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ACTIU 31.12.2018 31.12.2017 PATRIMONI NET I PASSIU 31.12.2018 31.12.2017

A) ACTIU NO CORRENT 18.342.626 18.319.149 A) PATRIMONI NET 18.981.832 18.561.557

I. Immobilitzat intangible (Nota 4) 27.725 43.421 A-1) FONS PROPIS (Nota 10.a) 18.981.832 18.561.557
II. Immobilitzat material  (Nota 5) 1.255.344 1.216.171 I. Capital 8.400.000 8.400.000
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini  (Nota 7.a) 17.057.296 17.057.296   1. Capital escripturat 8.400.000 8.400.000
V. Inversions financeres a llarg termini  (Nota 7.b) 2.261 2.261 II. Reserves 8.661.437 8.636.501

III. Accions i participacions en patrimoni pròpies (113.225) (179.880)
VII. Resultat de l'exercici 2.033.620 1.704.936

B) PASSIU NO CORRENT 75.141 75.127

IV. Passius per impost diferit (Nota 14.a) 75.141 75.127

B) ACTIU CORRENT 1.433.889 1.553.350 C) PASSIU CORRENT 719.542 1.235.815

II. Existències - 71.642 III. Deutes a curt termini (Nota 11) 344.023 175.970
  1. Bestreta a proveïdors - 71.642   3. Altres deutes a curt termini 344.023 175.970
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar (Nota 8) 1.158.031 895.521 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 375.519 1.059.845
  1.a. Clients per vendes i prestacions de serveis 4.544 22   1.b. Proveïdors, empreses del grup i associades (Nota 9) 15.544 600.630
  1.b. Clients, empreses del grup i associades (Nota 9) 1.113.299 860.192   2. Altres creditors (Nota 12) 359.975 459.215
  3. Altres deutors 40.188 35.307
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 275.858 586.187

TOTAL ACTIU 19.776.515 19.872.499 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 19.776.515 19.872.499

PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A.

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018 AMB XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR
(Euros)

Les Notes 1 a 20 descrites en la memòria abreujada adjunta formen part integrant d'aquest balanç de situació abreujat al 31 de desembre de 2018 amb xifres comparatives de l'exercici anterior
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Exercici Exercici
31.12.2018 31.12.2017

1. Import net de la xifra de negocis (Nota 14.a) 3.258.078 2.883.842
2. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu 861 - 
6. Despeses de personal (736.837) (736.105)
7. Altres despeses d'explotació (Nota 14.c) (297.998) (228.895)
8. Amortització de l'immobilitzat  (Nota 4 i Nota 5) (56.311) (54.360)
11. Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat (Nota 5) 13.636 -

A.1. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2.181.429 1.864.482

12. Ingressos financers 8.690 5.936

A.2. RESULTAT FINANCER 8.690 5.936

A.3. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 2.190.119 1.870.418

17. Impostos sobre beneficis (Nota 13.b) (156.499) (165.482)

A.5. RESULTAT DE L'EXERCICI 2.033.620 1.704.936

PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A.

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE 
DESEMBRE DE 2018 AMB XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR

(Euros)

Les Notes 1 a 20 descrites en la memòria abreujada adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys 
abreujat corresponent a l'exercici 2018 amb xifres comparatives de l'exercici anterior  
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2018 2017

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2.033.620 1.704.936

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net
  -  Per subvencions, donacions i llegats rebuts - -
  -  Efecte impositiu - -
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET - -

Transferències al compte de pèrdues i guanys abreujat
  -  Per subvencions, donacions i llegats rebuts - -
  -  Efecte impositiu - -
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS - -

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 2.033.620 1.704.936

PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A.

ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31 
DE DESEMBRE DE 2018 AMB XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR

A) ESTAT ABREUJAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE 
DE 2018 AMB XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR

 
 
 

Accions
en patrimoni Resultat

Capital Reserves pròpies de l'exercici Total

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2016 8.400.000 8.587.640 (179.880) 1.728.861 18.536.621

SALDO A L'INICI DE L'EXERCICI 2017 8.400.000 8.587.640 (179.880) 1.728.861 18.536.621
    Total ingressos i despeses reconeguts - - - 1.704.936 1.704.936
    Traspassos entre partides del patrimoni net - 48.861 - (48.861) -
    Distribució de dividends - - - (1.680.000) (1.680.000)

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2017 8.400.000 8.636.501 (179.880) 1.704.936 18.561.557

SALDO A L'INICI DE L'EXERCICI 2018 8.400.000 8.636.501 (179.880) 1.704.936 18.561.557
    Total ingressos i despeses reconeguts - - 66.655 2.033.620 2.100.275
    Traspassos entre partides del patrimoni net - 24.936 - (24.936) -
    Distribució de dividends - - - (1.680.000) (1.680.000)

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2018 8.400.000 8.661.437 (113.225) 2.033.620 18.981.832

B) ESTAT ABREUJAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2018 AMB XIFRES 
COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR

Les Notes 1 a 20 descrites en la memòria abreujada adjunta formen part integrant de l'estat abreujat de canvis en el patrimoni net de l'exercici 
tancat el 31 de desembre de 2018 amb xifres comparatives de l'exercici anterior
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Memòria abreujada dels comptes anuals abreujats al 31 de desembre de 2018 
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MEMÒRIA ABREUJADA DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS DE PRODUCTORA ELÈCTRICA 
URGELLENCA, S.A.  AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 

 
 
1. – Activitat de l’empresa 
 
La societat Productora Eléctrica Urgelense, S.A.  va ser constituïda el 5 de maig de 1925 sota la 
denominació de “Cooperativa Eléctrica Urgelense”, convertint-se el 31 de gener de 1943 en 
societat anònima amb l’actual denominació social. Amb data 5 de març de 2017 la societat 
aprova el canvi de denominació social que passa a denominar-se Productora Elèctrica 
Urgellenca, S.A.  
 
Amb data 27 de juliol de 2015, es formalitza la segregació de la Societat, essent l’entitat 
beneficiària de la branca de distribució, Peusa Distribució S.L.U. Aquesta segregació ve 
imposada per la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que, en l’article 12.1, 
obliga a les societats que desenvolupen activitats de transport i/o distribució d’energia 
elèctrica, a tenir un objecte social exclusiu, sense poder dedicar-se a les activitats de generació 
i comercialització, ni prendre participacions en empreses que realitzin aquestes activitats. Per 
tant, la Societat ha quedat com a holding del grup, prestant serveis a les seves tres empreses 
filials. 
 
Els imports dels presents comptes anuals abreujats s’expressen en euros; en cas contrari es 
mencionarà explícitament. 
 
 
2. – Bases de presentació dels comptes anuals abreujats 
 

a) Imatge fidel 

Els comptes anuals abreujats de l’exercici 2018 adjunts han estat obtinguts dels registres 
comptables de la Societat i es presenten d'acord amb el Reial Decret 1514/2007, pel qual 
s'aprova el Pla General de Comptabilitat, i amb la resta de disposicions legals vigents en 
matèria comptable, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera i dels resultats de la Societat. 
 
No hi ha raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’hagin aplicat 
disposicions legals en matèria comptable. 
 
Aquests comptes anuals, que han estat formulats pels Administradors de la Societat, es 
sotmetran a l'aprovació de la Junta General Ordinària d’Accionistes, i s’estima que seran 
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aprovats sense cap modificació. Per la seva banda, els comptes anuals abreujats de 
l'exercici 2017 van ser aprovats per unanimitat en la Junta General Ordinària 
d’Accionistes de data 16 de maig de 2018. 
 
El marc normatiu és l’establert en: 
 
 La Llei de Societats de Capital, el text refós de la qual es va aprovar pel Reial Decret 

Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol. 
 La Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de Societats de Capital 

per la millora del govern corporatiu. 
 El Codi de Comerç i la resta de legislació mercantil. 
 El Pla General de Comptabilitat aprovat pel RD 1514/2007 i les seves adaptacions 

sectorials, així com les modificacions introduïdes pel RD 1159/2010. 
 Les normes d’obligat compliment aprovades per l’Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas en el desenvolupament del Pla General de Comptabilitat i les seves normes 
complementàries. 

 La resta de normativa espanyola que resulti d’aplicació. 
 

b) Consolidació 

La Societat actua com a capçalera d’un grup en què les societats dependents són Peusa 
Distribució, S.L.U., Productora Eléctrica Urgelense – I, S.L. i Hidroelèctrica del Valira, S.L. 
Els presents comptes anuals abreujats es refereixen a la societat individual i l’efecte 
derivat de la consolidació comptable de les esmentades societats suposaria un increment 
del benefici de l’exercici en mil euros, del patrimoni net en 8.675 milers d’euros i de 
l’import net de la xifra de negocis en 10.824 milers d’euros, aproximadament.  
 

c) Principis comptables no obligatoris aplicats 

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, els Administradors 
han formulat els presents comptes anuals abreujats tenint en consideració la totalitat 
dels principis i normes comptables d'aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu 
en els esmentats comptes anuals abreujats. No existeix cap principi comptable que, 
essent obligatori, hagi deixat d'aplicar-se. 

d) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

La Societat ha elaborat els seus comptes anuals abreujats sota el principi d’empresa en 
funcionament, sense que existeixi cap risc important que pugui suposar canvis 
significatius en el valor dels actius o passius en l’exercici següent. 
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La preparació dels comptes anuals abreujats exigeix l’ús per part de la Societat de certes 
estimacions i judicis en relació amb el futur que s’avaluen contínuament i es basen en 
l’experiència històrica i altres factors, incloses les expectatives de successos futurs que es 
creuen raonables en base a les circumstàncies. Les estimacions comptables resultants, 
per definició, rarament igualaran als corresponents resultats reals. 

