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1.- INTRODUCCIÓ 

 

Seguint les seves instruccions, ens plau presentar a continuació per sotmetre a la 

seva aprovació, el projecte del nostre pressupost, que conté les estimacions 

realitzades d’ingressos, despeses i inversions, per l’exercici 2018. 

 

Les previsions detallades en aquest expedient de pressupost han estat realitzades 

a partir de la documentació en poder de la Companyia, tenint en compte totes 

aquelles informacions i estimacions que s’han considerat necessàries amb 

l’objectiu de confeccionar un estat d’ingressos i despeses de la forma més 

ajustada possible a la realitat futura, i prestant atenció als serveis prestats i a les 

peculiaritats de la Societat com a entitat mercantil de capital íntegrament públic. 

 

En termes generals, en l’elaboració de les previsions de despeses s’ha considerat 

un increment de preus del 2%, segons la previsió de la taxa anual del IPC al 

tancament de l’exercici 2017. Pel que fa a la compra d’aigua, tant en el cas de 

ATLL com en el cas de CASSA s’ha considerat que des del mes de gener de 

2018 aplicaran un increment de tarifes similar al IPC, pel que les tarifes de 

compra d’aigua de l’any 2018 s’han calculat en base a les del 2017, aplicant un 

increment del 2%. 

 

En l’elaboració de les previsions d’ingressos, en termes generals no s’ha 

considerat cap increment de preus. Pel que fa als ingressos per venda d’aigua, 

s’ha considerat que durant l’any 2018 es continuaran aplicant les tarifes que van 

entrar en vigor el 4 d’abril de 2017, que s’estructuren en cinc trams per a 

subministraments domèstics, en comptes dels tres trams de les tarifes anteriors, i 

en dos trams per a subministraments comercials i industrials, i incorporen la 

tarifa de reg i la tarifa social, aquesta última un 50% inferior a la domèstica. 

 

En data 29 de febrer de 1996 es va signar un conveni entre l’Entitat 

Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i l’Ajuntament de 

Barberà del Vallès en el que ambdues parts s’obligaven a mantenir l’equilibri 

econòmic del servei de subministrament d’aigua i a imputar als abonats la 

depreciació efectiva dels actius cedits en ús. Aquest pressupost inclou les 

previsions necessàries d’ingressos per fer front a les despeses que s’hauran de 

suportar conseqüència de les inversions i reparacions necessàries en la xarxa 

d’aigua. 

 

El Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en sessió Ordinària celebrada el 

dia 27/09/2006, va acordar la concessió d’un dret de superfície a favor de 

SABEMSA sobre una part de la finca de propietat municipal situada al carrer 

Circumval·lació nº 14, per a la construcció d’un edifici destinat a magatzem, 
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taller, oficines i serveis. Amb data 1/10/2007 la societat es va traslladar a 

aquestes noves instal·lacions.  

 

Durant l’exercici 2008, per encàrrec de l’Entitat Metropolitana de Serveis 

Hidràulics i Tractament de Residus, la Societat va executar les obres de 

recuperació de l’aigua de l’aqüífer del riu Ripoll. La EMSHTR va concedir una 

subvenció per import de 1.649.551,19 euros per fer front a la major part dels 

costos de construcció de la ETAP, si bé la Societat va realitzar algunes inversions 

addicionals per un millor funcionament de la mateixa. En l’exercici 2009 va 

començar a funcionar en proves, realitzant-se periòdicament controls de la 

qualitat de l’aigua obtinguda. En l’exercici 2011 la Societat va rebre de l’Agència 

Catalana de l’Aigua l’informe favorable a la sol·licitud de concessió d’aigües 

subterrànies. En base al mateix, es va considerar el 10 de març de 2011 com la 

data d’inici de funcionament de la ETAP, i es va començar a amortitzar les 

inversions i a sanejar la subvenció, sobre la base d’una vida útil estimada de 33 

anys. Tot i que la capacitat productiva de la ETAP es troba al voltant dels 

100.000 m3 d’aigua al mes, s’estima que només funcionarà a ple rendiment en 

èpoques de sequera. 

 

Si bé en els següents apartats s’amplien les estimacions realitzades dels consums, 

la següent taula estableix el consum dels anys anteriors i les estimacions de 2017 

i 2018: 

    
Metres3 Metres3 

 
Metres3 Metres3 Metres3 Estimació Estimació 

Origen 2014 2015 2016 2017 2018 

ATLL (aigua Ter) 349.355 192.050 187.384 208.370 213.462 

ATLL (aigua Llobregat) 850.408 1.245.359 1.193.093 1.103.396 1.130.359 

ATLL (aigua de Sogemasa) 913.038 773.615 856.978 1.004.384 1.028.928 

CASSA (subministrament polígon Santiga) 185.436 188.578 199.164 186.793 191.358 

CASSA (subministrament Can Viloca) 329 321 257 269 276 

ETAP riu Ripoll           

Total metres cúbics 2.298.566 2.399.923 2.436.876 2.503.212 2.564.383 

 

Pel que fa referència a les inversions previstes per l’exercici 2018, són les 

necessàries per dur a terme l’activitat de la Societat i per millorar de forma 

progressiva la xarxa d’aigua. No es preveu la contractació de finançament extern. 

Tot i així, la forma final de finançament es determinarà en funció de les 

necessitats reals en el moment de realització de les noves inversions. 

 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en sessió 

celebrada el 1/07/2008, va adjudicar a SABEMSA la concessió per a la 

construcció d’un aparcament subterrani de vehicles al subsòl del camp de futbol 

“Antoni Serra i Pujol”, pavimentació del camp de futbol i posterior gestió de 

l’aparcament en règim de concessió administrativa. Les obres de construcció de 
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l’aparcament van finalitzar a mitjans del mes d’agost de 2009. El total de places 

construïdes van ser les següents: 

 

- 378 que amiden 2,3 x 4,5 metres, de les quals 38 són de rotació 

- 4 que amiden 3,45 x 4,5 metres de les quals 1 és de rotació (minusvàlids) 

- 6 que amiden 1,1 x 3,2 metres, per a motocicletes. 
 

L’obertura de l’aparcament en rotació va tindre lloc el dia 13 d’octubre de 2009. 

Donat el baix nombre d’usuaris, l’Ajuntament de Barberà del Vallès mitjançant 

SABEMSA es va veure obligat a prendre la decisió de suprimir el servei de 

rotació, havent estat el darrer dia de funcionament el dissabte 22 d’octubre de 

2011. 
 

La venda de places d’aparcament es va iniciar al mes d’agost de 2009. Durant 

l’exercici 2017, fins al mes d’agost, no s’ha venut cap plaça, i no es preveu que 

es formalitzi cap venda abans de final d’any. Donada l’evolució de les vendes i 

donada la situació econòmica actual, en la confecció del Pressupost de l’exercici 

2018 s’ha considerat que no es formalitzarà cap venda durant aquest exercici. 
 

Al mes de març de 2010 es va iniciar la formalització de contractes de lloguer de 

les places de l’aparcament, existint dues possibles modalitats: 

- En règim de abonats 24 hores 

- En règim de abonats 24 hores amb dret a concessió. 
 

La segona modalitat estableix la possibilitat de, durant el període de 2 anys des 

de la data de signatura del contracte, exercir la opció a adquirir el dret de la 

concessió de la plaça pel termini establert en la mateixa de 50 anys, des de 

01/09/09. Donat que durant l’exercici 2013 només es va exercitar una opció de 

compra i en els exercicis 2014, 2015, 2016 i fins al mes d’agost de 2017 no s’ha 

exercitat cap opció de compra, ni es preveu que es formalitzi cap abans de final 

d’any, en la confecció del Pressupost de l’exercici 2018 s’ha estimat que tampoc 

es formalitzarà cap exercici d’opció de compra. 

 

Des del 5 de novembre de 2012 SABEMSA està gestionant el servei de control 

de l’estacionament de vehicles de motor en zones especials i determinades de la 

via pública sota control horari  limitat (en endavant zona blava), segons conveni 

signat amb l’Ajuntament. En la confecció del present pressupost s’han considerat 

les despeses i ingressos vinculats a la prestació d’aquest servei. 

 

En data 7 d’agost de 2013 es va signar un contracte amb l’Ajuntament per a 

l’execució dels treballs de verificació i control d’abocaments de la xarxa de 

sanejament en medi natural del municipi previstos al “Protocol de control 

d’abocaments de la xarxa de sanejament en medi natural”, aprovat per acord 
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adoptat per la Junta de Govern Local del Consistori en data 2 de maig de 2013. 

Segons s’estableix al contracte, el període inicial màxim de prestació del servei 

serà d’un any, fins a la finalització de la prestació dels serveis contractats, a 

executar segons les sol·licituds de l’Ajuntament. La prestació dels serveis 

contractats va finalitzar al mes de juny de 2017. 

 

 

 

 

2.- FASES EN LA CONFECCIÓ DEL PRESSUPOST DE SABEMSA 

 

L’elaboració del present Pressupost s’ha desenvolupat en les següents fases: 

 

a. Obtenció d’un tancament provisional dels Estats Financers de la societat a 31 

d’agost de 2017. El tancament provisional esmentat, contempla la 

comptabilització de tots els ingressos i les despeses amb estricta aplicació del 

principi de meritament. Aquest fet ha originat la necessitat de registrar totes 

aquelles operacions que s’han considerat necessàries per poder oferir la nostra 

imatge fidel a l’esmentada data. No s’ha ajustat en aquest tancament la 

despesa per amortitzacions, de la que es fa un càlcul més detallat en l’apartat 

5. Projecció de les despeses fins el 31 de desembre de 2017. El detall dels 

ajustos registrats es presenta en els apartats 3 i 4 d’aquest expedient. 

 

b. A partir dels Estats Financers provisionals a 31 d’agost de 2017, s’ha procedit 

a realitzar projeccions d’ingressos i despeses per obtenir una previsió de 

tancament al 31 de desembre de 2017. Aquestes projeccions han estat 

realitzades seguint els criteris que s’han considerat més prudents i que es 

detallen en els apartats 5 i 6 d’aquest expedient. Amb l’objectiu de 

proporcionar una major informació, presentem una comparació de la previsió 

de tancament al 31 de desembre de 2017, amb el pressupost inicial d’aquest 

mateix exercici. 

 

c. Finalment, amb la informació comptable resultant del punt anterior, amb la 

comparació entre el pressupost inicial i el tancament previst i amb 

documentació e informació en poder de la Societat, s’ha procedit a la 

confecció del Pressupost per l’exercici 2018. Els criteris emprats en 

l’elaboració d’aquest Pressupost es detallen als apartats 7 i 8 d’aquest 

expedient. 

