i al
traspàs a ingressos de la subvenció de 11.400,00 euros rebuda el 2017 de l’Ajuntament de
Badalona per a finançar l’adquisició d’immobilitzat (2.850,00 euros). El traspàs a ingressos
s’efectua al mateix ritme que s’amortitza l’immobilitzat.
Les subvencions rebudes en aquest exercici corresponen a les aportacions de l’Ajuntament de
Badalona per:

- Finançar l’adequació del nou cafè-teatre del Teatre Zorrilla: subvenció de 140.000,00 euros
rebuda com a part de la subvenció anual i imputada a subvenció de capital en atenció a la
seva finalitat.

Per aquestes dues subvencions no s’ha efectuat cap traspàs a ingressos donat que no han
finalitzat les inversions que financen.

NOTA 12 - DRETS D’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE

La societat no te drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle assignats, ni s’han produït
moviments de drets durant l’exercici. Tampoc figuren comptabilitzades despeses derivades
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d’emissions de gasos d’efecte hivernacle ni s’han dotat provisions per aquest concepte.
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En, Jordi Pérez Cano, com a Secretari del Consell d’Administració de BADALONA CULTURA,
S.L., amb CIF B-65310062

CERTIFICO 

Que els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 han estat formulats pel Consell
d’administració de l’entitat en la seva sessió del 9 d’octubre de 2020 que es va celebrar de
manera virtual a través de videoconferència.

Que en el punt de l’ordre del dia d’aprovació dels comptes anuals van ser presents els següents
membres del Consell d’Administració:
Senyora Amanda Feria Chica
Senyora Rosa del Amo Hernandez
Senyora Rosa Bertran
Senyor Jordi Subirana Ortells
Senyora Andrea Zapata Alfonso
Senyor Àlex Montornés i Torrecillas 
Senyor Antonio Flores Fernández de Cordoba
Senyor Francisco Obón Asensio

Amb caràcter previ a la celebració de la reunió del Consell d’Administració, el Sr. Xavier García
Albiol va delegar el seu vot en la Sra. Amanda Feria Chica per escrit de data 8 d’octubre de
2020.

I tots ells voten afirmativament el punt de l’ordre del dia, i manifesten que formulen els comptes
anuals abreujats, numerats correlativament de l’1 a 20, corresponents a l’exercici tancat a 31 de
desembre de 2019, a excepció del Senyor Antonio Flores Fernández de Córdoba que vota
abstenció.

Que degut a la impossibilitat de signar els comptes anuals en aquell mateix acte, han estat
signades posteriorment per tots els participants en la reunió, entre els dies 14 d’octubre de
2020.

I per a que consti a tots els efectes legalment procedents s’expedeix la present certificació
signada digitalment a Badalona a 14 d’octubre de 2020.

SIGNATURES

Xavier Garcia Albiol
President

Jordi Pérez Cano
Secretari

JORDI PEREZ 
CANO - DNI 
46703865L 
(SIG)

Signat digitalment 
per JORDI PEREZ 
CANO - DNI 
46703865L (SIG) 
Data: 2020.10.14 
12:56:58 +02'00'

Xavier Garcia 
Albiol - DNI 
46542106L 
(TCAT)

Signat digitalment 
per Xavier Garcia 
Albiol - DNI 
46542106L (TCAT) 
Data: 2020.10.14 
13:02:56 +02'00'
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