A continuació, s’expliquen les principals estimacions i judicis realitzats pels 
Administradors de la Societat: 

 Vides útils del elements d’immobilitzat intangible i material (Nota 3.a i 3.b):  

els Administradors de la Societat determinen les vides útils estimades i els 
corresponents càrrecs per amortització per a l’immobilitzat intangible i material. 
Aquesta estimació es basa en el període en què els elements d’immobilitzat s’espera 
que generin beneficis econòmics. La Societat revisa en cada tancament les vides útils 
de l’immobilitzat i, si les estimacions difereixen de les prèviament realitzades, l’efecte 
del canvi es comptabilitza de forma prospectiva a partir de l’exercici en què es 
realitza el canvi. 

 Comptes a cobrar:  

els Administradors realitzen estimacions en relació a la cobrabilitat dels saldos 
pendents amb clients en aquells casos en què existeixin controvèrsies a resoldre o 
litigis en curs. 

 Impostos sobre beneficis: 

el càlcul de l’impost sobre beneficis requereix interpretacions de la normativa fiscal 
aplicable a la Societat. Existeixen diversos factors, relacionats principalment i no 
exclusivament amb els canvis en les lleis fiscals i els canvis en les interpretacions de 
les mateixes que requereixen la realització d’estimacions per part dels 
Administradors de la Societat.  

Quan el resultat fiscal final sigui diferent dels imports originalment reconeguts, les 
diferències tindran efecte sobre l’impost sobre beneficis i les provisions per impostos 
diferits en l’exercici en què es realitzi aquesta determinació. És possible que, tot i que 
aquestes estimacions es realitzin en funció de la millor informació disponible a la 
data de formulació d’aquests comptes anuals abreujats sobre els fets analitzats, es 
produeixin esdeveniments en el futur que obliguin a modificar-les (a l’alça o a la 
baixa) en propers exercicis, el que es faria de manera prospectiva reconeixent els 
efectes del canvi d’estimació en els corresponents comptes de pèrdues i guanys 
abreujats futurs. 
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e) Comparació de la informació  

Als efectes de la obligació establerta a l’article 35.6 del Codi de Comerç, i als efectes 
derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, el balanç 
de situació abreujat i el compte de pèrdues i guanys abreujat recullen, a efectes 
comparatius, les xifres corresponents a l’exercici anterior.  

Així mateix, la informació continguda en la present memòria abreujada referida a 
l’exercici 2018 es presenta, a efectes comparatius, amb la informació de l’exercici 2017. 

f) Agrupació de partides  

En els presents comptes anuals abreujats no s’inclou cap partida que hagi estat objecte 
d'agrupació al balanç abreujat, al compte de pèrdues i guanys abreujat o en l'estat 
abreujat de canvis en el patrimoni net.  

g) Elements recollits en diverses partides 

No es presenten elements patrimonials registrats en dos o més partides del balanç de 
situació abreujat. 

 
h) Canvis en criteris comptables 
 

Durant l’exercici 2018 no s’han produït canvis significatius de criteris comptables respecte 
als criteris aplicats en l’exercici anterior. 

 
i) Correcció d’errors 
 

En l'elaboració dels comptes anuals abreujats adjunts no s'ha detectat cap error significatiu 
que hagi suposat la reexpressió dels imports inclosos en els comptes anuals abreujats de 
l'exercici 2017. Així mateix, en aquests comptes anuals abreujats no s'inclouen ajustos per 
correcció d'errors comptables haguts en exercicis anteriors. 
 

j) Importància relativa 

A l’hora de determinar la informació a desglossar en la present memòria abreujada sobre 
les diferents partides dels estats financers o  altres assumptes, els Administradors de la 
Societat, d’acord amb el Marc Conceptual del Pla General de Comptabilitat, han tingut en 
compte la importància relativa en relació als comptes anuals abreujats de l’exercici 2018. 
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3. – Normes de registre i valoració 
 
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en l’elaboració dels 
comptes anuals abreujats de l’exercici 2018, d’acord amb les establertes pel Pla General de 
Comptabilitat, han estat les següents: 
 
 
a) Immobilitzat intangible 
 
Com a norma general, l'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d'adquisició 
o cost de producció. Posteriorment es valora al seu cost minorat per la corresponent 
amortització acumulada i, si s’escau, per les pèrdues per deteriorament que hagi 
experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 
 
Les aplicacions informàtiques es valoren pels costos incorreguts en l’adquisició i 
desenvolupament de software, incloent-se en aquest epígraf les despeses de 
desenvolupament de les pàgines web sempre que estigui prevista la seva utilització durant 
diversos anys. Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques es registren al 
compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual es produeixen.  La Societat amortitza les 
aplicacions informàtiques aplicant el mètode lineal durant un període de 5 anys. 
 
La Societat no comptabilitza cap immobilitzat intangible de vida útil indefinida. 
 
b) Immobilitzat material 
 
Com a norma general, l'immobilitzat material es troba valorat inicialment al preu 
d'adquisició, així com la millor estimació del valor actual de l’import contingent; no obstant, 
els pagaments contingents que depenen de magnituds relacionades amb el 
desenvolupament de l’activitat es comptabilitzen com una despesa en el compte de pèrdues 
i guanys a mesura que s’incorren. 
 
Posteriorment, es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, 
si s’escau, per les pèrdues per deteriorament que hagi experimentat. 
 
Les quantitats lliurades a compte d'adquisicions futures de béns de l'immobilitzat material 
es registren en l'actiu i els ajustos que sorgeixin per l'actualització del valor de l'actiu 
associat a la bestreta donen lloc al reconeixement d'ingressos financers, conforme es 
meriten. A aquest efecte s'utilitza el tipus d'interès incremental del proveïdor existent en el 
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moment inicial, és a dir, el tipus d'interès al qual el proveïdor podria finançar-se en 
condicions equivalents a les que resulten de l'import rebut, que no serà objecte de 
modificació en posteriors exercicis. Quan es tracti de bestretes amb venciment no superior a 
un any i l'efecte financer no sigui significatiu, no caldrà dur a terme cap tipus d'actualització. 
  
Per aquells elements amb un període de construcció superior a un any, s’inclouen, com a 
més valor de l’element en qüestió, els interessos financers relacionats amb el finançament 
exterior específic. 
 
Les despeses de conservació, manteniment i reparació dels diferents elements que 
componen l'immobilitzat material s'imputen al compte de pèrdues i guanys abreujat de 
l'exercici en què es produeixen. Per contra, els imports invertits en millores que 
contribueixen a augmentar la capacitat o eficiència o a allargar la vida útil d'aquests béns es 
registren com a major cost dels mateixos. En cap cas s'han capitalitzat els costos financers 
derivats de l'adquisició d'elements d'immobilitzat material. 
 
La Societat no té compromisos de desmantellament, retirada o rehabilitació per als seus 
béns d'actiu. Per això no s'han comptabilitzat en els actius valors per a la cobertura 
d'aquestes obligacions de futur. 
 
Els treballs efectuats per l’empresa per al seu immobilitzat es valoren a cost de producció, 
incloent el cost extern de materials. 
 
La Societat amortitza l'immobilitzat material seguint el mètode lineal, aplicant percentatges 
d'amortització anual calculats en funció dels anys de vida útil estimada dels respectius béns, 
segons el detall següent: 
 

Epígraf
Anys de vida 
útil estimada

Construccions 50
Instal·lacions tècniques 25
Utillatge 4
Altres instal·lacions i mobiliari 8 - 10
Equips per processos d'informació 4
Elements de transport 6
Altre immobilitzat material 14
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c) Inversions immobiliàries 
 
La Societat classifica com inversions immobiliàries aquells actius no corrents que siguin 
immobles i que tingui per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, en lloc de per al seu ús en la 
producció o subministrament de béns o serveis, o bé per a fins administratius, o la seva venda 
en el curs ordinari de les operacions, així com aquells terrenys i edificis els usos futurs dels 
quals no estiguin determinats en el moment de la seva incorporació al patrimoni de la Societat. 
 
La Societat no té elements classificats com a inversions immobiliàries al tancament de l'exercici  
2018. 
 
 
d) Arrendaments 
 
Els arrendaments es classificaran com a arrendaments financers  sempre que de les condicions 
dels mateixos es dedueixi que es transfereixen a l’arrendatari substancialment els riscos i 
beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. La resta d’arrendaments es 
classificaran com a arrendaments operatius. 
 
Arrendaments operatius 
 
En les operacions d’arrendament operatiu en què la Societat actua com a arrendadora, els 
ingressos i despeses derivades es carreguen al compte de pèrdues i guanys abreujat en 
l'exercici en què es meriten. 
  
Així mateix, el cost d'adquisició del bé arrendat es presenta en el balanç abreujat conforme a la 
seva naturalesa, incrementat per l'import dels costos del contracte directament imputables, 
els quals es reconeixen com a despesa en el termini del contracte, aplicant el mateix criteri 
utilitzat per al reconeixement dels ingressos de l'arrendament. 
 
En les operacions d’arrendament operatiu en què la Societat actua com a arrendatària, les 
despeses derivades dels acords d'arrendament operatiu es carreguen al compte de pèrdues i 
guanys abreujat en l'exercici en què es meriten. 
 