 

d. Com a informació complementària es presenta un detall de les inversions que 

es consideren necessàries realitzar durant l’exercici 2018 i que en principi es 

portaran a terme en funció de la situació econòmica-financera de la societat. 
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3.- DETALL DE LES DESPESES A 31 D’AGOST DE 2017 

 

 

SALDO  A      SALDO 

DESPESES 31/08/2017 AJUSTOS REF. AJUSTAT 

  

   

  

COMPRES 1.105.835,28 108.151,29 

 

1.213.986,57 

Aigua Ter 17.043,09 1.761,18 1 18.804,27 

Aigua Llobregat 89.180,87 11.278,36 1 100.459,23 

Aigua Sogemasa 76.615,71 12.748,59 1 89.364,30 

Quota fixa regional 474.146,61 67.735,23 1 541.881,84 

Quota fixa metropolitana 102.395,51 14.627,93 1 117.023,44 

Aigua Cassa 81.007,77 

  

81.007,77 

Cànon de l'aigua 3.124,92 

  

3.124,92 

Materials de reposició per obres i serveis 216.680,69 

  

216.680,69 

Compra comptadors 45.640,11 

  

45.640,11 

  

   

  

ARRENDAMENTS I CÀNONS 58.216,18 0,00 

 

58.216,18 

Quotes manteniment 27.738,61 

  

27.738,61 

Cànon servei zona blava 30.477,57 

  

30.477,57 

Arrendament vehicles 0,00 

  

0,00 

  

   

  

REPARACIONS I CONSERVACIONS 31.525,54 0,00 

 

31.525,54 

Reparacions instal·lacions municipals cedides 12.345,72 

  

12.345,72 

Manteniment instal·lacions municipals cedides 1.267,31 

  

1.267,31 

Consums de clor i reactius xarxa municipal 6.039,03 

  

6.039,03 

Reparacions i manteniment propi immobilitzat 8.455,51 

  

8.455,51 

Manteniments zona blava 3.417,97 

  

3.417,97 

  

   

  

SERVEIS DE PROFESSIONALS 226.943,39 4.379,60 

 

231.322,99 

Contractació maquinària i serveis 147.888,83 

  

147.888,83 

Anàlisi d'aigua 6.687,10 

  

6.687,10 

Manteniment software i impressió factures aigua 22.701,71 

  

22.701,71 

Estudis tècnics 18.250,27 3.750,28 2 22.000,55 

Auditoria, assessoria i consultoria 21.900,58 629,32 2 22.529,90 

Neteja 6.427,85 

  

6.427,85 

Altres serveis 3.087,05 

  

3.087,05 

  

   

  

TRANSPORTS 459,88 0,00 

 

459,88 

Transports contractats i quilometratge 459,88 

  

459,88 

  

   

  

PRIMES D'ASSEGURANCES 27.443,22 0,00 

 

27.443,22 

Assegurances de vehicles 8.308,67 

  

8.308,67 

Altres assegurances 19.134,55 

  

19.134,55 

  

   

  

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 2.507,11 0,00 

 

2.507,11 

Serveis bancaris 2.507,11 

  

2.507,11 
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  SALDO  A      SALDO 

DESPESES (Continuació) 31/08/2017 AJUSTOS REF. AJUSTAT 

  

   

  

PUBLICITAT I  PROPAGANDA 1.506,97 0,00 

 

1.506,97 

Publicitat i anuncis 56,80 

  

56,80 

Relacions públiques 1.450,17 

  

1.450,17 

  

   

  

SUBMINISTRAMENTS 55.683,78 6.729,50 

 

62.413,28 

Energia de pous i instal·lacions 31.522,94 4.276,92 3 35.799,86 

Combustibles i lubricants 6.347,68 

  

6.347,68 

Altres subministraments 17.813,16 2.452,58 4 20.265,74 

  

   

  

ALTRES SERVEIS 63.898,28 0,00 

 

63.898,28 

Material d'oficina 6.351,23 

  

6.351,23 

Comunicacions 20.285,81 

  

20.285,81 

Consumibles zona blava 1.370,00 

  

1.370,00 

Despeses de comunitat pàrquing "Antoni Serra" 24.803,37 

  

24.803,37 

Altres despeses 11.087,87 

  

11.087,87 

  

   

  

TRIBUTS 30.536,90 8.004,83 

 

38.541,73 

Altres tributs 9.369,54 

  

9.369,54 

Aprofitament del domini públic local 21.167,36 8.004,83 5 29.172,19 

  

   

  

DESPESES  DE PERSONAL 784.224,39 0,00 

 

784.224,39 

Sous i Salaris 581.017,09 

  

581.017,09 

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 201.429,61 

  

201.429,61 

Altres despeses de personal 1.777,69 

  

1.777,69 

  

   

  

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 1.488,04 8.204,33 

 

9.692,37 

Aportació Fundació Barberà Solidària 0,00 8.204,33 6 8.204,33 

Indemnitzacions a tercers 1.488,04 

  

1.488,04 

  

   

  

DESPESES FINANCERES 15.855,62 0,00 

 

15.855,62 

Despeses de gestió i devolució rebuts 14.163,80 

  

14.163,80 

Altres despeses financeres 1.338,83 

  

1.338,83 

Variació valor raonable instruments financers 352,99 

  

352,99 

  

   

  

AMORTITZACIONS 246.973,47 0,00 

 

246.973,67 

De l'immobilitzat intangible 136.203,78 

  

136.203,78 

De l'immobilitzat material 93.830,52 

  

93.830,52 

De inversions immobiliàries 16.939,37 

  

16.939,37 

  

   

  

PÈRDUES PER DETERIORAMENT 890,18 0,00 

 

890,18 

De crèdits comercials 890,18 

  

890,18 

  

 

      

TOTAL DESPESES 2.653.988,43 135.469,55   2.789.457,98 
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1.- Consums d’aigua del Consorci Ter-Llobregat 

Els imports ajustats a 31 d’agost de 2017 corresponen a les factures pendents de 

rebre de l’empresa ATLL pels consums d’aigua corresponents al mes d’agost. 

 

 

 

2.- Serveis de professionals: Estudis tècnics i Auditoria, assessoria i 

consultoria 

L’import ajustat a 31 d’agost de 2017 correspon a les factures pendents de rebre 

per l’assessorament tècnic del segon trimestre de l’any i per les quotes mensuals 

del mes d’agost per confecció de nòmines i assegurances socials. 

 

 

 

3.- Subministraments: Energia de pous i instal·lacions 

Correspon a les despeses d’energia de les diferents instal·lacions pendents de 

registrar a 31 d’agost de 2017, segons següent detall: 

Concepte       Import 

Endesa Maria Feliu, mes d'agost  1.834.51 

Endesa Pou Nicolàs, mes d'agost  2.427.38 

Endesa Verge de Montserrat, mes d'agost  15,03 

Total ajust Energia de pous e instal·lacions a 31/08/17 4.276,92 

 

 

 

4.- Altres subministraments 

Correspon als següents consums pendents de registrar a 31 d’agost de 2017: 

Concepte     Import 

Endesa c/ Circumval·lació, mes d'agost 2.034,35 

Gas Natural c/ Circumval·lació, mes d'agost 418,23 

Total ajust Altres Subministraments a 31/08/17 2.452,58 

 

 

 

5.- Tributs 

Correspon a la taxa per aprofitament del domini públic local. L’import es 

correspon amb el 1,5% dels ingressos facturats per consum d’aigua. L’import 
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ajustat a 31 d’agost de 2017 és el corresponent a la facturació per venda d’aigua 

dels mesos de juliol i agost, segons següent detall: 

Concepte       Import 

Quota fixa de servei juliol-agost 2017 189.514,19 

Subministrament d' aigua juliol-agost 2017 344.141,36 

Total Ingressos per consum d’aigua juliol-agost 2017 533.655,55 

    

Aprofitament del domini públic local (1,5%) 8.004,83 

 

 

 

6.- Aportació Fundació Barberà Solidària 

Correspon a la donació a la Fundació Barberà Solidària acordada pel Consell 

d’Administració equivalent al 0,9% sobre els ingressos de la venda d’aigua. 

L’import ajustat correspon a la part meritada fins el mes d’agost. 
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4.-DETALL DELS INGRESSOS A 31 D’AGOST DE 2017 

  SALDO A     SALDO 

INGRESSOS 31/08/2017 AJUSTOS REF. AJUSTAT 

       FACTURACIÓ D'AIGUA 1.422.751,40 552.518,24 

 

1.975.269,64 

Quota fixa de servei 538.416,65 189.514,19 1 727.930,84 

Quota manteniment comptadors 56.428,35 18.862,69 1 75.291,04 

Subministrament d'aigua 827.906,40 344.141,36 1 1.172.047,76 

  
   

  
PRESTACIÓ DE SERVEIS 775.330,77 82.148,93 

 

857.479,70 

Contractació 37.939,72 

  

37.939,72 

Precintes 7.530,67 

  

7.530,67 

Canvis de nom i modificacions 1.534,43 

  

1.534,43 

Indemnitzacions per danys a la xarxa 0,00 

  

0,00 

Ingressos per connexions 15.698,67 

  

15.698,67 

Ingressos per obres 430.021,31 

  

430.021,31 

Ingressos venda materials 1.109,65 

  

1.109,65 

Ingressos lloguer màquines 5.357,77 

  

5.357,77 

Manteniment enllumenat 53.704,02 54.934,32 2 108.638,34 

Manteniment semàfors 5.770,62 

  

5.770,62 

Manteniment edificis públics 106.372,07 15.196,01 2 121.568,08 

Manteniment fonts ornamentals 18.405,38 2.629,34 2 21.034,72 

Ingressos per vendes targetes pàrquing 32,97 

  

32,97 

Manteniment pàrquing "Antoni Serra" 11.305,62 

  

11.305,62 

Administració pàrquing "Antoni Serra" 6.041,26 

  

6.041,26 

Ingressos zona blava 69.146,85 9.389,26 3 78.536,11 

Ingressos verificació i control d'abocaments 5.359,76 

  

5.359,76 

  
   

  
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 154.532,52 19.592,39 

 

174.124,91 

Ingressos per lloguer immobles 34.643,20 

  

34.643,20 

Ingressos per refacturació de consums 14.488,59 1.874,65 4 16.363,24 

Ingressos per lloguer pàrquing "Antoni Serra" 33.847,27 

  

33.847,27 

Ingressos per lloguer pàrquing mercadet 14.269,68 

  

14.269,68 

Premi recaptació escombraries 21.468,57 7.179,38 5 28.647,95 

Premi recaptació clavegueram 2.425,49 885,67 6 3.311,16 

Bonificació cànon de l'aigua 10.885,93 9.652,69 7 20.538,62 

Altres ingressos 22.503,79 

  

22.503,79 

  
   

  
INGRESSOS FINANCERS 82,92 0,00 

 

82,92 

Interessos bancaris 82,92 

  

82,92 

  
   

  
TREBALLS PER A L'IMMOBILITZAT 85.021,78 0,00 

 

85.021,78 

Treballs per a l'immobilitzat intangible 85.021,78 0,00 

 

85.021,78 

  
   

  
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS 133.565,68 0,00 

 

133.565,68 

Actius xarxa d'aigua 97.466,80 

  

97.466,80 

Dret de superfície finca circumval·lació 2.774,64 

  

2.774,64 

Subvenció ETAP 33.324,24 

  

33.324,24 

  
   

  
RESULTAT PER ALIENACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 

 

0,00 

Beneficis procedents de l'immobilitzat 0,00 

  

0,00 

  
   

  
TOTAL INGRESSOS 2.571.285,07 654.259,56   3.225.544,63 

     
RESULTAT -82.703,36 518.790,01   436.086,65 
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1.- Facturació d’aigua 

Correspon als ingressos per la facturació dels mesos de juliol i agost en concepte 

de quota fixa de servei, quota de manteniment de comptadors i subministrament 

d’aigua, segons es desprèn del padró de l’aigua d’aquest període. Les 

corresponents factures han estat emeses a principis del mes d’octubre de 2017. 