Qualsevol cobrament o pagament que pogués realitzar en contractar un arrendament 
operatiu, s'ha de tractar com un cobrament o pagament anticipat que s'imputarà a resultats al 
llarg del període de l'arrendament, a mesura que se cedeixin o rebin els beneficis de l'actiu 
arrendat. 
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e) Permutes 
 
En les permutes de caràcter comercial, es valora l'immobilitzat material rebut pel valor 
raonable de l'actiu lliurat més les contrapartides monetàries que s'hagin lliurat a canvi, 
llevat que es tingui una evidència més clara del valor raonable de l'actiu rebut i amb el límit 
d’aquest últim. 
 
Es considera una permuta de caràcter comercial quan: 
 
- El risc, calendari i import dels fluxos d'efectiu de l'immobilitzat rebut difereix de la 
configuració dels fluxos d'efectiu de l'actiu lliurat; o 
 
- El valor actual dels fluxos d'efectiu després d'impostos de les activitats de la Societat 
afectades per la permuta, es veu modificat com a conseqüència de la permuta. 
 
La Societat no ha efectuat en l'exercici cap permuta de caràcter comercial ni no comercial. 
 
 
f) Instruments financers  
 
La Societat té registrats en el capítol d'instruments financers, aquells contractes que 
donen lloc a un actiu financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o a un 
instrument de patrimoni en una altra empresa. Es consideren, per tant instruments 
financers, els següents: 
 

1) Actius financers: 
 
- Efectiu i altres actius líquids equivalents. 
 
- Crèdits per operacions comercials: clients i deutors diversos. 
 
- Crèdits a tercers: com ara els préstecs i crèdits financers concedits, inclosos els sorgits de la 
venda d'actius no corrents. 
 
- Valors representatius de deute d'altres empreses adquirits: com ara les obligacions, bons i 
pagarés. 

 
- Instruments de patrimoni d'altres empreses adquirits: accions, participacions en institucions 
d'inversió col·lectiva i altres instruments de patrimoni. 
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- Derivats amb valoració favorable per a l'empresa: entre ells, futurs, opcions, permutes 
financeres i compravenda de moneda estrangera a termini. 
 
- Altres actius financers: com ara dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al personal, 
fiances i dipòsits constituïts, dividends a cobrar i desemborsaments exigits sobre instruments 
de patrimoni propi. 
 
2) Passius financers: 
 
- Dèbits per operacions comercials: proveïdors i creditors diversos. 
 
- Deutes amb entitats de crèdit. 
 
- Obligacions i altres valors negociables emesos: com ara bons i pagarés. 
 
- Derivats amb valoració desfavorable per a l'empresa: entre ells, futurs, opcions, permutes 
financeres i compravenda de moneda estrangera a termini. 
 
- Deutes amb característiques especials. 
 
- Altres passius financers: deutes amb tercers, com ara els préstecs i crèdits financers rebuts de 
persones o empreses que no siguin entitats de crèdit inclosos els sorgits en la compra d'actius 
no corrents, fiances i dipòsits rebuts i desemborsaments exigits per tercers sobre 
participacions. 
 
3) Instruments de patrimoni propi: tots els instruments financers que s'inclouen dins dels fons 
propis, tal com les accions ordinàries emeses. 
 

Inversions financeres- 
 
Els actius financers de la Societat, a 31 de desembre de 2018, es classifiquen en les següents 
categories:                 

a) Préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en la 
prestació de serveis per operacions de tràfic de l'empresa, o els que no tenint un origen 
comercial, no són instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments són de quantia fixa 
o determinable i no es negocien en un mercat actiu. 
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b) Inversions en el patrimoni d'empreses del grup i associades: es consideren empreses del 
grup aquelles vinculades amb la Societat per una relació de control, i empreses associades 
aquelles sobre les que la Societat exerceix una influència significativa. 
 
c) Actius financers disponibles per la venda: s'inclouen els valors representatius de deute i 
instruments de patrimoni d'altres empreses que no hagin estat classificats com a empreses 
associades. 
  
Valoració inicial - 
  
Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació lliurada 
més els costos de la transacció que siguin directament atribuïbles. 
  
Valoració posterior -  
 
Els préstecs i partides a cobrar es valoren pel seu cost amortitzat, corresponent a l'efectiu 
lliurat, menys les devolucions del principal efectuades, més els interessos meritats no 
cobrats en el cas dels préstecs, i al valor actual de la contraprestació realitzada en el cas dels 
comptes a cobrar. La Societat registra les corresponents provisions per la diferència 
existent entre l'import a recuperar dels comptes a cobrar i el valor en llibres pel qual es 
troben registrades. 
 
Les inversions en empreses del grup es valoren pel seu cost, minorat, si s'escau, per l’import 
acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. Aquestes correccions es calculen 
com la diferència entre el seu valor en llibres i l'import recuperable, entès aquest com el 
major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels 
fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió. Llevat millor evidència de l'import recuperable, 
es pren en consideració el patrimoni net de l'entitat participada, corregit per les plusvàlues 
tàcites existents en la data de la valoració (incloent el fons de comerç, si n'hi hagués). 
 
Per últim, els actius financers disponibles per a la venda es valoren al seu valor raonable, 
registrant en el patrimoni net el resultat de les variacions en aquest valor raonable, fins que 
l'actiu es vengui o pateixi un deteriorament de valor (de caràcter estable o permanent), 
moment en què aquests resultats acumulats reconeguts prèviament en el patrimoni net 
passen a registrar-se en el compte de pèrdues i guanys. En aquest sentit, es considera que 
existeix deteriorament (caràcter permanent) si s'ha produït una caiguda de més del 40% del 
valor de cotització de l'actiu, durant un període d'un any i mig, sense que s'hagi recuperat el 
valor. 
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Almenys al tancament de l'exercici, la Societat realitza un test de deteriorament per als 
actius financers que no estan registrats a valor raonable. Es considera que existeix evidència 
objectiva de deteriorament si el valor recuperable de l'actiu financer és inferior al seu valor 
en llibres. Quan es produeix, el registre d'aquest deteriorament es registra en el compte de 
pèrdues i guanys abreujat. 
 
La Societat dona de baixa els actius financers quan expiren o s'han cedit els drets sobre els 
fluxos d'efectiu del corresponent actiu financer i s'han transferit substancialment els riscos i 
beneficis inherents a la seva propietat. 

Efectiu i altres actius líquids equivalents- 
 
Sota aquest epígraf del balanç de situació abreujat adjunt es registra l'efectiu en caixa i 
bancs, dipòsits a la vista i altres inversions a curt termini d'alta liquiditat que són ràpidament 
realitzables en caixa i que no tenen risc de canvis en el seu valor. 

Passius  financers- 
 
Són passius financers aquells dèbits i partides a pagar que té la Societat i que s'han originat 
en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa, o també aquells que 
sense tenir un origen comercial, no poden ser considerats com a instruments financers 
derivats. 
 
Els préstecs, obligacions i similars, quan n'hi hagi, s'han de registrar inicialment per l'import 
rebut, net de costos incorreguts en la transacció. Les despeses financeres, incloses les 
primes a pagar en la liquidació o el reemborsament i els costos de transacció, es 
comptabilitzarien en el compte de pèrdues i guanys abreujat segons el criteri de meritament 
utilitzant el mètode de la taxa d'interès efectiu. L'import meritat i no liquidat s'afegiria a 
l'import en llibres de l'instrument en la mesura en què no es liquidessin en el període en què 
es produïssin. 
Els dèbits i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació 
rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, els 
esmentats passius es valoren d'acord amb el seu cost amortitzat utilitzant el mètode de la 
taxa d’interès efectiu. 
 
La Societat dona de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els han 
generat. 
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Instruments financers derivats i comptabilització de cobertures- 
 
La Societat no té instruments financers derivats ni contractes de cobertura de risc en la 
variació del tipus de canvi ni de tipus d’interès. 
 

Instruments financers compostos- 
 
La Societat no té instruments financers compostos com poden ser l’emissió de bons 
bescanviables. 
 
g) Cobertures comptables 
 
En les cobertures del valor raonable, els canvis de valor de l'instrument de cobertura i de la 
partida coberta atribuïbles al risc cobert es reconeixerien en el compte de pèrdues i guanys 
abreujat. 
 
La part del guany o la pèrdua de l'instrument de cobertura dels fluxos d'efectiu es 
reconeixeria transitòriament en el patrimoni net i s'imputaria al compte de pèrdues i 
guanys abreujat en l'exercici o exercicis en què l'operació coberta prevista afecti al resultat 
llevat que la cobertura correspongui a una transacció prevista que acabi en el 
reconeixement d'un actiu o passiu no financer; en aquest cas els import registrats en el 
patrimoni net s’inclourien en el cost de l'actiu o passiu quan és adquirit o assumit. 
 
Les operacions de cobertura d'inversions netes en negocis a l'estranger en societats 
dependents, multigrup i associades, es tractarien com a cobertures de valor raonable pel 
component de tipus de canvi. 
 
La Societat no té cobertures comptables. 
 
 
h) Impost sobre beneficis 
 
La despesa o ingrés per impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa o ingrés 
per l'impost corrent i la part corresponent a la despesa o ingrés per impost diferit. 
  
L'impost corrent és la quantitat que la Societat satisfà com a conseqüència de les 
liquidacions fiscals de l'impost sobre el benefici relatives a un exercici. Les deduccions i altres 
avantatges fiscals en la quota de l'impost, excloses les retencions i pagaments a compte, així 
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com les pèrdues fiscals compensables d'exercicis anteriors i aplicades efectivament en 
aquest, donen lloc a un menor import de l'impost corrent. 
  
La despesa o l'ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació 
dels actius i passius per impost diferit. Aquests inclouen les diferències temporànies que 
s'identifiquen com aquells imports que es preveuen pagadors o recuperables derivats de 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-los o liquidar-los. 
  