 

 

 

2.- Ingressos per manteniments 

Els imports ajustats a 31 d’agost de 2017 corresponen als ingressos meritats fins 

al mes d’agost i que han estat facturats al mes de setembre, per la prestació dels 

serveis de manteniment que la Societat presta per encàrrec de l’Ajuntament de 

Barberà del Vallès, segons següent detall: 

Concepte 
Ajust a 

31/08/2017 

  
Manteniment enllumenat públic i semaforia abril, maig, juny, juliol i agost 2017 54.934,32 

Manteniment edificis públics agost 2017:  

  - Manteniment edificis 8.153,77 

  - Manteniment climatització 5.201,08 

  - Manteniment instal·lacions esportives (central d'alarmes, sistemes contra incendis) 719,10 

  - Manteniment instal·lacions esportives (clima, calefacció, ACS i gas) 1.122,06 

 15.196,01 

  
Manteniment fonts ornamentals agost 2017 2.629,34  

 

 

 

3.- Ingressos zona blava 

L’import ajustat a 31 d’agost de 2017 correspon als ingressos per la recaptació de 

la zona blava del mes de juliol de 2017, que estaven pendents de registrar en el 

tancament de 31 d’agost. Al mes d’agost no hi ha ingressos perquè la zona blava 

és gratuïta. 

 

 

 

4.- Ingressos per refacturació de consums 

L’import ajustat a 31 d’agost de 2017 correspon als imports a facturar a 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès pels consums del mes d’agost de llum i gas 
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de les plantes segona i tercera de la nau del carrer circumval·lació, que han estat 

facturats al mes de setembre. 

 

 

 

5.- Retribució per recaptació de taxa d’escombraries 

Correspon a la retribució a percebre de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per la 

gestió de la cobrança de la taxa municipal de Recollida, Tractament i Eliminació 

d’Escombraries i altres Residus Sòlids Urbans, establerta en el 2% de l’import 

recaptat, a liquidar bimestralment.  

 

L’import ajustat a 31 d’agost de 2017 correspon als imports pendents de facturar 

per la retribució meritada fins a aquesta data, pels períodes i imports que es 

detallen a continuació: 

 Import Premi 

Període Escombraries 2% 

Juliol - Agost 17 358.969,09 7.179,38 

Total ajust a 31/08/2017  7.179,38 

 

 

 

6.- Retribució per recaptació de taxa de clavegueram 

Correspon a la retribució a percebre de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per la 

gestió de la cobrança de la taxa municipal del servei de clavegueram, que està 

establert en el 0,5% a liquidar bimestralment.  

 

L’import ajustat a 31 d’agost de 2017 correspon als imports pendents de facturar 

per la retribució meritada fins a aquesta data, pels períodes i imports que es 

detallen a continuació: 

 Import Premi 

Període Clavegueram 0,5% 

Juliol - Agost 17 177.133,16 885,67 

Total ajust a 31/08/2017  885,67 

 

 

 

7.- Bonificació cànon de l’aigua 

Correspon a la bonificació de l’Agència Catalana de l’Aigua del 1,60% sobre els 

imports del cànon de l’aigua, que s’inclou en les declaracions presentades per la 
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societat cada dos mesos per autoliquidar els imports facturats als abonats en 

concepte de cànon de l’aigua. L’import ajustat en el tancament de 31 d’agost de 

2017 es correspon amb el que figura en la declaració presentada per la facturació 

emesa a l’agost, corresponent als consums de maig i juny de 2017, i a la 

bonificació estimada en base als consums de juliol i agost de 2017, segons 

següent detall: 

 

Import Bonificació 

Període Cànon de l'Aigua 1,60% 

Maig-Juny 17 289.347,26 4.629,56 

Juliol-Agost 17 313.945,68 5.023,13 

Total ajust a 31/08/2017   9.652,69 
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5.- PROJECCIÓ DE LES DESPESES A 31/12/2017 I COMPARACIÓ AMB 

EL PRESSUPOST INICIAL 

  Saldos a Projecció         

  31/08/17 fins  

 

Previsió a Pressupost    

DESPESES ajustats 31/12/17 Refª 31/12/17 ex. 2017 Desviacions 

              

COMPRES 1.213.986,57 629.367,14 

 

1.843.353,71 1.748.262,44 95.091,27 

Aigua Ter 18.804,27 9.446,54 1.1 28.250,81 24.722,87 3.527,94 

Aigua Llobregat 100.459,23 49.139,21 1.1 149.598,44 163.821,17 -14.222,73 

Aigua Sogemasa 89.364,30 46.810,08 1.1 136.174,38 110.408,63 25.765,75 

Quota fixa regional 541.881,84 270.940,92 1.1 812.822,76 812.822,76 0,00 

Quota fixa metropolitana 117.023,44 58.511,72 1.1 175.535,16 175.535,16 0,00 

Aigua Cassa 81.007,77 38.576,91 1.2 119.584,68 124.998,53 -5.413,85 

Cànon de l'aigua 3.124,92 3.847,82 1.3 6.972,74 6.112,62 860,12 

Materials de reposició per obres i serveis 216.680,69 129.273,88 1.4 345.954,57 263.357,19 82.597,38 

Compra comptadors 45.640,11 22.820,06 2 68.460,17 66.483,51 1.976,66 

  

     
  

ARRENDAMENTS I CÀNONS 58.216,18 50.055,35 

 

108.271,53 103.166,63 5.104,90 

Quotes manteniment 27.738,61 9.234,52 3.1 36.973,13 30.515,72 6.457,41 

Cànon servei zona blava 30.477,57 40.820,83 3.2 71.298,40 58.650,91 12.647,49 

Arrendament vehicles 0,00 0,00 3.3 0,00 14.000,00 -14.000,00 

  

     
  

REPARACIONS I CONSERVACIONS 31.525,54 65.762,79 2 97.288,33 58.921,05 38.367,28 

Reparacions instal·lacions municipals cedides 12.345,72 42.172,86 4.1 54.518,58 20.767,64 33.750,94 

Manteniment instal·lacions municipals cedides 1.267,31 14.633,66 4.1 15.900,97 5.960,19 9.940,78 

Consums de clor i reactius xarxa municipal 6.039,03 3.019,52 

 

9.058,55 9.954,74 -896,19 

Reparacions i manteniment propi immobilitzat 8.455,51 4.227,76 

 

12.683,27 17.581,76 -4.898,49 

Manteniments zona blava 3.417,97 1.708,99 

 

5.126,96 4.656,72 470,24 

  

     
  

SERVEIS DE PROFESSIONALS 231.322,99 93.994,26 2 325.317,25 278.410,14 46.907,11 

Contractació maquinària i serveis 147.888,83 56.588,64 5.1 204.477,47 185.162,33 19.315,14 

Anàlisi d'aigua 6.687,10 3.343,55 

 

10.030,65 10.853,58 -822,93 

Manteniment software i impressió factures aigua 22.701,71 11.350,86 

 

34.052,57 29.521,41 4.531,16 

Estudis tècnics 22.000,55 7.500,56 5.2 29.501,11 7.673,57 21.827,54 

Auditoria, assessoria i consultoria 22.529,90 10.453,19 5.3 32.983,09 32.400,81 582,28 

Neteja 6.427,85 3.213,93 

 

9.641,78 10.521,48 -879,70 

Altres serveis 3.087,05 1.543,53 

 

4.630,58 2.276,96 2.353,62 

  

     
  

TRANSPORTS 459,88 229,94 2 689,82 5.502,75 -4.812,93 

Transports contractats i quilometratge 459,88 229,94 

 

689,82 5.502,75 -4.812,93 

  

     
  

PRIMES D´ASSEGURANCES 27.443,22 7.144,88 6 34.588,10 36.501,20 -1.913,10 

Assegurances de vehicles 8.308,67 600,37 

 

8.909,04 8.221,21 687,83 

Altres assegurances 19.134,55 6.544,51 

 

25.679,06 28.279,99 -2.600,93 

  

     
  

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 2.507,11 1.253,56 2 3.760,67 0,00 3.760,67 

Serveis bancaris 2.507,11 1.253,56 

 

3.760,67 0,00 3.760,67 
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  Saldos a Projecció         

  31/08/17 fins  

 

Previsió a Pressupost    

DESPESES (Continuació) ajustats 31/12/17 Refª 31/12/17 ex. 2017 Desviacions 

  

     
  

PUBLICITAT I  PROPAGANDA 1.506,97 753,49 2 2.260,46 3.601,88 -1.341,42 

Publicitat i anuncis 56,80 28,40 

 

85,20 1.850,00 -1.764,80 

Relacions públiques 1.450,17 725,09 

 

2.175,26 1.751,88 423,38 

  

     
  

SUBMINISTRAMENTS 62.413,28 31.206,36 

 

93.619,64 99.281,39 -5.661,75 

Energia de pous i instal·lacions 35.799,86 17.899,64 7.1 53.699,50 58.917,48 -5.217,98 

Combustibles i lubricants 6.347,68 3.173,84 2 9.521,52 14.201,58 -4.680,06 

Altres subministraments 20.265,74 10.132,88 7.2 30.398,62 26.162,33 4.236,29 

  

     
  

ALTRES SERVEIS 63.898,28 27.815,26 2 91.713,54 96.411,28 -4.697,74 

Material d'oficina 6.351,23 3.175,62 

 

9.526,85 7.344,44 2.182,41 

Comunicacions 20.285,81 10.142,91 

 

30.428,72 37.090,11 -6.661,39 

Consumibles zona blava 1.370,00 685,00 

 

2.055,00 1.950,00 105,00 

Despeses de comunitat pàrquing "Antoni Serra" 24.803,37 8.267,79 8.1 33.071,16 33.071,16 0,00 

Altres despeses 11.087,87 5.543,94 

 

16.631,81 16.955,57 -323,76 

  

     
  

TRIBUTS 38.541,73 44.095,76 

 

82.637,49 72.170,19 10.467,30 

Altres tributs 9.369,54 29.385,31 9.1 38.754,85 29.602,00 9.152,85 

Aprofitament del domini públic local 29.172,19 14.710,45 9.2 43.882,64 42.568,19 1.314,45 

  

     
  

DESPESES  DE PERSONAL 784.224,39 465.309,72 10 1.249.534,11 1.790.231,70 -540.697,59 

Sous i Salaris 581.017,09 353.960,37 

 

934.977,46 1.341.373,07 -406.395,61 

Seguretat Social a càrrec de l´empresa 201.429,61 106.410,50 

 

307.840,11 435.050,60 -127.210,49 

Altres despeses de personal 1.777,69 4.938,85 

 

6.716,54 13.808,03 -7.091,49 

  

     
  

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 9.692,37 4.943,96 

 

14.636,33 14.006,37 629,96 

Aportació Fundació Barberà Solidaria 8.204,33 4.199,94 11.1 12.404,27 12.140,07 264,20 

Indemnitzacions a tercers 1.488,04 744,02 2 2.232,06 1.866,30 365,76 

  

     
  

DESPESES FINANCERES 15.855,62 7.751,32 

 

23.606,94 18.167,17 5.439,77 

Despeses de gestió i devolució de rebuts 14.163,80 7.081,90 2 21.245,70 13.898,48 7.347,22 

Altres despeses financeres 1.338,83 669,42 2 2.008,25 4.268,69 -2.260,44 

Variació valor raonable instruments financers 352,99 0,00 12.1 352,99 0,00 352,99 

  

     
  

AMORTITZACIONS 246.973,67 125.755,83 

 

372.729,50 313.163,36 59.566,14 

De l'immobilitzat intangible 136.203,78 69.736,07 13.1 205.939,85 135.954,35 69.985,50 

De l'immobilitzat material 93.830,52 47.515,26 13.2 141.345,78 151.765,14 -10.419,36 

De inversions immobiliàries 16.939,37 8.504,50 13.3 25.443,87 25.443,87 0,00 

  

     
  

PÈRDUES PER DETERIORAMENT 890,18 12.000,00 

 

12.890,18 12.000,00 890,18 

De crèdits comercials 890,18 12.000,00 14 12.890,18 12.000,00 890,18 

              

TOTAL DESPESES 2.789.457,98 1.567.439,62   4.356.897,60 4.649.797,55 -292.899,95 
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1.- Compres 

 

1.1.- Consums d’aigua del Consorci Ter-Llobregat 

Segons les estimacions resultants de la informació estadística en poder de la 

Companyia, el consum d’aigua del Consorci Ter-Llobregat serà el següent: 

  Ter Llobregat Sogemasa   

Mes m3 m3 m3 Total 

  
  

    

Setembre 17.446 107.163 84.393 209.002 

Octubre 15.844 99.247 80.458 195.549 

Novembre 16.887 81.339 90.842 189.068 

Desembre 19.498 74.688 89.565 183.751 

  
  

    

Total metres cúbics estimats 69.675 362.437 345.258 777.370 

 

Aquestes dades estan obtingudes com a projecció de la informació històrica de 

les compres realitzades durant l’exercici 2016 i entre els mesos de gener i agost 

2017. Hem estimat que la variació en el consum durant els mesos restants del 

2017 seguirà la mateixa tendència que la variació mitja que s’ha produït entre 

gener i agost 2017 respecte els mateixos mesos de l’any anterior. 

 

Segons l’estimació realitzada, i considerant el manteniment de les tarifes actuals, 

l’import del cost de l’aigua pels mesos de setembre a desembre seria: 

 
  Preu Consum   

Concepte Euro/m3 m3 Total 

        

Ter 
  

  

Tarifa 0,135580 69.675   

Import consum d'aigua estimat Ter 9.446,54 

  
  

  

Llobregat 
  

  

Tarifa 0,135580 362.437   

Import consum d'aigua estimat Llobregat 49.139,21 

  
  

  

Sogemasa 
  

  

Tarifa 0,135580 345.258   

Import consum d'aigua estimat Sogemasa 46.810,08 

  
  

  

Quota fixa de servei: Mensual 
 

  

Quota fixa regional  67.735,23 
 

270.940,92 

Quota fixa metropolitana 14.627,93 
 

58.511,72 

  
  

  

Import consum d'aigua total estimat Consorci Ter-Llobregat 434.848,47 
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1.2.- Consums d’aigua de la companyia CASSA 

Pel que fa al consum d’aigua que subministra la companyia CASSA, la previsió, 

tenint present el control que es porta sobre el consum al polígon Santiga i 

l’evolució històrica a les casetes de Can Viloca, és la següent: 

 Polígon Casetes  

Consum previst Santiga Can Viloca 

Setembre 15.000  

Octubre 15.000 82 

Novembre 15.000  

Desembre 15.000 41 

Total metres cúbics estimats 60.000 123 

 

En base a les estimacions realitzades, l’import del cost de l’aigua seria: 

    Preu  Consum   

Concepte   Euro/m3 m3 Total 

          

Polígon Santiga 
  

  

Tarifa 
 

0,6350 60.000   

Import consum d'aigua estimat 
 

38.100,00 

  
   

  

Casetes Can Viloca 
  

  

Quota servei (6 mesos) 64,08 €/mes   

Consum d'aigua estimat  0,7515 123   

Total import consum d'aigua estimat 
 

476,91 

  
   

  

Import consum d'aigua total estimat CASSA 38.576,91 

 

 

1.3.- Cànon de l’aigua 

Correspon a l’import a satisfer per la Societat a l’Agència Catalana de l’Aigua, 

en concepte de cànon de l’aigua dels volums no lliurats i dels consums propis. 

L’import ha estat estimat en base a les declaracions ja presentades durant l’any 

2017 corresponents al primer i segon trimestre, i en base als consums previstos. 

 

 

1.4.- Materials de reposició per obres i serveis 

L’estimació d’aquestes despeses s’ha realitzat en base als costos reals dels mesos 

de gener a agost de 2017, ajustats per la previsió dels treballs a executar durant 

l’últim quadrimestre de l’exercici. El detall de l’estimació realitzada ha estat el 

següent: 
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Saldo a Import no Import a Projecció Altres Previsió 

Concepte 
  

31/08/2017 recurrent projectar set-des'17 estimacions set-des'17 

Materials per treballs a la xarxa d'aigua 41.015,38 0,00 41.015,38 20.507,69 13.000,00 33.507,69 

Materials per manteniments Ajuntament 24.557,45 0,00 24.557,45 12.278,73 0,00 12.278,73 

Materials per obres 
 

147.341,15 86.790,64 60.550,51 30.275,26 51.328,84 81.604,10 

Altres     3.766,71 0,00 3.766,71 1.883,36 0,00 1.883,36 

TOTAL     216.680,69 86.790,64 129.890,05 64.945,04 64.328,84 129.273,88 

 

 

2.- Despeses vàries 

Aquestes despeses s’han projectat de forma proporcional als 8 primers mesos de 

l’exercici 2017.  

 

 

3.- Arrendaments i cànons 

3.1.- Quotes manteniment i altres lloguers 

El detall de les despeses per manteniment i altres lloguers és el següent: 

  
Import Nº Import 

Concepte   Quota Quotes Total 

Manteniment entorn digital 297,01 4 1.188,04 

Manteniment legionel·la 6.985,94 1 6.985,94 

Manteniment ascensors 380,67 1 380,67 

Altres 
   

679,87 

Total       9.234,52 

 

3.2.- Cànon pel servei de la zona blava 

En el contracte signat amb l’Ajuntament per a la gestió del servei de la zona 

blava, que es troba prorrogat com a màxim fins al 31 de desembre de 2017 a 

l’espera de que s’adopti el corresponent acord d’encàrrec de gestió a SABEMSA 

de l’esmentat servei públic, s’estableix que SABEMSA haurà de satisfer un 

cànon anual a l’Ajuntament per la prestació del servei, que consistirà en 

l’abonament a l’Ajuntament del 50% de la facturació que obtingui SABEMSA 

per a l’explotació del servei. D’altra banda, la clàusula de desequilibri econòmic 

que figura al contracte estableix que en el cas de que el 50% de la recaptació no 

cobreixi les despeses del servei, l’Ajuntament compensarà a la concessionària.  

El saldo de 31 d’agost de 2017 correspon al cànon estimat fins al mes d’abril, 

atès que el cànon es calcula trimestralment i l’últim trimestre de còmput 
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correspon al període febrer-abril 2017. L’import projectat correspon a l’import 

estimat del cànon a satisfer a l’Ajuntament dels mesos de maig a desembre de 

2017, que s’ha obtingut com el 50% de la recaptació prevista per aquests mesos, 

calculada en base al promig mensual de la recaptació entre gener i juliol de 2017, 

i en aplicació de la clàusula de desequilibri econòmic, donat el dèficit econòmic 

del servei. Fem esment que en els costos del servei no s’ha considerat despesa 

per amortitzacions, atès que des del mes de maig de 2017 les inversions de la 

zona blava es troben totalment amortitzades. 

 

3.3.- Arrendament vehicles 

En el Pressupost de l’exercici 2017 es va preveure una despesa anual de 14.000 

euros per la formalització de nous contractes d’arrendament de vehicles, segons 

següent detall: 

- Per a la prestació del servei de gestió de la xarxa de clavegueram, que es 

preveia iniciar a partir del 1 de gener de 2017, es va estimar un cost mensual 

de 1.000 €, el que suposava un total de despesa anual en l’exercici 2017 de 

12.000 €. 

- Per a la prestació del servei de neteja de les dependències municipals es va 

estimar un cost mensual de 500 €, el que suposava una despesa anual en 

l’exercici 2017 de 2.000 €, atès que es preveia l’inici de la prestació d’aquest 

servei a partir de 1 de setembre de 2017. 

 

Pel que fa al servei de gestió de la xarxa de clavegueram, que en l’actualitat 

encara no està sent prestat per la Societat, es preveu que properament es 

formalitzi el corresponent encàrrec, i s’estima que es pugui iniciar a partir de 1 de 

gener de 2018. No obstant, es valora la possibilitat de procedir a l’adquisició 

d’un vehicle, en comptes de l’opció de l’arrendament. 

 

Pel que fa al servei de neteja de les dependències municipals, actualment 

s’estima que no serà encarregat a la Societat a curt termini.  
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4.- Reparacions i conservacions 

 

4.1.- Reparacions i manteniment instal·lacions municipals cedides 

A més de la projecció lineal del saldo a 31 d’agost de 2017, s’ha estimat que es 

produiran despeses de reparació, per import de 36.000 euros, i de manteniment, 

per import de 14.000 euros, per treballs de jardineria i acondicionament de les 

instal·lacions de la ETAP i del dipòsit Nicolàs. 

 

 

5.- Serveis de professionals 

 

5.1.- Contractació maquinària i serveis 

Dintre del saldo a 31 d’agost de 2017 de Contractació maquinària i serveis 

s'inclouen diferents despeses que no es preveuen recurrents, i que s’han ajustat 

abans de realitzar una projecció lineal del saldo restant, tal com es mostra a 

continuació. Així mateix, s’han considerat altres despeses previstes relacionades 

amb els treballs a realitzar a la xarxa d’aigua i per obres abans de final d’any. 

    Saldo a Import no Import a Projecció Altres Previsió 

Concepte   31/08/2017 recurrent projectar set-des'17 estimacions set-des'17 

Maquinària   13.678,61 0,00 13.678,61 6.839,31   6.839,31 

Electricitat   0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

Sistema alarmes 9.215,21 7.627,69 1.587,52 793,76   793,76 

Sistema contra incendis 14.321,89 10.607,14 3.714,75 1.857,38   1.857,38 

Climatització   19.245,13 10.019,14 9.225,99 4.613,00 3.377,49 7.990,49 

Albanyileria-fontaneria 84.074,59 39.234,59 44.840,00 22.420,00  11.011,00 33.431,00 

Pintura 7.353,40   7.353,40 3.676,70   3.676,70 

TOTAL   147.888,83 67.488,56 80.400,27 40.200,15 16.388,49 56.588,64 

 

 

5.2.- Estudis tècnics 

L’import projectat fins a 31 de desembre de 2017 correspon a la despesa 

estimada per assessorament tècnic del tercer i quart trimestre de l’exercici. 