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies 
imposables, excepte aquelles derivades del reconeixement inicial de fons de comerç o 
d'altres actius i passius en una operació que no afecta ni al resultat fiscal ni al resultat 
comptable i no és una combinació de negocis, així com les associades a inversions en 
empreses dependents, associades i negocis conjunts en les que la Societat pot controlar el 
moment de la reversió i és probable que no reverteixin en un futur previsible. 
  
Per la seva banda, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que es 
consideri probable que la Societat pugui disposar de guanys fiscals futurs contra els quals 
poder fer-los efectius. 
 
 Els actius i passius per impostos diferits, originats per operacions amb càrrecs o abonaments 
directes en comptes de patrimoni, es comptabilitzen també amb contrapartida al patrimoni 
net. 
En cada tancament comptable es reconsideraran els actius per impostos diferits registrats, 
efectuant les oportunes correccions als mateixos en la mesura que existeixin dubtes sobre la 
seva recuperació futura. Igualment, en cada tancament s'avaluen els actius per impostos 
diferits no registrats en balanç abreujat i aquests són objecte de reconeixement en la 
mesura que passi a ser probable la seva recuperació amb beneficis fiscals futurs. 
 
Des de l’exercici 1998, la Societat es troba subjecta a l’impost de societats sota el règim de 
declaració consolidada, essent el seu soci majoritari el responsable davant l’Administració de 
la presentació i liquidació de l’esmentat impost (veure Nota 13). 
 
i) Ingressos i despeses 
 
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de meritament, és a dir, quan es 
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència 
del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se'n deriva. Aquests 
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ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, deduïts descomptes i 
impostos.  
 
El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment en què s'han 
transferit al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat del bé 
venut, no mantenint la gestió corrent sobre l'esmentat bé, ni retenint el control efectiu 
sobre el mateix. 
 
Pel que fa als ingressos per prestació de serveis, aquests es reconeixen considerant el grau 
de realització de la prestació a la data de balanç, sempre i quan el resultat de la transacció 
pugui ser estimat amb fiabilitat. 
  
Els interessos rebuts d'actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d'interès 
efectiu. En qualsevol cas, els interessos meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició 
es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys abreujat. 
 
 
j) Provisions i contingències 
 
Les obligacions existents a la data del balanç de situació abreujat que poguessin sorgir com a 
conseqüència de successos passats dels quals es puguin derivar perjudicis patrimonials per a 
la Societat, amb import i moment de cancel·lació indeterminats, es registrarien en el balanç 
de situació abreujat com provisions pel valor actual de l’import més probable que s’estimés 
que la Societat hauria de desemborsar per cancel·lar l’obligació. 
 
La compensació a rebre d’un tercer en el moment de liquidar l’obligació no suposa una 
minoració de l’import del deute, sense perjudici del reconeixement en l’actiu de la Societat 
del corresponen dret de cobrament, sempre que no existeixin dubtes que l’esmentat 
reemborsament serà percebut, registrant-se aquest actiu per un import no superior a 
l’obligació registrada comptablement. 
 
k) Subvencions 

Per a la comptabilització de les subvencions rebudes, la Societat segueix els criteris 
següents: 
  
a) Subvencions de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de l'import o el bé 
concedit, en funció de si són de caràcter monetari o no, i s'imputen a resultats en proporció 
a la dotació a l'amortització efectuada en el període per als elements subvencionats o, si 
s’escau, quan es produeixi la seva alienació o correcció valorativa per deteriorament, amb 



 

21 
 

excepció de les rebudes de socis o propietaris que es registren directament en els fons 
propis i no constitueixen cap ingrés. 
  
b) Subvencions de caràcter reintegrable: mentre tenen el caràcter de reintegrables es 
comptabilitzen com a passius. 
  
c) Subvencions d'explotació: s’abonen a resultats en el moment en què es concedeixen, 
excepte si es destinen a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futur; en aquest cas 
s'imputaran en aquests exercicis. Si es concedeixen per a finançar despeses específiques, la 
imputació es realitzarà a mesura que es meritin les despeses finançades. 
 
 
l) Criteris empleats per al registre i valoració de les despeses de personal 
 
Per al cas de les retribucions per prestació definida les contribucions a realitzar donarien lloc 
a un passiu per retribucions a llarg termini al personal quan, al tancament de l'exercici, 
figurin contribucions meritades no satisfetes. 
 
L'import que es reconeixeria com a provisió per retribucions al personal a llarg termini és la 
diferència entre el valor actual de les retribucions compromeses i el valor raonable dels 
eventuals actius afectes als compromisos amb què es liquidaran les obligacions. 
 
Excepte en el cas de causa justificada, les societats estan obligades a indemnitzar els seus 
empleats quan cessen en els seus serveis. 
 
Davant l'absència de qualsevol necessitat previsible d'acabament anormal del treball i donat 
que no reben indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o cessen voluntàriament del 
serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixin, es carreguen a despeses en el 
moment en què es pren la decisió d'efectuar l'acomiadament. 
 
En els comptes anuals abreujats adjunts no s'ha registrat cap provisió per indemnitzacions a 
empleats, ja que no estan previstes situacions d'aquesta naturalesa. 
 
ll) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 
 
Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de forma 
duradora en l'activitat de la Societat, la finalitat principal dels quals és la minimització de 
l'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, incloent la reducció o 
eliminació de la contaminació futura. 
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Degut a la seva naturalesa, l’activitat de la Societat no té un impacte mediambiental 
significatiu.  
 
m) Transaccions amb vinculades 
 
Les operacions entre empreses del mateix grup, amb independència del 
grau de vinculació, es comptabilitzen d'acord amb les normes generals. Els elements objecte 
de les transaccions que es realitzin es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor 
raonable. La valoració posterior s'ha de fer d'acord amb el que preveuen les normes 
particulars pels comptes que corresponguin. 
 
Aquesta norma de valoració afecta les parts vinculades que s'expliciten en la Norma de 
registre i valoració 21 ª del Pla General de Comptabilitat. En aquest sentit: 
 
a) S'entén que una empresa forma part del grup quan ambdues estiguin vinculades per 
una relació de control, directa o indirecta, anàloga a la que preveu l'article 42 del 
Codi de Comerç, o quan les empreses estiguin controlades per qualsevol mitjà per 
una o diverses persones jurídiques que actuïn conjuntament o es trobin sota direcció 
única per acords o clàusules estatutàries. 
 
b) S'entén que una empresa és associada quan, sense que es tracti d'una empresa del 
grup en el sentit assenyalat, l'empresa o les persones físiques dominants exerceixin sobre 
aquesta empresa associada una influència significativa. 
 
c) Una part es considera vinculada a una altra quan una d'elles exerceix o té la possibilitat 
d'exercir directament o indirectament o en virtut de pactes o acords entre accionistes o 
partícips, el control sobre una altra o una influència significativa en la presa de decisions 
financeres i d'explotació de l'altra. 
 
Es consideren parts vinculades a la Societat, addicionalment a les empreses del grup, 
associades i multigrup, a les persones físiques que posseeixin directament o indirectament 
alguna participació en els drets de vot de la Societat, o en la seva dominant, de manera que 
els permeti exercir sobre una o altra una influència significativa, així com als seus familiars 
pròxims, el personal clau de la Societat o de la seva dominant (persones físiques amb 
autoritat i responsabilitat sobre la planificació, direcció i control de les activitats de 
l'empresa, ja sigui directament o indirectament), entre la qual s'inclouen els administradors i 
els directius, amb els seus familiars propers, així com a les entitats sobre les quals les 
persones esmentades anteriorment puguin exercir una influència significativa. Així mateix 
tenen la consideració de parts vinculades les empreses que comparteixin algun conseller o 
directiu amb la Societat, excepte quan aquest no exerceixi una influència significativa en les 
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polítiques financera i d'explotació de les dues, i, si escau, els familiars 
pròxims del representant persona física dels Administradors, persona jurídica, de la Societat. 
 
La Societat realitza totes les seves operacions amb vinculades a valors de mercat. 
Addicionalment, els preus de transferència es troben adequadament suportats per la qual 
cosa els Administradors de la Societat consideren que no existeixen riscos significatius per 
aquest aspecte dels que es puguin derivar passius de consideració en el futur. 
 
n) Combinacions de negocis 
 
En la data d'adquisició, els actius identificables adquirits i els passius assumits es 
registrarien, amb caràcter general, pel seu valor raonable sempre que aquest valor raonable 
pugui ser mesurat amb suficient fiabilitat. 
 
Durant l'exercici 2018, la Societat no ha tingut combinacions de negocis. 
 
 
o) Negocis conjunts 
 
La Societat reconeixeria en el seu balanç abreujat i en el seu compte de pèrdues i guanys 
abreujat la part proporcional que li correspongués, en funció del percentatge de 
participació, dels actius, passius, despeses i ingressos en què s’hagin pogut incórrer pel 
negoci conjunt. 
 
Així mateix, en l'estat abreujat de canvis en el patrimoni net de la Societat estarien integrats 
igualment la part proporcional dels imports de les partides del negoci conjunt que li 
correspongués en funció del percentatge de participació. 
 
S'eliminarien els resultats no realitzats que existissin per transaccions amb els negocis 
conjunts, en proporció a la participació que correspongués a aquesta Societat. Igualment 
serien objecte d'eliminació els imports d'actius, passius, ingressos, despeses i fluxos d'efectiu 
recíprocs. 
 