 

 

5.3.- Auditoria, assessoria i consultoria 

Dintre del saldo a 31 d’agost de 2017 de Auditoria, assessoria i consultoria, 

s'inclouen 15.469,36 € corresponents a quotes i 4.000,00 € de despeses que es 

consideren no recurrents. Ajustats aquests imports, del saldo resultant s’ha fet 
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projecció lineal, per import de 1.530,27 €. A continuació es detalla la projecció 

de despesa fins a 31/12/17, tant pel que fa a quotes com a projecció lineal: 

Concepte 
  

Import Nº Quotes Total 

Quota trimestral per treballs d'auditoria 2.180,25 2 4.360,50 

Quota mensual per confecció nòmines i TC's 629,32 4 2.517,28 

Quota trimestral per assessorament laboral 560,78 1 560,78 

Quota prevenció riscos laborals 371,09 4 1.484,36 

Total import projectat per quotes     8.922,92 

Total import amb projecció lineal 
  

1.530,27 

Total import projectat       10.453,19 

 

 

6.- Primes d’assegurances 

Les primes d’assegurances pendents de liquidar fins al tancament de l’exercici 

són les que es detallen a continuació: 

Concepte   Import 

   
Assegurances de vehicles 

 
Furgoneta 

 
600,37 

  
600,37 

Altres assegurances 
 

Multirrisc ETAP 4.418,49 

Responsabilitat civil ETAP 700,92 

Responsabilitat civil zona blava 549,76 

Parquímetres zona blava 631,22 

Assegurança treballadors 4T  244,12 

  
6.544,51 

   
Total 

 
7.144,88 

 

 

7.- Subministraments 

 

7.1.- Energia de pous e instal·lacions 

La projecció d’aquesta despesa per l’últim quadrimestre de l’exercici ha estat 

realitzada en base al consum promig mensual de cadascuna de les instal·lacions, 

segons següent detall: 
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Concepte 
 

Consum mensual 

Endesa Maria Feliu 1.898,72 

Endesa Torre Mateu 36,71 

Endesa Pou Nicolàs 2.463,22 

Endesa Pou Can Serra 35,96 

Endesa arqueta Dr Moragas 25,92 

Endesa Verge de Montserrat 14,38 

Total mensual 4.474,91 

   
Import projectat (4 mesos) 17.899,64 

 

7.2.- Altres subministraments 

La projecció d’aquesta despesa ha estat realitzada en base als consums mitjos 

mensuals, segons següent detall: 

Concepte  Consum mensual 

Gas Natural Circumval·lació 982,59 

Endesa Circumval·lació 1.550,63 

Total mensual 2.533,22 

   
Import projectat (4 mesos) 10.132,88 

 

 

8.- Altres serveis 

 

8.1.- Despeses de comunitat pàrquing “Antoni Serra” 

A 31 d’agost de 2017 només està pendent de rebre la quota corresponent al quart 

trimestre de l’exercici, que s’ha estimat pel mateix import de la del tercer 

trimestre, que ascendeix a 8.267,79 euros. 

 

 

 

9.- Tributs 

 

9.1.- Altres tributs 

Correspon als tributs que el seu pagament es realitza en l’últim quadrimestre de 

l’exercici. No ha estat considerat l’import a pagar en concepte d’impost de 

societats, atès que aquest pressupost presenta els resultats abans d’impostos. 
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El detall de la projecció a 31 de desembre de 2017 és el següent: 

Estimació tributs   Import 

IAE Aigua 1ª i 2ª fracc. 4.626,26 

IAE Local 1ª i 2ª fracc. 1.140,24 

IAE Construcció 1ª i 2ª fracc. 758,30 

IAE Lloguer 1ª i 2ª fracc. 68,30 

IAE Instal·lacions 1ª i 2ª fracc. 324,96 

IAE Altres serveis 1ª i 2ª fracc. 838,64 

IBI Altell 2ª, 3ª i 4ª fracc. 16,88 

IBI Altell 2ª, 3ª i 4ª fracc. 18,07 

IBI Marquès de Barberà 2ª, 3ª i 4ª fracc. 435,73 

IBI Avda. Castell de Barberà 2ª, 3ª i 4ª fracc. 2.695,57 

IBI Circumval·lació 2ª, 3ª i 4ª fracc. 4.480,42 

IBI Aparcament Antoni Serra 2ª, 3ª i 4ª fracc. 13.981,94 

Total     29.385,31 

 

 

9.2.- Aprofitament del domini públic local 

Correspon a la taxa per aprofitament del domini públic local. L’import es 

correspon amb el 1,5% dels ingressos facturats per consum d’aigua tal i com 

estableix la següent taula:  

Concepte Import 
 

Quota fixa de servei 380.705,28 Projecció fins 31/12/17 

Subministrament d'aigua 599.991,63 Projecció fins 31/12/17 

Total 980.696,91 
 

   
Aprofitament del domini públic local (1,5%) 14.710,45 

 
 

 

10.- Despeses de personal 

S’ha estimat que la plantilla actual de 27 treballadors es mantindrà estable fins a 

final d’any. La previsió de les despeses de personal s’ha realitzat en base a la 

nòmina del mes de setembre de 2017, aplicada als mesos restants per tancar 

l’exercici, més les pagues extraordinàries de setembre i desembre, i s’ha 

considerat un increment salarial del 1,00% des del 1 de gener de 2017.  
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El detall de l’import total estimat per despeses de personal és el següent: 

Concepte       Import 

Estimació de Sous i Salaris pendents fins el mes de desembre 353.960,37 

Estimació de Seguretat Social a càrrec de l'empresa 106.410,50 

Altres despeses socials 
  

4.938,85 

Total despesa de personal prevista   465.309,72 

 

 

11.- Altres despeses de gestió 

 

11.1.- Aportació Fundació Barberà Solidària 

Correspon a la donació a la Fundació Barberà Solidària acordada pel Consell 

d’Administració equivalent al 0,9 % sobre els ingressos de la venda d’aigua. S’ha 

calculat en base a l’import estimat de projecció d’ingressos de setembre a 

desembre de 2017. 

 

 

12- Despeses financeres 

12.1.- Canvis de valor raonable en instruments financers 

L’import registrat a 31 d’agost de 2017 correspon als canvis de valor raonable 

produïts fins a 30 de juny de 2017 en el fons d’inversió que manté la Societat en 

BBVA. No es preveuen més canvis de valor significatius fins a finals d’any. 

 

 

13.- Dotacions a les amortitzacions 

13.1.- De l’immobilitzat intangible 

A continuació es presenta un quadre resum dels càlculs de la dotació a 

l’amortització de l’immobilitzat intangible: 

   
Dotació Dotació Projecció 

   
amortització estimada a fins a 

Concepte      a 31/08/2017 31/12/2017 31/12/2017 

Aplicacions informàtiques 
 

5.957,56 8.936,34 2.978,78 

Concessió administrativa aigua 2.376,70 3.565,05 1.188,35 

Cessió pàrquing "Antoni Serra" 27.627,08 41.441,12 13.814,04 

Actius xarxa d'aigua 
 

97.466,80 146.200,20 48.733,40 

Actius xarxa d'aigua noves inversions SABEMSA any 2017 0,00 1.634,18 1.634,18 

Dret de superfície circumval·lació 2.774,64 4.161,96 1.387,32 

Amortització Immobilitzat intangible 136.203,78 205.939,85 69.736,07 
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Pel que fa a aplicacions informàtiques, concessió administrativa aigua i dret de 

superfície circumval·lació, les amortitzacions han estat calculades de forma lineal 

en base a la seva vida útil estimada, segons els registres extra-comptables de 

l’immobilitzat utilitzats per la Societat. 

 

Pel que fa al dret d’explotació per 50 anys de l’aparcament subterrani construït 

per la societat en el subsòl del camp de futbol “Antoni Serra i Pujol”, un cop 

finalitzada la construcció en l’exercici 2009, es van establir els següents costos 

unitaris per plaça: 

tipus de plaça nº places m2 per plaça cost per plaça cost total 

de cotxe 361 10,35 7.552,4174 2.726.422,68 

de motocicleta 6 3,52 2.568,5516 15.411,31 

de vehicle gran 4 15,53 11.328,6261 45.314,50 

    2.787.148,50 

La duració del dret d’explotació és de 50 anys, per lo que es procedirà a 

amortitzar els costos de construcció de l’aparcament en aquest període, a partir 

de la data d’entrada en funcionament del pàrquing. Es va iniciar l’amortització en 

el mes de setembre de 2009, donat que a partir de finals d’agost les places van 

estar disponibles per a la venda. Al tancament de cada exercici es procedeix a 

registrar la dotació a l’amortització anual de les places no venudes. L’estimació 

de la dotació a l’amortització de l’exercici 2017 ha estat la següent: 

tipus de plaça nº de places cost per plaça cost total 

de cotxe 270 7.552,4174 2.039.152,70 

de motocicleta 4 2.568,5516 10.274,21 

de vehicle gran 2 11.328,6261 22.657,25 

Total cost adquisició places no venudes a 31/12/17  2.072.084,16 

Vida útil   50 anys 

Import estimat dotació anual 41.442,12 

 

L’amortització dels actius de la xarxa d’aigua s’ha estimat en base al mateix 

import registrat en l’exercici 2016, més l’amortització estimada de les noves 

inversions realitzades durant l’exercici 2017. 

 

13.2.- De l’immobilitzat material 

Durant l’últim quadrimestre de l’exercici 2017 es preveu realitzar les següents 

inversions: 
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- Compra emissores per import de 12.000 euros prevista per a finals del mes 

d’octubre, sent la vida útil estimada de 4 anys. 

- Compra de mobiliari per import de 6.000 euros prevista per a finals del mes 

d’octubre, sent la vida útil estimada de 10 anys. 

 

El resum dels càlculs de la dotació a l’amortització de l’immobilitzat material ha 

estat el següent: 

   
Dotació Dotació Projecció 

   
amortització a estimada a fins a 

Concepte     31/08/2017 31/12/2017 31/12/2017 

ETAP 
  

38.173,76 57.260,64 19.086,88 

Resta immobilitzat material 
 

55.656,76 83.485,14 27.828,38 

NOVA compra emissores... 12.000 € 
 

500,00 500,00 

NOVA compra mobiliari ... 6.000 € 
 

100,00 100,00 

Amortització Immobilitzat material 93.830,52 141.345,78 47.515,26 

 

L’amortització de la ETAP ha estat calculada sobre les inversions totals que es 

van realitzar en la ETAP, considerant una vida útil de 33 anys. La seva 

amortització es va iniciar el 10 de març de 2011. 

Pel que fa a la projecció de la dotació a l’amortització de la resta de 

l’immobilitzat material, s’ha procedit a projectar linealment el saldo de 31/08/17. 

Addicionalment s’ha estimat la dotació a l’amortització de les noves inversions 

previstes en l’exercici 2017. 

 

 

13.3.- De inversions immobiliàries 

La dotació a l’amortització de inversions immobiliàries s’ha projectat linealment 

en base al saldo de 31/08/17, donat que es preveu que es mantinguin les mateixes 

inversions. 

 

 

14.- Pèrdues per deteriorament de crèdits comercials 

Segons les dades històriques, es considera que aproximadament 2.000 euros de 

cada període de facturació acaben resultant incobrables. En base a això, s’estima 

que la pèrdua per deteriorament de crèdits comercials a registrar al tancament de 

l’exercici 2017 estarà al voltant dels 12.000 euros. 
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6.- PROJECCIÓ DELS INGRESSOS A 31/12/2017 I COMPARACIÓ AMB 

EL PRESSUPOST INICIAL 

  Saldos a Projecció         

  31/08/17 fins  

 

Previsió a Pressupost    

INGRESSOS ajustats 31/12/17 Refª 31/12/17 ex. 2017 Desviacions 

              
FACTURACIÓ D'AIGUA 1.975.269,64 1.018.589,20 

 

2.993.858,84 2.950.008,49 43.850,35 

Quota fixa de servei 727.930,84 380.705,28 1.1 1.108.636,12 1.103.584,13 5.051,99 

Quota manteniment comptadors 75.291,04 37.892,29 1.1 113.183,33 112.129,11 1.054,22 

Subministrament d'aigua 1.172.047,76 599.991,63 1.2 1.772.039,39 1.734.295,25 37.744,14 

  
     

  
PRESTACIÓ DE SERVEIS 857.479,70 406.249,63 2 1.263.729,33 1.484.559,07 -220.829,74 

Contractació 37.939,72 18.969,86 

 

56.909,58 91.812,48 -34.902,90 

Precintes 7.530,67 3.765,34 

 

11.296,01 13.879,14 -2.583,13 

Canvis de nom i modificacions 1.534,43 767,22 

 

2.301,65 435,60 1.866,05 

Indemnitzacions per danys a la xarxa 0,00 0,00 

 

0,00 241,19 -241,19 

Ingressos per connexions 15.698,67 7.849,34 

 

23.548,01 42.688,26 -19.140,25 

Ingressos per obres 430.021,31 211.353,86 2.1 641.375,17 124.340,54 517.034,63 

Ingressos venda materials 1.109,65 554,83 

 

1.664,48 905,94 758,54 

Ingressos lloguer màquines 5.357,77 2.678,89 

 

8.036,66 13.110,47 -5.073,81 

Manteniment enllumenat 108.638,34 43.947,44 2.2 152.585,78 214.816,08 -62.230,30 

Manteniment semàfors 5.770,62 0,00 2.2 5.770,62 23.082,48 -17.311,86 

Manteniment edificis públics 121.568,08 60.784,04 2.2 182.352,12 182.352,12 0,00 

Manteniment fonts ornamentals 21.034,72 10.517,36 2.2 31.552,08 31.552,08 0,00 

Ingressos per vendes targetes pàrquing 32,97 16,49 

 

49,46 127,35 -77,89 

Manteniment pàrquing "Antoni Serra" 11.305,62 0,00 2.3 11.305,62 11.305,62 0,00 

Administració pàrquing "Antoni Serra" 6.041,26 0,00 2.3 6.041,26 6.041,26 0,00 

Ingressos zona blava 78.536,11 45.044,96 2.4 123.581,07 132.421,60 -8.840,53 

Ingressos verificació i control d'abocaments 5.359,76 0,00 2.5 5.359,76 0,00 5.359,76 

Gestió del clavegueram 

 

0,00 2.6 0,00 272.780,19 -272.780,19 

Neteja edificis públics 

 

0,00 2.7 0,00 322.666,67 -322.666,67 

  
     

  
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 174.124,91 73.806,55 3 247.931,46 221.940,37 25.991,09 

Ingressos per lloguer immobles 34.643,20 17.321,60 3.1 51.964,80 51.964,80 0,00 

Ingressos per refacturació de consums 16.363,24 6.030,20 3.2 22.393,44 26.585,78 -4.192,34 

Ingressos per lloguer pàrquing "Antoni Serra" 33.847,27 16.923,64 3.3 50.770,91 40.485,80 10.285,11 

Ingressos per lloguer pàrquing mercadet 14.269,68 4.756,56 3.4 19.026,24 17.138,72 1.887,52 

Premi recaptació escombraries 28.647,95 14.422,78 3.5 43.070,73 43.243,87 -173,14 

Premi recaptació clavegueram 3.311,16 1.867,09 3.6 5.178,25 5.008,77 169,48 

Bonificació cànon de l'aigua 20.538,62 7.240,73 3.7 27.779,35 23.598,79 4.180,56 

Altres ingressos 22.503,79 5.243,95 3.8 27.747,74 13.913,84 13.833,90 

  
     

  
INGRESSOS FINANCERS 82,92 41,46 4 124,38 3.265,75 -3.141,37 

Interessos bancaris 82,92 41,46 

 

124,38 3.265,75 -3.141,37 

  
     

  
TREBALLS PER A L'IMMOBILITZAT 85.021,78 25.102,56 5 110.124,34 100.000,00 10.124,34 

Treballs per a l'immobilitzat intangible 85.021,78 25.102,56 

 

110.124,34 100.000,00 10.124,34 

  
     

  
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS 133.565,68 66.782,82 

 

200.348,56 54.148,30 146.200,26 

Actius xarxa d'aigua 97.466,80 48.733,40 6.1 146.200,20 

 

146.200,20 

Dret de superfície finca circumval·lació 2.774,64 1.387,32 6.2 4.161,96 4.161,90 0,06 

Subvenció ETAP 33.324,24 16.662,16 6.3 49.986,40 49.986,40 0,00 

  
     

  
RESULTAT PER ALIENACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 0,00 

Beneficis procedents de l'immobilitzat 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 

              
TOTAL INGRESSOS 3.225.544,63 1.590.572,28   4.816.116,91 4.813.921,98 2.194,93 

       RESULTAT 436.086,65 23.132,66   459.219,31 164.124,43 295.094,88 
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1.- Ingressos per facturació d’aigua 

1.1.- Ingressos per quotes de servei i quotes de manteniment de comptadors 

Per a la previsió d’aquests ingressos fins el tancament de l’exercici 2017, s’han 

tingut en compte els següents passos: 

a. S’ha obtingut la mitja de consum per abonat del període gener-agost 2017. 

b. Els abonats del període juliol-agost 2017 s’han incrementat en 0,2969%, 

equivalent al creixement mig bimensual experimentat durant l’últim any 

(entre agost 2016 i agost 2017). 

c. S’ha considerat el manteniment de les tarifes actuals, que van entrar en 

vigor el 4 d’abril de 2017. 

La següent taula estableix els ingressos estimats per a l’últim quadrimestre: 

 

  Quota de Servei Quota manteniment 

Facturació Abonats Import Mitja abonat Import Mitja abonat 

Juliol - Agost 17 15.596 189.514,19 12,1515 18.862,69 1,2095 

 

  

 

  
  

Estimacions   

 

  
  

Setembre-Octubre 17 15.642 190.073,16 12,1515 18.918,33 1,2095 

Novembre-Desembre 17 15.688 190.632,12 12,1515 18.973,96 1,2095 

Total estimacions   380.705,28   37.892,29 
 

 

1.2.- Ingressos per subministrament d’aigua 

L’evolució dels consums d’aigua evidencia que els hàbits de consum sorgits arrel 

del decret de sequera vigent durant principis del 2008 continuen tenint efectes en 

el consum. Així mateix, la crisi econòmica ha afectat al consum industrial. En el 

període de gener-agost 2017 s’observa en promig un increment del 0,54% en els 

consums d’aigua respecte als mateixos mesos de l’any anterior. Per aquests 

motius, per calcular els ingressos per venda d’aigua del període setembre-

desembre 2017 s’ha considerat que es mantindrà la mitja de consum per abonat 

que als mateixos mesos del 2016 incrementada pel 0,54%, i que el número de 

abonats incrementarà un 0,2969% cada dos mesos, que ha estat el creixement 

mig bimensual del número de abonats durant l’últim any. 

Pel que fa a les tarifes, en les estimacions dels ingressos d’aigua per l’exercici 

2017 s’ha considerat que es mantindran aplicables les tarifes actuals, que van 

entrar en vigor el 4 d’abril de 2017. 
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Amb aquestes consideracions l’estimació realitzada ha estat la següent: 

Període Estimació 2017 

  Setembre-octubre 306.958,35 

Novembre-desembre 293.033,28 

    

Total 599.991,63 

 

 

2.- Ingressos per prestació de serveis 

Per tots aquells que no fem una projecció específica, es realitza una projecció 

lineal en la mateixa proporció que els primers vuit mesos de l’any. 

 

2.1.- Ingressos per obres 

En el saldo a 31/08/2017 de Ingressos per obres s'inclouen diferents imports per 

treballs realitzats que no es preveuen recurrents, i que s’han ajustat abans de 

realitzar una projecció lineal del saldo restant. Així mateix, al saldo resultant 

s’han afegit altres ingressos per treballs que es preveu executar abans de final 

d’any. Els càlculs realitzats es mostren a continuació: 

  Saldo a Import no Import a Projecció Altres Previsió 

Concepte 31/08/2017 recurrent projectar set-des'17 estimacions set-des'17 

Obres diverses 21.995,16   21.995,16 10.997,58 29.459,28 40.456,86 

Obres enllumenat públic 242.509,57 228.080,51 14.429,06 7.214,53 49.961,97 57.176,50 

Obres edificis 127.726,25 50.357,63 77.368,62 38.684,31 56.141,02 94.825,33 

Instal·lacions actes 11.123,91   11.123,91 5.561,96 0,00 5.561,96 

Obres semaforia 140,00   140,00 70,00 0,00 70,00 

Obres climatització 26.526,42   26.526,42 13.263,21 0,00 13.263,21 

TOTAL 430.021,31 278.438,14 151.583,17 75.791,59 135.562,27 211.353,86 

 

2.2.- Ingressos per manteniments 

Els ingressos per la prestació dels serveis de manteniment s’han calculat en base 

als diferents serveis que la Societat està prestant en l’actualitat per encàrrec de 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès, i en base a les tarifes actualment vigents. Pel 

que fa als manteniments d’enllumenat públic i semaforia, a partir del mes d’abril 

es facturen conjuntament, i l’import mensual és variable en funció dels treballs 

executats, pel que s’ha considerat un import promig mensual. Els imports 

projectats han estat els següents: 
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Concepte 
Quota 

mensual 
nº mesos 

Import 

projectat 

    
Manteniment enllumenat públic i semaforia 10.986,86 4 43.947,44 

    
Manteniment edificis públics: 

   
  - Manteniment edificis 8.153,77 4 32.615,08 

  - Manteniment climatització 5.201,08 4 20.804,32 

  - Manteniment instal·lacions esportives (central d'alarmes, 

sistemes contra incendis) 
719,10 4 2.876,40 

  - Manteniment instal·lacions esportives (clima, calefacció, 

ACS i gas) 
1.122,06 4 4.488,24 

   
60.784,04 

    
Manteniment fonts ornamentals 2.629,34 4 10.517,36 

 

2.3.- Ingressos per manteniment i administració del pàrquing “Antoni 

Serra” 

Els imports registrats a 31 d’agost de 2017 corresponen a la facturació anual, que 

ha estat emesa al mes d’agost de 2017. 

 

2.4.- Ingressos zona blava 

Correspon als ingressos previstos per la recaptació del servei de la zona blava. 

Han estat calculats en base als ingressos promig per la recaptació dels mesos de 

gener a juliol de 2017. 

 

2.5.- Ingressos per verificació i control d’abocaments 

En data 7 d’agost de 2013 es va signar un contracte amb l’Ajuntament per a 

l’execució dels treballs de verificació i control d’abocaments de la xarxa de 

sanejament en medi natural del municipi, sent el preu del contracte de 

45.745,44€, IVA no inclòs, import que s’ha facturat mensualment en funció dels 

treballs realitzats. La darrera factura del contracte va ser la corresponent als 

treballs realitzats al mes de juny de 2017, i no es preveu la seva renovació. 

 

2.6.- Ingressos per gestió del clavegueram 

En la confecció del pressupost de l’exercici 2017 es va considerar que a partir de 

1 de gener de 2017 la societat prestaria a l’Ajuntament de Barberà del Vallès el 

servei de gestió de la xarxa de clavegueram, i es van considerar uns ingressos 

anuals per la prestació del servei de 272.780,19 euros. A data actual encara no 
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s’ha iniciat la prestació del servei per part de SABEMSA, i s’estima que no 

s’iniciarà abans de final d’any. 

 

2.7.- Ingressos pel servei de neteja de les dependències municipals 

En la confecció del pressupost de l’exercici 2017 es va considerar que a partir de 

1 de setembre de 2017 la societat prestaria a l’Ajuntament de Barberà del Vallès 

el servei de neteja de les dependències municipals. L’estimació dels ingressos 

anuals per la prestació d’aquest servei ascendia a 968.000,00 euros, sent els 

ingressos que es van estimar per l’exercici 2017 de 322.666,67 euros. Finalment 

aquest servei no ha estat encarregat a la Societat, ni es preveu que vagi a ser 

encarregat a curt termini. 