Durant l'exercici 2018, la Societat no té negocis conjunts. 
 
 
p) Actius no corrents mantinguts per la venda 
 
Es registren en aquest apartat els actius en què el seu valor comptable es recuperarà 
fonamentalment a través de la venda, i sempre que compleixin els següents requisits: 
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 l'actiu ha d'estar disponible en les seves condicions actuals per a la venda 

immediata, i  
 la seva venda ha de ser altament probable, ja sigui perquè es tingui un pla per 

vendre l'actiu i s'hagi iniciat un programa per trobar comprador, que 
la venda de l'actiu s'ha de negociar a un preu adequat en relació amb el seu 
valor raonable actual i que s'espera completar la venda dins de l'any 
següent. És improbable que hi hagi canvis significatius en el mateix o que 
hagi de ser retirat. 

 
En el moment de la seva classificació en aquesta categoria, es valoren  pel menor entre el 
seu valor comptable i el seu valor raonable menys els costos de venda. 
 
La Societat no té comptabilitzats elements classificats com "Actius no corrents 
mantinguts per a la venda” al tancament de l'exercici. 
 
 
q) Operacions interrompudes 
 
La Societat reconeix com a tals els components que han estat alienats o classificats com 
mantinguts per a la venda i compleixen alguna de les següents característiques: 
 
a) Representen una línia de negoci o una àrea geogràfica de l'explotació. 
 
b) Formen part d'un pla individual i coordinat d'alienació. 
 
c) És una empresa dependent adquirida exclusivament amb la finalitat de vendre-la. 
 
Els ingressos i despeses relacionades amb les esmentades operacions es valoraran i 
reconeixeran segons la naturalesa de cadascun de les esmentades despeses i ingressos, 
classificant-se de forma separada en el compte de pèrdues i guanys abreujat. 
 
Durant l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2018, la Societat no ha tingut 
operacions interrompudes. 
 
 
4. Immobilitzat intangible 
 
El moviment hagut en aquest epígraf del balanç de situació abreujat en els exercicis 2018 i 
2017 ha estat el següent: 
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Exercici 2018 
 

Aplicacions informàtiques 338.456 1.816 340.272 
Total cost 338.456 1.816 340.272 

Cost Saldo inicial Addicions Saldo final

 
 

Aplicacions informàtiques (295.035) (17.512) (312.547)
Total amortització acumulada (295.035) (17.512) (312.547)

Amortització acumulada Saldo inicial Dotacions Saldo final

 
 

Aplicacions informàtiques 43.421 27.725 
Total valor net comptable 43.421 27.725 

Valor net comptable total 
immobilitzat intangible Saldo inicial Saldo final

 
 

Exercici 2017 
 

Aplicacions informàtiques 336.364 2.092 338.456 
Total cost 336.364 2.092 338.456 

Cost Saldo inicial Addicions Saldo final

 
 

Aplicacions informàtiques (272.093) (22.942) (295.035)
Total amortització acumulada (272.093) (22.942) (295.035)

Amortització acumulada Saldo inicial Dotacions Saldo final

 
 

Aplicacions informàtiques 64.271 43.421 
Total valor net comptable 64.271 43.421 

Valor net comptable total 
immobilitzat intangible Saldo inicial Saldo final

 
 
 
A 31 de desembre de 2018, la Societat té aplicacions informàtiques totalment amortitzades i 
que encara es troben en ús per un valor comptable brut de 262.287 euros; al tancament de 
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l’exercici 2017, la Societat tenia aplicacions informàtiques totalment amortitzades també per 
valor de 238.699 euros. 
 
 
5. – Immobilitzat material 
 
El moviment hagut en aquest epígraf del balanç de situació abreujat en els exercicis 2018 i 
2017 ha estat el següent: 
 
Exercici 2018 
 

Cost

Terrenys i construccions 1.353.913 18.288 - 1.372.201 
Utillatge 1.754 1.124 (286) 2.592 
Mobiliari 73.067 532 - 73.599 
Equips per processos d'informació 80.462 5.457 - 85.919 
Elements de transport 54.232 52.571 (54.232) 52.571 

Total cost 1.563.428 77.972 (54.518) 1.586.882 

Saldo inicial Addicions Disminucions Saldo final

 
 

Amortització acumulada

Construccions (168.435) (21.590) - (190.025)
Utillatge (362) (254) 286 (330)
Mobiliari (48.700) (7.109) - (55.809)
Equips per processos d'informació (75.528) (4.239) - (79.767)
Elements de transport (54.232) (5.607) 54.232 (5.607)

Total amortització acumulada (347.257) (38.799) 54.518 (331.538)

Saldo inicial Dotacions Reduccions Saldo final

 
 

Terrenys i construccions 1.185.478 1.182.176 
Utillatge 1.392 2.262 
Mobiliari 24.367 17.790 
Equips per processos d'informació 4.934 6.152 
Elements de transport - 46.964 

Total valor net comptable 1.216.171 1.255.344 

Saldo final
Valor net comptable total 

immobilitzat material Saldo inicial
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Exercici 2017 
 

 

Cost

Terrenys i construccions 1.341.040 12.873 - 1.353.913 
Utillatge 288 1.466 - 1.754 
Mobiliari 236.196 - (163.129) 73.067 
Equips per processos d'informació 492.701 1.915 (414.154) 80.462 
Elements de transport 54.232 - - 54.232 

Total cost 2.124.457 16.254 (577.283) 1.563.428 

Saldo inicial Addicions Disminucions Saldo final

 
 

Amortització acumulada

Construccions (147.163) (21.272) - (168.435)
Utillatge (270) (92) - (362)
Mobiliari (205.695) (6.134) 163.129 (48.700)
Equips per processos d'informació (485.762) (3.920) 414.154 (75.528)
Elements de transport (54.232) - - (54.232)

Total amortització acumulada (893.122) (31.418) 577.283 (347.257)

Saldo inicial Dotacions Saldo finalReduccions

 
 

Terrenys i construccions 1.193.877 1.185.478 
Utillatge 18 1.392 
Mobiliari 30.501 24.367 
Equips per processos d'informació 6.939 4.934 

Total valor net comptable 1.231.335 1.216.171 

Saldo final
Valor net comptable total immobilitzat 

material Saldo inicial

 
 
La Societat no ha inclòs durant els exercicis 2018 i 2017 cap benefici o pèrdua a l’epígraf 
“Deteriorament i resultat per alineació de l’immobilitzat” . 
 
El valor net comptable per separat de la construcció i del terreny dels immobles que té la 
Societat al tancament dels exercicis 2018 i 2017 és el següent: 
 

31.12.2018 31.12.2017

Terrenys 283.277 283.277 
Construccions 898.899 902.201 

Total 1.182.176 1.185.478 

Immobles
Valor net comptable
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Al tancament dels exercicis 2018 i 2017, la Societat tenia elements d'immobilitzat material 
totalment amortitzats que seguien en ús, conforme al detall següent: 
 

31.12.2018 31.12.2017

Mobiliari 1.862 6.671 
Equips per processos d'informació 63.276 63.132 
Elements de transport - 54.232 

Total 65.138 124.035 

Descripció

Valor comptable (brut)

 
 
 

Revalorització Reial Decret Llei 7/1996 
 
En l’exercici 1997, la Societat va acollir-se a l’actualització de balanços prevista en el Reial 
Decret Llei 7/1996. Al tancament dels exercicis 2018 i 2017, el valor de les actualitzacions 
acumulades realitzades sota aquest Reial Decret Llei és de 25.992 euros, no havent-se 
amortitzat durant aquests cap import ja que es troben totalment amortitzades. 
  
Revalorització Llei 16/2012 de 27 de desembre 
 
La Societat va optar també per acollir-se a l’actualització de balanços prevista en la Llei 
16/2012, de 27 de desembre; l’actualització va afectar a tots els epígrafs de l’immobilitzat 
material (excepte l’immobilitzat en curs), en l’exercici 2013, revaloritzant-se el mateix en un 
import de 1.097.482 euros. Al tancament de l’exercici 2017, el valor de les actualitzacions 
netes acumulades realitzades sota la Llei 16/2012, de 27 de desembre, és de 75 euros, havent-
se amortitzat durant l’any un import de 206 euros; per la seva banda, al tancament de 
l’exercici 2016, el valor de les actualitzacions netes acumulades era de 281 euros, havent-se 
amortitzat durant l’any un import de 248 euros. 
 
La política de la Societat és formalitzar pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos 
a què estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. Al tancament dels 
exercicis 2018 i 2017, no existia cap dèficit de cobertura relacionat amb aquests riscos. 
 
 
6. – Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
La Societat obté ingressos derivats de l’arrendament a les companyies del grup de part de les 
oficines situades en el seu domicili social. Els ingressos per aquest concepte en l’exercici 2018 
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ascendeixen a 37.846 euros, mentre en l’exercici 2017 van ser de 37.397 euros (veure Nota 
15). 
 