 

 

3.- Altres ingressos d’explotació 

3.1.- Ingressos per lloguer immobles 

Correspon als imports a facturar a l’Ajuntament de Barberà del Vallès pel lloguer 

del local del carrer Marquesos de Barberà i per la segona i tercera planta de la 

nau del carrer Circumval·lació, segons següent detall: 

Local/oficina 
import 

mensual 
nº mesos TOTAL 

Marquesos de Barberà 1.667,75 4 6.671,00 

C/ Circumval·lació, planta 2ª i 3ª 2.662,65 4 10.650,60 

TOTAL projecció Ingressos per lloguer set-des’2017 17.321,60 

 

3.2.- Ingressos per refacturació de consums 

Correspon als imports a facturar a l’Ajuntament de Barberà del Vallès pels 

consum de llum i gas de les plantes segona i tercera de la nau del carrer 

circumval·lació, que s’han estimat en base a l’import facturat al mes de setembre. 

 

3.3.- Ingressos per lloguer pàrquing “Antoni Serra” 

Correspon als ingressos obtinguts pel lloguer en règim de abonats 24 hores de les 

places de l’aparcament “Antoni Serra”. S’han projectat linealment fins a finals 

d’any, en base a la mitjana dels ingressos dels mesos de gener a agost, que ha 

estat de 4.230,91 €. 
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3.4.- Ingressos per lloguer pàrquing mercadet setmanal 

S’ha fet una projecció lineal pels lloguers del quart trimestre del 2017, que s’ha 

estimat en 4.756,56 €, en base a la facturació promig dels tres primers trimestres 

del 2017. 

 

3.5.- Retribució per recaptació de taxa d’escombraries  

Tal com s’ha comentat en l’apartat “4. Detall dels Ingressos a 31 d’agost de 

2017”, l’import d’aquesta retribució està establert en el 2% de l’import recaptat 

per la societat per la taxa municipal de Recollida, Tractament i Eliminació 

d’Escombraries i altres Residus Sòlids Urbans. En base als imports de la 

facturació realitzada corresponent als mesos de gener a agost de 2017, s’ha 

procedit a estimar els imports a facturar en l’últim quadrimestre de l’exercici 

2017 així com a estimar l’import de la retribució, segons següent detall: 

 

Import Premi 

Període Escombraries 2% 

Setembre-octubre 17 360.034,87 7.200,70 

Novembre - desembre 17 361.103,81 7.222,08 

Total   14.422,78 

 

3.6.- Retribució per recaptació de clavegueram 

Tal com s’ha comentat en l’apartat “4. Detall dels Ingressos a 31 d’agost de 

2017”, l’import d’aquesta retribució està establert en el 0,5% de l’import recaptat 

per la societat per la taxa municipal del servei de clavegueram. En base als 

imports de la facturació realitzada corresponent als mesos de gener a agost de 

2017, s’ha procedit a estimar els imports a facturar en l’últim quadrimestre de 

l’exercici 2017 així com a estimar l’import de la retribució, segons següent 

detall: 

 

Import Premi 

Període Clavegueram 0,5% 

Setembre-octubre 16 183.442,20 917,21 

Novembre - desembre 16 189.975,96 949,88 

Total   1.867,09 

 

3.7.- Bonificació cànon de l’aigua 

Tal com s’ha comentat en l’apartat “4. Detall dels Ingressos a 31 d’agost de 

2017”, correspon a la bonificació de l’Agència Catalana de l’Aigua del 1,60% 

sobre els imports del cànon de l’aigua. L’import estimat per l’últim quadrimestre 
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es correspon amb l’estimació realitzada dels imports a declarar pels consums dels 

mesos de setembre a desembre de 2017, segons següent detall: 

Període nº abonats 

cànon per 

abonat 

cànon 

estimat % bonificació 

Bonificació 

estimada 

Setembre-octubre 2017 15.642 14,80 231.501,60 1,60% 3.704,03 

Novembre-desembre 2017 15.688 14,09 221.043,92 1,60% 3.536,70 

        TOTAL 7.240,73 

 

L’estimació del número d’abonats es correspon amb la realitzada per a la previsió 

dels ingressos per venda d’aigua. Pel que fa al cànon promig per abonat, s’ha 

considerat el mateix import que en el mateix període de l’exercici anterior.  

 

3.8.- Altres ingressos 

El saldo de altres ingressos de 31 d’agost de 2017 inclou un import de 10.487,90 

euros corresponent a la facturació a clients per les despeses de devolució de 

rebuts, que ha estat projectat linealment en l’últim quadrimestre. La resta de 

altres ingressos correspon a diverses regularitzacions comptables, de les que no 

s’ha realitzat cap projecció addicional. 

 

 

4.- Ingressos financers 

Pels interessos bancaris es realitza una projecció lineal dels ingressos fins a 31 

d’agost. 

 

 

5.- Treballs per al propi immobilitzat 

Aquests ingressos corresponen a l’import a activar com a més cost de la xarxa 

d’aigua, per les noves inversions en la xarxa que es preveu realitzar per 

SABEMSA fins a final d’any. 

 

 

6.- Imputació de subvencions 

6.1.- Actius xarxa d’aigua 

Correspon al traspàs a resultat de l’exercici de les subvencions de capital 

comptabilitzades en l’exercici 2016 amb contrapartida als actius que composen la 

infraestructura de la xarxa municipal d’aigua cedida en ús. L’amortització de 

l’actiu es realitza linealment en funció de la seva vida útil estimada, i es 
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procedeix al sanejament de la subvenció en la mateixa proporció que 

l’amortització. 

 

El reconeixement comptable dels actius cedits en ús i de la subvenció de capital 

es va realitzar en aplicació de la normativa comptable, i arrel l’aprovació dels 

nous Estatuts i la transformació de la societat d’empresa mixta amb una durada 

de 50 anys a societat de capital íntegrament municipal amb una durada 

indefinida. En la confecció del Pressupost de l’exercici 2017 es van aplicar els 

criteris comptables aplicats en exercicis anteriors, segons els darrers comptes 

anuals aprovats fins aquell moment, que eren els corresponents a l’exercici 2015. 

 

6.2.- Dret de superfície finca circumval·lació 

Correspon al traspàs a resultat de l’exercici dels ingressos a distribuir registrats a 

l’exercici 2008 pel dret de superfície concedit per l’Ajuntament de Barberà del 

Vallès sobre una part de la finca municipal situada al carrer circumval·lació, on 

es van construir les actuals instal·lacions de la Societat. El seu traspàs a resultats 

es realitza pel mateix import que la dotació a l’amortització. 

 

6.3.- Subvenció ETAP 

Correspon al sanejament de la subvenció rebuda en l’exercici 2008 de l’ Entitat 

Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus per a la construcció 

de l’estació potabilitzadora. Aquest sanejament es realitza proporcionalment a 

l’amortització de la inversió realitzada en la ETAP, sobre la que s’ha estimat una 

vida útil de 33 anys. 

 

 

7.- Resultat per alienació de l’immobilitzat 

No es preveuen vendes d’immobilitzat entre setembre i desembre 2017. 
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7.-PRESSUPOST DE DESPESES DE L’EXERCICI 2018 

 
            

  Previsió a Pressupost 

  
%  

DESPESES 31/12/17 2018 Ref Variacions Variació 

            

COMPRES 1.843.353,71 1.792.729,60 

 

-50.624,11 -2,75% 

Aigua Ter 28.250,81 29.520,08 1.1 1.269,27 4,49% 

Aigua Llobregat 149.598,44 156.319,60 1.1 6.721,16 4,49% 

Aigua Sogemasa 136.174,38 142.292,52 1.1 6.118,14 4,49% 

Quota fixa regional 812.822,76 829.079,16 1.1 16.256,40 2,00% 

Quota fixa metropolitana 175.535,16 179.045,88 1.1 3.510,72 2,00% 

Aigua Cassa 119.584,68 124.938,45 1.2 5.353,77 4,48% 

Cànon de l'aigua 6.972,74 6.972,74 1.3 0,00 0,00% 

Materials de reposició per obres i serveis 345.954,57 254.731,80 1.4 -91.222,77 -26,37% 

Compra comptadors 68.460,17 69.829,37 

 

1.369,20 2,00% 

  

    
  

ARRENDAMENTS I CÀNONS 108.271,53 37.712,59 

 

-70.558,94 -65,17% 

Quotes manteniment 36.973,13 37.712,59 

 

739,46 2,00% 

Cànon servei zona blava 71.298,40 0,00 2.1 -71.298,40 -100,00% 

  

    
  

REPARACIONS I CONSERVACIONS 97.288,33 237.634,10 

 

140.345,77 144,26% 

Reparacions instal·lacions municipals cedides 54.518,58 194.008,95 3.1 139.490,37 255,86% 

Manteniment instal·lacions municipals cedides 15.900,97 16.218,99 

 

318,02 2,00% 

Consums de clor i reactius xarxa municipal 9.058,55 9.239,72 

 

181,17 2,00% 

Reparacions i manteniment propi immobilitzat 12.683,27 12.936,94 

 

253,67 2,00% 

Manteniments zona blava 5.126,96 5.229,50 

 

102,54 2,00% 

  

    
  

SERVEIS DE PROFESSIONALS 325.317,25 400.209,57 

 

74.892,32 23,02% 

Contractació maquinaria i serveis 204.477,47 291.742,99 4.1 87.265,52 42,68% 

Anàlisi d'aigua 10.030,65 10.231,26 

 

200,61 2,00% 

Manteniment software i impressió factures aigua 34.052,57 34.733,62 

 

681,05 2,00% 

Estudis tècnics 29.501,11 15.301,14 4.2 -14.199,97 -48,13% 

Auditoria, assessoria i consultoria 32.983,09 33.642,75 

 

659,66 2,00% 

Neteja 9.641,78 9.834,62 

 

192,84 2,00% 

Altres serveis 4.630,58 4.723,19 

 

92,61 2,00% 

  

    
  

TRANSPORTS 689,82 703,62 

 

13,80 2,00% 

Transports contractats i quilometratge 689,82 703,62 

 

13,80 2,00% 

  

    
  

PRIMES D'ASSEGURANCES 34.588,10 37.879,86 

 

3.291,76 9,52% 

Assegurances de vehicles 8.909,04 9.687,22 5.1 778,18 8,73% 

Altres assegurances 25.679,06 28.192,64 5.1 2.513,58 9,79% 

  

    
  

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 3.760,67 3.835,88 

 

75,21 2,00% 

Serveis bancaris 3.760,67 3.835,88 

 

75,21 2,00% 
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  Previsió a Pressupost 

  
 % 

DESPESES (continuació) 31/12/17 2018 Ref Variacions Variació 

  

    
  

PUBLICITAT I  PROPAGANDA 2.260,46 2.305,67 

 

45,21 2,00% 

Publicitat i anuncis 85,20 86,90 

 

1,70 2,00% 

Relacions públiques 2.175,26 2.218,77 

 

43,51 2,00% 

  

    
  

SUBMINISTRAMENTS 93.619,64 127.492,03 

 

33.872,39 36,18% 

Energia de pous i instal·lacions 53.699,50 84.773,49 6.1 31.073,99 57,87% 

Combustibles i lubricants 9.521,52 11.711,95 6.2 2.190,43 23,01% 

Altres subministraments 30.398,62 31.006,59 

 

607,97 2,00% 

  

    
  

ALTRES SERVEIS 91.713,54 92.886,39 

 

1.172,85 1,28% 

Material d'oficina 9.526,85 9.717,39 

 

190,54 2,00% 

Comunicacions 30.428,72 31.037,29 

 

608,57 2,00% 

Consumibles zona blava 2.055,00 2.096,10 

 

41,10 2,00% 

Despeses de comunitat pàrquing A. Serra 33.071,16 33.071,16 

 