 
7. - Actius financers 
 
a)  Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 
 
La informació més significativa relacionada amb les empreses del grup i associades, al 
tancament dels exercicis 2018 i 2017, és la següent: 
 
31 de desembre de 2018 
 

Directa Indirecta Capital
Resultat 

d'explotació Resultat net
Resta de 

patrimoni
Dividends a 

compte

Total 
patrimoni 

net
Valor en llibres 

(cost)

Productora Eléctrica Urgelense - I, S.L. 99,99% - 601.000 1.128.818 849.561 10.389.817 - 11.840.378 964.371 5.187.672
Hidroeléctrica del Valira, S.L. 4,82% 95,18% 1.384.632 (81.761) (61.780) 570.234 - 1.893.086 - 66.706
Peusa Distribució, S.L.U. 100,00% - 9.835.765 936.681 709.895 3.797.283 (87.000) 14.255.943 584.426 11.802.918

Total 11.821.397 1.983.738 1.497.676 14.757.334 (87.000) 27.989.407 1.548.797 17.057.296

Participada

% Participació Euros
Informació sobre la participada

Dividends 
rebuts (Nota 

15)

 
31 de desembre de 2017 
 

Directa Indirecta Capital
Resultat 

d'explotació Resultat net
Resta de 

patrimoni
Dividends a 

compte

Total 
patrimoni 

net
Valor en llibres 

(cost)

Productora Eléctrica Urgelense - I, S.L. 99,99% - 601.000 476.779 964.381 10.389.817 - 11.955.198 433.586 5.187.672
Hidroeléctrica del Valira, S.L. 4,82% 95,18% 1.384.632 335.534 252.484 311.549 - 1.948.665 31.445 66.706
Peusa Distribució, S.L.U. 100,00% - 9.835.765 884.924 676.607 3.849.918 (179.181) 14.183.109 682.792 11.802.918

Total 11.821.397 1.697.237 1.893.472 14.551.284 (179.181) 28.086.972 1.147.823 17.057.296

Participada

% Participació Euros
Informació sobre la participada

Dividends 
rebuts (Nota 

15)

 
L’objecte social de Productora Eléctrica Urgelense –I, S.L. és la producció d’energia elèctrica, 
el d’Hidroelèctrica del Valira, S.L. és la comercialització de la mateixa, mentre que Peusa 
Distribució, S.L.U. és la distribució d’energia elèctrica. Les tres societats vinculades tenen el 
seu domicili social al municipi de La Seu d’Urgell (Lleida). 
 
Les mencionades companyies participades no tenen les seves participacions admeses a 
cotització en cap mercat secundari oficial. 
 
b) Informació sobre la naturalesa i nivell de risc dels actius financers 
 
Informació qualitativa 
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La gestió dels riscos financers de  la Societat està centralitzada en la Direcció Financera. A 
continuació s'indiquen els principals riscos financers que impacten a la Societat: 
 
a) Risc de crèdit: 
  
Amb caràcter general la Societat manté la seva tresoreria i actius líquids equivalents en 
entitats financeres d'elevat nivell creditici. Addicionalment, cal indicar que el risc de crèdit 
amb tercers es troba diversificat en un elevat nombre de clients. 
  
b) Risc de liquiditat: 
  
Per tal d'assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es 
deriven de la seva activitat, la Societat disposa de la tresoreria que mostra el seu balanç. 
  
c) Risc de mercat: 
  
Donada la tresoreria de què disposa la Societat, aquesta no té necessitat de finançament 
extern, fet pel qual no li afecten riscos derivats de l’evolució de tipus d’interès i similars. 
 
Informació quantitativa 
 
A causa de les raons mencionades en punts anteriors, no es desglossa aquesta informació, ja 
que no aplica a la situació de la Societat a 31 de desembre de 2018 i 2017. 
 
 
8. – Deutors comercials i altres comptes a cobrar 
 
El detall d’aquest epígraf del balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2018 i 2017 és 
com segueix: 
 

31.12.2018 31.12.2017

Clients per vendes i prestacions de serveis: 4.544 22 
  Facturació pendent de cobrament 4.544 22 

Empreses del grup i associades, deutores (Nota 9) 1.113.299 860.192 
Deutors diversos 315 315 

Administracions Públiques, deutores (Nota 13.a) 39.873 34.992 
Total 1.158.031 895.521  
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9. – Saldos amb empreses del grup i associades 
 
El detall del saldos amb empreses del grup i associades, tots ells a curt termini, inclosos en el 
balanç de situació abreujat, a 31 de desembre de 2018 i 2017, són els següents: 
 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Productora Eléctrica Urgelense - I, S.L. 335.957 149.127 18.439 12.171 354.396 161.298
Hidroeléctrica del Valira, S.L. - 91.815 87.678 46.380 87.678 138.195
Peusa Distribució, S.L.U. 242.202 263.013 429.023 297.686 671.225 560.699

Total 578.159 503.955 535.140 356.237 1.113.299 860.192 

Saldos deutors

Per Impost de Societats 
(Nota 13)

Per operacions comercials i 
altres (Nota 8)

Total

 

Per Impost de 
Societats 
(Nota 13)

31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Productora Eléctrica Urgelense - I, S.L. - - 568.896 - 568.896
Hidroeléctrica del Valira, S.L. 8.779 6.765 3.718 15.544 3.718
Peusa Distribució, S.L.U. - - 28.016 - 28.016

Total 8.779 6.765 600.630 15.544 600.630 

TotalPer operacions comercials i 
altres

Saldos creditors

 
 
10. – Patrimoni Net 
 
a) Fons Propis 
 
El detall, a 31 de desembre de 2018 i 2017, d’aquest epígraf i dels moviments haguts durant 
els exercicis són els següents: 
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Exercici 2018 
 

Capital escripturat 8.400.000 - - - 8.400.000
Accions propies (179.880) 66.655 - - (113.225)
Reserva legal 1.680.001 - - - 1.680.001
Diferències per ajustaments del capital a euros 7.085 - - - 7.085
Reserva de Revalorització Llei 16/2012 90.108 - - - 90.108
Reserves voluntàries 6.859.307 - 24.936 - 6.884.243
Benefici de l'exercici 2017 1.704.936 - (24.936) (1.680.000) -
Benefici de l'exercici 2018 - 2.033.620 - - 2.033.620

Total 18.561.557 2.100.275 - (1.680.000) 18.981.832

Saldo inicial Augments Disminucions
Distribució de 

dividends Saldo final

 
 

Exercici 2017 
 

Capital escripturat 8.400.000 - - - 8.400.000
Accions propies (179.880) - - - (179.880)
Reserva legal 1.680.001 - - - 1.680.001
Diferències per ajustaments del capital a euros 7.085 - - - 7.085
Reserva de Revalorització Llei 16/2012 90.108 - - - 90.108
Reserves voluntàries 6.810.446 - 48.861 - 6.859.307
Benefici de l'exercici 2016 1.728.861 - (48.861) (1.680.000) -
Benefici de l'exercici 2017 - 1.704.936 - - 1.704.936

Total 18.536.621 1.704.936 - (1.680.000) 18.561.557

DisminucionsSaldo inicial Augments
Distribució de 

dividends Saldo final

 
 
Capital escripturat 
 
Al tancament dels exercicis 2018 i 2017, el capital social de la Societat ascendeix a 8.400 milers 
d’euros, representat per 28.000.000 d’accions nominatives de 0,30 euros de valor nominal 
cadascuna, totes elles de la mateixa classe, totalment subscrites i desemborsades. 
  
Al tancament dels exercicis 2018 i 2017 cap empresa posseïa una participació igual o superior 
al 10% del capital social de la Societat. 
 
Les accions de la Societat no cotitzen en el mercat borsari. 
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Accions Pròpies 
 
En l’exercici 2018, la Societat  ha realitzat una operació de venda d’accions pròpies. 
Actualment la societat és titular de 97.761 accions pròpies d’un valor nominal de 29.328 
euros,  que representen un 0,35% del capital social.  
 
Reserva legal 
 
D'acord amb l’article 274 del text refós de la Llei de Societats de Capital, s'ha de destinar una 
xifra igual al 10% del benefici de l'exercici a la reserva legal fins que aquesta assoleixi, almenys, 
el 20% del capital social. La reserva legal es podrà utilitzar per augmentar el capital en la part 
del seu saldo que excedeixi del 10% del capital ja augmentat. Excepte per a la finalitat 
esmentada anteriorment, i mentre no superi el 20% del capital social, aquesta reserva només 
es podrà destinar a la compensació de pèrdues sempre que no hi hagi altres reserves 
disponibles suficients per aquest fi. 
 
 Al tancament dels exercicis 2018 i 2017, aquesta reserva es trobava completament constituïda 
 
Reserva de revalorització Llei 16/2012 de 27 de desembre 
 
La Societat va optar per acollir-se a l’actualització de balanços prevista en la Llei 16/2012, de 27 
de desembre; com a conseqüència, l’immobilitzat material de la mateixa es va revaloritzar en 
un import total de 1.097.482 euros, així com es va comptabilitzar una reserva de revalorització 
pel 95% de l’import revaloritzat, és a dir, per 1.042.608 euros (veure Nota 5). Amb data valor 1 
de gener de 2015, es realitza el traspàs per segregació a Peusa Distribució, S.L.U. per import de 
952.500 euros.  
 
El saldo d’aquesta reserva de revalorització té el caràcter d’indisponible fins que sigui 
comprovat i acceptat per part de l’Administració Tributària. 
 
Distribució de dividends 
 
El Consell d’Administració, pel present exercici, proposa una distribució de dividends de 0,06 
euros per acció. 
 
Els dividends distribuïts en els darrers 5 exercicis han estat els següents: 
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2018 1.680.000 
2017 1.680.000 
2016 1.680.000 
2015 1.400.000 
2014 1.680.000 
Total 8.120.000 

Import dividends 
distribuïtsExercici

 
 
 
 

 
11. – Passius financers 
 
Deutes a curt termini 
 
La totalitat de l’import a 31 de desembre de 2018 i 2017 correspon a dividends actius 
pendents de pagar als accionistes de la Societat. 
 
 
12. – Altres creditors 
 
El detall d’aquesta partida del balanç de situació abreujat, a 31 de desembre de 2018 i 2017, és 
el següent: 
 

 

Creditors per prestacions de serveis (6.785) 27.192
Administracions Públiques (Nota 13.a) 161.446 171.063
Remuneracions pendents de pagament:
  Personal 31.763 90.467
  Membres del Consell d'Administració (Nota 17.c) 173.551 170.493

Total 359.975 459.215

31.12.2018 31.12.2017

 
 
 
13. – Administracions Públiques i situació fiscal 
 
a) Saldos amb les Administracions Públiques 
 
La composició dels saldos corrents amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 
2018 i 2017 és la següent: 
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31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Passiu per impost diferit - - 75.141 75.127 - -
H.P. creditora per IVA - - - - 71.509 74.009
H.P. creditora per IRPF - - - - 36.968 33.072
H.P. creditora per Impost de Societats Consolidat - - - - 41.315 54.290
Organismes de la Seguretat Social creditors - - - - 11.654 9.692
Altres 39.873 34.992 - - - -

Total 39.873 34.992 75.141 75.127 161.446 171.063

Saldos creditors

Llarg termini Curt termini (Nota 12)

Saldos deutors

Curt termini (Nota 8)

 
El moviment dels impostos diferits de l’exercici correspon amb el següent detall: 
 
Passius per impost diferit 

 

Saldo inicial 75.127 75.113
Llibertat amortització per manteniment d'ocupació (1.319) (1.319)
Limitació deduïbilitat amortitzacions actualització balanços Llei 16/2012 1.333 1.333 
Saldo final 75.141 75.127

20172018

 
 

 
b) Conciliació del resultat comptable i la base imposable fiscal 
 
Des de l’exercici 1998 la Societat es troba subjecta a l’impost de societats sota el règim de 
tributació consolidada segons el Reial Decret Llei 1414/1997 de 17 de juny. Les societats que 
constitueixen el grup a efectes fiscals són: Productora Elèctrica Urgellenca, S.A. (com a 
capçalera del grup), Productora Eléctrica Urgelense – I, S.L., Hidroeléctrica del Valira, S.L. y 
Peusa Distribució, S.L.U. 
 
La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’impost sobre societats en 
els exercicis 2018 i 2017 és la següent: 
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Resultat comptable de l'exercici abans d'impostos 2.190.119 1.870.418

Diferències permanents:
 Multes i sancions 47 -
 Donacions 35.659 28.000

Diferències temporàries:
  Llibertat amortització per manteniment d'ocupació 5.275 5.274
  Limitació deduïbilitat amortitzacions Llei 16/2012 (5.331) (5.331)
Exempció per doble imposició de dividends (1.548.797) (1.147.819)

Base imposable (resultat fiscal) 676.972 750.542

Quota de l'impost de societats (25%) 169.243 187.636
Deducció per donacions (12.480) (11.200)
Altres deduccions (277) (279)
Quota líquida 156.486 176.157 

Retencions i pagaments a compte realitzats durant l'exercici (684.551) (625.822)
Impost de societats a pagar per les societats depenents (Nota 9) 569.380 503.955

Hisenda Pública creditora per Impost de Societats Consolidat (Nota 13.a) 41.315 54.290

2018 2017

 
 
La conciliació amb la despesa per l’impost de societats és la següent: 
 

Resultat comptable de l'exercici abans d'impostos 2.190.119 1.870.418
Ajustos positius en la imposició sobre beneficis 35.706 28.000
Ingressos per dividends de societats del grup (Nota 8.a) (1.548.797) (1.147.819)
Diferències permanents (56) (57)
Base imposable previa 676.972 750.542 

Quota íntegra 169.243 187.636 
Deducció per donacions (12.480) (11.200)
Altres deduccions (277) (279)
Altres 13 (10.675)
Despesa (ingrés) per impost sobre beneficis 156.499 165.482 

2018 2017

 
 
 
A 31 de desembre de 2018, els saldos mantinguts amb empreses del grup en concepte 
d’impost de societats són per un import total de 578.159 euros; al 31 de desembre de 2017, el 
saldo per aquest concepte ascendia a un total de 503.995 (veure Nota 10). 
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Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament 
liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats 
fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. Al tancament de l'exercici 
2018 la Societat té oberts a inspecció els últims quatre exercicis de tots els impostos que li són 
d’aplicació. Els Administradors de la Societat consideren que s'han practicat adequadament les 
liquidacions dels esmentats impostos, per la qual cosa, encara que sorgissin discrepàncies en la 
interpretació normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals 
passius resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera significativa als comptes 
anuals abreujats adjunts. 
 
 
14. – Ingressos i despeses 
 
a) Import net de la xifra de negocis 
 
El detall d’aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys abreujat en els exercicis 2018 i 
2017 és el següent: 
 

2018 2017

Ingressos per participacions 1.548.797 1.147.818
Prestacions de serveis diversos 1.709.281 1.736.024
Total 3.258.078 2.883.842  

 
A partir de l’exercici 2015, i com a conseqüència de la segregació de l’activitat de distribució 
d’energia a la nova companyia Peusa Distribució, S.L.U., l’activitat de la Societat és la 
prestació de serveis a les empreses del grup, així com l’obtenció d’ingressos per dividends 
derivats de les participacions en les mateixes. 
 
b) Càrregues socials 
 
El saldo del compte "Càrregues socials" dels exercicis 2018 i 2017 presenta la següent 
composició: 
 

2018 2017

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 112.337 97.595
Altres despeses socials 230.566 185.166
Total 342.903 282.761  
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c) Altres despeses d’explotació 
 
El detall de les altres despeses d’explotació, en els exercicis 2018 i 2017, és el següent: 
 

2018 2017

Serveis exteriors:
Arrendaments i cànons 2.341 2.341
Reparacions i conservació 9.249 6.809
Serveis professionals 108.580 77.550
Transports 17 -
Primes d'assegurança 15.747 18.166
Serveis bancaris 983 2.684
Publicitat i propaganda 10.375 3.910
Subministraments 18.881 10.698
Altres serveis 124.692 102.951

Tributs 7.133 3.786
Total 297.998 228.895  

 
 
15 – Operacions amb empreses del grup i associades 
 
El detall de les operacions realitzades amb empreses del grup i associades durant els exercicis 
2017 i 2016 és el següent: 
 
Exercici 2018 
 

Peusa Distribució, 
S.L.

Productora Eléctrica 
Urgelense - I, S.A.

Hidroelèctrica del 
Valira, S.L. Total

Ingressos per prestació de serveis 1.098.129 59.655 404.201 1.561.985
Ingressos per arrendaments (Nota 6) 30.517 1.777 5.552 37.846
Dividends rebuts (Nota 7.a) 584.426 964.371 - 1.548.797
Total ingressos 1.713.072 1.025.803 409.753 3.148.628

Despeses per subministraments - - 18.490 18.490
Total despeses - - 18.490 18.490

 
 



 

39 
 

Exercici 2017 
 

Peusa Distribució, 
S.L.

Productora Eléctrica 
Urgelense - I, S.A.

Hidroelèctrica del 
Valira, S.L. Total

Ingressos per prestació de serveis 1.085.107 58.948 394.481 1.538.536
Ingressos per arrendaments (Nota 6) 30.155 1.756 5.486 37.397
Dividends rebuts (Nota 7.a) 683.491 433.586 31.445 1.148.522
Total ingressos 1.798.753 494.290 431.412 2.724.455

Despeses per subministraments - - 8.436 8.436
Total despeses - - 8.436 8.436

 
 
 
16. – Informació referent al medi ambient 
 
Donada l’activitat a què es dedica la Societat, aquesta no té despeses, actius, provisions ni 
contingències de naturalesa mediambiental que puguin ésser significatives en relació amb el  
patrimoni, la situació financera i els resultats. Per aquest motiu no s’inclouen desglossaments 
específics en la present memòria abreujada dels comptes anuals abreujats respecte a la 
informació de qüestions mediambientals. 
 
 
17. – Altra informació 
 
a) Personal 
 
La plantilla mitjana dels exercicis 2018 i 2017, desglossada per categories professionals i sexes, 
és la següent: 
 

Homes Dones Homes Dones

Director General 1,00 - 1,00 -
Directora d'administració i finances - 1,00 - 1,00
Directora departament TIC - 1,00 - -
Informàtica 1,00 - - -
Area gestió energia i mercat 0,67 - - -
Cap d'administració - 1,00 - 1,00
Administració 1,00 3,00 2,00 4,00

Total 3,67 6,00 3,00 6,00

Categoria

Plantilla mitjana
2018 2017
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b) Honoraris d’auditoria 
 
Inclòs a l’epígraf de “Serveis exteriors” del compte de pèrdues i guanys abreujat adjunt s’inclou 
un import de 4.630 euros corresponents a honoraris percebuts per l’auditor Pleta Auditores, 
S.L.P, que corresponen exclusivament als serveis d’auditoria de comptes de l’exercici 2018. Els 
honoraris per a aquests serveis d’auditoria de l’exercici 2017 van ascendir a 4.575 euros. 
 
 
c) Informació relativa al Consell d’Administració i personal d’alta direcció 
 
Retribucions i altres prestacions al Consell d’Administració i personal d’alta direcció 
 
Durant l’any 2018, la remuneració fixada per la Junta General, dels membres del Consell 
d’Administració, en concepte de retribució com a Consellers de la Societat ha estat de 218.540 
euros. Aquest import està pendent de pagament al tancament de l’exercici i la Societat 
comptabilitza el corresponent passiu a l’apartat d’“Altres creditors” de l’epígraf “Creditors 
comercials i altres comptes a pagar” del balanç de situació abreujat adjunt (veure Nota 12). 
 
Per la seva banda, durant l’any 2017, la remuneració meritada pels membres del Consell 
d’Administració en concepte de retribució com a Consellers de la Societat va ser de 185.493 
euros (veure Nota 12). 
 
Informació exigida per l’article 229 de la Llei de Societats de Capital 
 
De conformitat amb l’establert en l’article 229 del text refós de la Llei de Societats de Capital 
(TRLSC) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol: 

a) Els membres del Consell d’Administració que participen en el capital d’una societat 
amb el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat que constitueix l’objecte 
social de la Societat, així com els càrrecs o funcions que en aquestes exerceixen, són: 

Conseller Societat participada Activitat % Participació Càrrec

Sr. Domingo Canut Promotora del Rec dels Quatre Pobles Energia - Conseller

 

b) Les persones vinculades als membres del Consell d’Administració no participen en el 
capital d’una societat amb el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat que 
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constitueix l’objecte social de la Societat, així com els càrrecs o funcions que en aquestes 
exerceixen.  

c) Cap membre del Consell d’Administració ha comunicat a la Societat la realització per 
compte propi o aliè del mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat que constitueix 
l’objecte social de la Societat. 

d) Cap membre del Consell d’Administració ha comunicat a la Societat l’existència de 
qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que hagués pogut tenir amb l’interès 
de la Societat. 

 
19. – Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors. Disposició 
addicional tercera: deure d’informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol  
 

La informació en relació amb el període mitjà de pagament a proveïdors en operacions 
comercials és la següent: 

Periode mitjà de pagament a proveïdors (dies) 51,50 36,30

2018 2017

 

 
20. – Fets posteriors 
 
No s’han produït fets significatius entre el 31 de desembre de 2018 i la data de formulació 
dels presents comptes anuals abreujats que suposin una modificació de la informació 
continguda en la present memòria abreujada, que afectin a la capacitat d’avaluació del Grup 
per part dels usuaris dels presents comptes anuals abreujats o que afectin l’aplicació del 
principi d’empresa en funcionament. 
 

 
 
La Seu d’Urgell, 20 de març de 2019 
 
 
 
 
Sr. Bonaventura Rebés González-Nandín 
President 
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Sr. Lluis Cascante Gomis  Sr. Carles Martín  Sr. Jaume Carrasco  
Conseller - Secretari   Conseller   Conseller 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Jordi Grau    Sr. Bonaventura Rebés Sr. Domingo Canut 
Conseller    Conseller   Conseller  
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Carmen Sebastià Grau  Abic Grup Inversions  Cadí, S.C.C.L. 
Consellera    i Porjectes, S.L.U.  Conseller representat 
     Conseller representat  pel Sr. Jordi Clotet 
     pel Sr. Claudio Racionero 
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PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.A. 
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INFORME DE GESTIÓ DE PRODUCTORA ELÈCTRICA URGELLENCA, S.L. A 31 DE DESEMBRE 
DE 2018 

 
1.- EXPLOTACIÓ DE LA SOCIETAT  
 
La Societat té per objecte l’activitat de prestació de serveis  administratius a les tres 
empreses filials que d’ella depenen. Durant l’exercici del 2018 els serveis s’han realitzat de 
forma adequada per a cadascuna de les empreses filials, seguint els criteris definits per a la 
correcta explotació de la societat “holding”. 
 
Personal 
 
En acabar-se l'any, la plantilla de la societat estava formada per 10 persones. D’altra banda, 
comptant les empreses filials, la plantilla del Grup està formada per 29 persones 
 
2.- RESULTATS ECONÒMICS  
 
El benefici net generat durant l’exercici ha estat de 2.034 milers d’euro i s’han practicat 
amortitzacions per valor de 56 milers d’euro, presentant un cash flow de 2.090 milers 
d’euro.  
 
3.- ACCIÓ SOCIAL 
 
Dins l’àmbit de l’acció social, PEUSA és sensible a les necessitats dels col·lectius de persones 
més desfavorides i amb menys recursos. Per aquest motiu col·labora amb entitats comarcals 
de tipus benèfic i social, mitjançant aportacions econòmiques en favor de les persones més 
necessitades. En especial col·labora amb la Fundació Claror-Alt Urgell, Sedis-AIRAM  per a 
l’atenció als discapacitats psíquics, l’ONG la Seu Solidària-Aliments destinada a les famílies 
amb dificultats de manutenció alimentària, i amb  Càritas d’Urgell.   
 
L’aprovació de la “Llei 25/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica”, ha introduït per a les empreses comercialitzadores 
l’obligació de mantenir el subministrament elèctric a les persones o famílies amb risc 
d’exclusió residencial,  impossibilitant la interrupció del subministrament  en el cas de 
manca de pagament de la factura elèctrica.  
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En el nostre cas podem afirmar que cap dels clients d’ Hidroelèctrica del Valira en situació de 
risc d’exclusió social se li ha suspès el subministrament elèctric.  
 
L’aportació econòmica d’Hidroelèctrica del Valira per fer front a aquesta  obligació ha estat 
igual a 29 milers d’euros, una part dels quals igual a 11 milers d’euros ha estat compensada i 
suportada per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.  
 
La quantitat total destinada a Acció Social durant l’any 2018 ha sigut de 132 milers d’euro.  
  
 
4.-ACCIONS PRÒPIES 
 
En l’exercici 2018, la societat  ha realitzat una operació de venda d’accions pròpies. 
Actualment la societat és titular de 97.761 accions pròpies d’un valor nominal de 
29.328,36€,  que representen un 0,35% del capital social.  
 
5.- EVOLUCIÓ PREVISIBLE DE LA SOCIETAT 
 
PEUSA empresa ‘Hòlding’ del grup, és propietària, directament o indirectament, de la 
totalitat de les accions de PEUSA Distribució, S.L., Productora Eléctrica Urgelense-I, S.L. i 
Hidroeléctrica del Valira, S.L. Per la qual cosa, l’evolució econòmica de la ‘holding’ dependrà 
totalment de la de les filials.   
 
 
PEUSA Distribució, S.L.U. 
 
El nou sistema per a la determinació de la retribució de les empreses distribuïdores, 
introduït pel R.D. 1048/2013, i aplicat per primera vegada durant el 2016,  ha suposat un 
canvi de model que utilitza un nou mètode de valoració dels actius i les despeses de les 
empreses per obtenir la seva retribució anual. Caldrà veure l’aplicació d’aquest mètode en 
els pròxims anys per poder preveure l’evolució de la societat, atès que aquesta està 
totalment condicionada a l’aplicació de l’esmentat model.  
 
Hidroelèctrica del Valira 
 
L’activitat de comercialització d’energia elèctrica no està subjecta a una regulació específica, 
per la qual cosa els resultats d’ Hidroelèctrica del Valira dependran fonamentalment de les 
circumstàncies canviants del mercat. L’activitat econòmica dels clients  comercials i 
industrials és un altre factor a tenir en compte, juntament amb la climatologia, que té també 
una influència notable sobre el consum elèctric, sobretot del domèstic. En aquest sentit, cal 
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destacar l’increment notable del preu mig de compra de l’energia durant el 2018. És difícil 
preveure l’escenari de preus de l’energia amb un any d’antelació, per tant, el nivell dels 
preus de compra de l’energia que s’obtingui en el mercat elèctric durant el 2019  podrà 
condicionar el resultat de l’exercici en comparació amb el de l’any 2018.   
 
En aquest exercici hem iniciat importants accions per millorar les condicions de compra de 
l’energia en el mercat elèctric, amb l’objectiu de definir nous productes i estratègies, 
destinades a consolidar, fidelitzar, ampliar i diversificar la nostra cartera de clients. 
 
D’altra banda durant el tercer trimestre del 2018, vam iniciar una campanya de promoció 
d’instal·lacions de generació fotovoltaica per a l’autoconsum elèctric, destinada a particulars 
i empreses. Considerem que aquesta nova modalitat de consum facilitarà la introducció de 
les energies renovables en el sistema elèctric, i serà un dels impulsors de la transició 
energètica cap un model més sostenible.     
 
Amb la finalitat de fidelitzar i augmentar el nombre des clients, durant el segon semestre del 
2019 iniciarem l’activitat de comercialització de gas natural. D’aquesta forma ampliem la 
nostra cartera de serveis energètics, podent oferir solucions complertes als nostres clients. 
 
Productora Elèctrica Urgelense-I, S.L. 
 
Finalment, amb relació a l’activitat de generació, hem de recordar que des de l’any 2013 
l’eliminació de les primes i incentius a la producció d’energia d’origen renovable fa que els 
ingressos de PEU-I estiguin condicionats  pels preus del mercat de producció, i també per la 
hidraulicitat de l’any. La interrelació d’aquests dos factors dificulta fer una previsió sobre els 
resultats futurs de l’activitat.  
 
Malgrat tot, la Retribució Específica de la central Anserall 3, basada en la retribució a la 
inversió estàndard pot millorar, fins a un cert punt, possibles situacions adverses dels factors 
esmentats.  
 
 
 

 
La Seu d’Urgell, 20 de març de 2019 
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Sr. Bonaventura Rebés González-Nandín 
President 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Lluis Cascante Gomis  Sr. Carles Martín  Sr. Jaume Carrasco  
Conseller - Secretari   Conseller   Conseller 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Jordi Grau    Sr. Bonaventura Rebés Sr. Domingo Canut 
Conseller    Conseller   Conseller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Carmen Sebastià Grau  Abic Grup Inversions  Cadí, S.C.C.L. 
Consellera    i Porjectes, S.L.U.  Conseller representat 
     Conseller representat  pel Sr. Jordi Clotet 
     pel Sr. Claudio Racionero 
 