0,00 0,00% 

Altres despeses 16.631,81 16.964,45 

 

332,64 2,00% 

  

    
  

TRIBUTS 82.637,49 83.908,19 

 

1.270,70 1,54% 

Altres tributs 38.754,85 38.754,85 

 

0,00 0,00% 

Aprofitament del domini públic local 43.882,64 45.153,34 7.1 1.270,70 2,90% 

  

    
  

DESPESES  DE PERSONAL 1.249.534,11 1.478.890,11 8 229.356,00 18,36% 

Sous i Salaris 934.977,46 1.105.977,46 

 

171.000,00 18,29% 

Seguretat Social a càrrec de l´empresa 307.840,11 365.296,11 

 

57.456,00 18,66% 

Altres despeses de personal 6.716,54 7.616,54 

 

900,00 13,40% 

  

    
  

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 14.636,33 15.213,09 

 

576,76 3,94% 

Aportació Fundació Barberà Solidaria 12.404,27 12.981,03 9.1 576,76 4,65% 

Indemnitzacions a tercers 2.232,06 2.232,06 

 

0,00 0,00% 

  

    
  

DESPESES FINANCERES 23.606,94 23.253,95 

 

-352,99 -1,50% 

Despeses de gestió i devolució rebuts 21.245,70 21.245,70 

 

0,00 0,00% 

Altres despeses financeres 2.008,25 2.008,25 

 

0,00 0,00% 

Variació valor raonable instruments financers 352,99 0,00 10.1 -352,99 -100,00% 

  

    
  

AMORTITZACIONS 372.729,50 430.950,34 

 

58.220,84 15,62% 

De l'immobilitzat intangible 205.939,85 213.968,53 11.1 8.028,68 3,90% 

De l'immobilitzat material 141.345,78 191.537,94 11.2 50.192,16 35,51% 

De inversions immobiliàries 25.443,87 25.443,87 11.3 0,00 0,00% 

  

    
  

PÈRDUES PER DETERIORAMENT 12.890,18 12.000,00 

 

-890,18 -6,91% 

De crèdits comercials 12.890,18 12.000,00 12 -890,18 -6,91% 

  

    
  

TOTAL DESPESES 4.356.897,60 4.777.604,99   420.707,39 9,66% 
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A continuació es detallen totes les explicacions que es consideren necessàries per 

oferir una major informació sobre les estimacions de despeses realitzades per 

l’exercici 2018. 

 

Pel que fa a les partides de despesa de les que no es realitza una explicació 

concreta: 

- En aquelles que el % de variació és el 0,00%, s’han mantingut les 

mateixes xifres de l’exercici 2017. 

- En aquelles que s’han considerat possibles increments de preus s’ha 

aplicat un augment del 2,00%, en base a la previsió del IPC pel tancament 

de l’exercici 2017.  

 

 

1.- Compres 

L’estimació del consum d’aigua de l’exercici 2018 s’ha realitzat en base a les 

següents hipòtesis: 

- L’estimació dels metres cúbics totals a consumir en l’exercici 2018 s’ha 

realitzat en base a la previsió de metres cúbics a facturar que es detalla en el 

següent apartat “8. Pressupost d’ingressos de l’exercici 2018”, i considerant un 

rendiment promig de la xarxa del 90%. 

- La distribució de la compra d’aigua entre les diferents zones, s’ha realitzat 

considerant la mateixa distribució que en l’exercici 2017. 

 

Amb aquestes hipòtesis, les dades històriques de consums són les següents: 

  
Metres3 Metres3 Metres3 

Origen   2016 Estimació 2017 Estimació 2018 

ATLL (aigua Ter) 
 

187.384 208.370 213.462 

ATLL (aigua Llobregat) 
 

1.193.093 1.103.396 1.130.359 

ATLL (aigua de Sogemasa) 
 

856.978 1.004.384 1.028.928 

CASSA (subministrament polígon Santiga) 199.164 186.793 191.358 

CASSA (subministrament Can Viloca) 257 269 276 

Total metres cúbics   2.436.876 2.503.212 2.564.383 
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1.1.- Compra d’aigua al consorci Ter-Llobregat 

Donada l’estimació de compra d’aigua a ATLL, l’import a satisfer al Consorci 

Ter-Llobregat seria el que s’indica a continuació, considerant un increment del 

2% de les tarifes actualment vigents a partir del 1 de gener de 2018: 

    Preu     

Concepte   Euro/m3 m3 Total 

          

Ter 
   

  

Tarifa 
 

0,138292 
 

  

Import consum d'aigua estimat Ter 
 

213.462 29.520,08 

  
   

  

Llobregat 
   

  

Tarifa 
 

0,138292 
 

  

Import consum d'aigua estimat Llobregat 
 

1.130.359 156.319,60 

  
   

  

Sogemasa 
   

  

Tarifa 
 

0,138292 
 

  

Import consum d'aigua estimat Sogemasa 
 

1.028.928 142.292,52 

  
   

  

Quota fixa de servei: 
   

  

Quota fixa regional  
   

829.079,16 

Quota fixa metropolitana  
   

179.045,88 

  
Import consum d'aigua total estimat Consorci Ter-Llobregat 1.336.257,24 

 

1.2.- Compra d’aigua al proveïdor CASSA 

En el cas de la compra d’aigua a CASSA, també s’ha considerat un increment del 

2% de les tarifes aplicades actualment. Segons els càlculs realitzats, la compra 

d’aigua a CASSA per l’exercici 2018 presenta les següents xifres: 

 
    Preu     

Concepte   Euro/m3 m3 Total 

          

Polígon Santiga 
   

  

Tarifa 
 

0,6477 
 

  

Import consum d'aigua estimat 
 

191.358 123.942,58 

  
   

  

Casetes Can Viloca 
   

  

Període: Gener-febrer'17 
   

  

Tarifa 
   

  

Q. servei 
 

65,36 €/mes 784,32 

Consum d'aigua estimat  
 

0,7665 276 211,55 

  
   

  

Import consum d'aigua total estimat CASSA     124.938,45 
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1.3.- Cànon de l’aigua 

S’ha estimat que l’import a satisfer a l’Agència Catalana de l’Aigua en concepte 

de cànon de l’aigua serà similar al del 2017. 

 

1.4.- Materials de reposició per obres i serveis 

L’estimació per l’exercici 2018 de la despesa en concepte de materials de 

reposició per obres i serveis s’ha realitzat considerant el següent: 

- S’ha aplicat l’increment de preus previst del 2%. 

- Pel que fa als materials per treballs a la xarxa d’aigua, l’estimació s’ha 

realitzat en base a la previsió de noves inversions a realitzar que figura en el 

Pla d’inversions per l’exercici 2018. 

- Pels serveis que actualment presta la societat, s’ha estimat un import similar 

al previst per l’exercici 2017. 

- Pel que fa als materials per obres, s’ha considerat un import similar a 

l’exercici 2017, a excepció d’aquells imports considerats com a no recurrents 

a 31 d’agost de 2017 i d’aquells imports addicionals considerats per obres a 

realitzar fins a finals de l’exercici 2017. 

- A partir de 1 de gener de 2018 es preveu la prestació a l’Ajuntament de 

Barberà del Vallès del servei de gestió de la xarxa de clavegueram. Per aquest 

servei s’ha estimat una despesa anual per materials per import de 30.000,00 

euros. 

 

 

2.- Arrendaments i Cànons 

 

2.1.- Cànon servei zona blava 

Actualment el contracte signat amb l’Ajuntament per a la gestió del servei de la 

zona blava es troba prorrogat com a màxim fins al 31 de desembre de 2017. Es 

preveu que l’Ajuntament formalitzi un encàrrec directe a SABEMSA per a la 

prestació d’aquest servei, com a societat mercantil que té la condició de mitjà 

propi de l’Ajuntament, per un import anual de 88.838,92 euros, IVA inclòs, i que 

la totalitat de la recaptació sigui abonada íntegrament a l’Ajuntament. Segons 

aquestes noves condicions de prestació del servei, la Societat no haurà de satisfer 

cap cànon. S’ha considerat que el nou encàrrec entraria en vigor el 1 de gener de 

2018. 
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3.- Reparacions i conservacions 

 

3.1.- Reparacions instal·lacions municipals cedides 

L’estimació pel 2018 s’ha realitzat en base a la despesa de l’any 2017, 

considerant l’increment de preus previst del 2%. Addicionalment, atesa la 

situació actual de les reserves d’aigua, s’ha estimat que durant el 2018 podria 

posar-se en marxa el decret de sequera, el que suposaria que caldria una 

utilització de la ETAP a ple rendiment. Prèviament s’haurien de fer tasques de 

revisió en la planta de tractament per a la seva posta en marxa a ple rendiment, 

amb un cost estimat de 138.400 euros. 

 

 

4.- Serveis de professionals 

 

4.1.- Contractació maquinària i serveis 

Per aquells serveis relacionats amb treballs recurrents, s’ha estimat un import 

similar al del 2017, i s’ha considerat l’increment de preus previst del 2%. 

Addicionalment, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

- Les despeses relacionades amb treballs a la xarxa d’aigua s’han estimat en 

base a la previsió de noves inversions a realitzar que figura en el Pla 

d’inversions per l’exercici 2018. 

- No s’han considerat com a recurrents despeses per import total de 50.245,59 

euros relacionades amb obres concretes realitzades en l’exercici 2017. 

- A partir de 1 de gener de 2018 es preveu la prestació a l’Ajuntament de 

Barberà del Vallès del servei de gestió de la xarxa de clavegueram. S’ha 

estimat que inicialment s’hauran de subcontractar a tercers alguns dels 

treballs relacionats amb els serveis a prestar.  

 

4.2.- Estudis tècnics 

En l’exercici 2017 s’ha realitzat un estudi tècnic-econòmic relacionat amb el 

servei de neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament de Barberà del 

Vallès. No s’ha considerat que en l’exercici 2018 s’hagi d’encarregar cap altre 

estudi específic. 
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5.- Primes d’assegurances 

 

5.1.- Assegurances de vehicles i altres assegurances 

S’ha estimat l’increment de preus més un import addicional de 2.600,00 euros 

per a l’exercici 2018 per a la contractació d’assegurances relacionades amb el 

nou servei a prestar de gestió de la xarxa de clavegueram. 

 

 

6.- Subministraments 

 

6.1.- Energia de pous i instal·lacions 

S’ha estimat l’increment de preus previst del 2%. Addicionalment s’ha considerat 

que el funcionament a ple rendiment de la ETAP suposarà un increment en la 

despesa d’energia de aproximadament 30.000 euros. 

 

6.2.- Combustibles i lubricants 

S’ha estimat un increment en la despesa prevista per a l’exercici 2018 de 

combustibles i lubricants respecte a l’exercici 2017 per import de 2.000,00 euros, 

amb motiu del nou servei a prestar de gestió de la xarxa de clavegueram, a més 

de l’increment previst de preus. 

 

 

7.- Tributs 

 

7.1.- Aprofitament del domini públic local 

L’estimació de la taxa per aprofitament del domini públic local és la següent: 

  
Import 

 
Quota fixa de servei 

 
1.155.789,91 Estimació 2018 

Subministrament d'aigua 1.854.432,75 Estimació 2018 

Total   3.010.222,66 
 

    
Aprofitament del domini públic local (1,5%) 45.153,34 

 
 

 

8.- Despeses de personal 

L’estimació de la despesa de personal per l’exercici 2018 s’ha realitzat tenint en 

compte les següents consideracions: 
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- Es preveu la incorporació des de 1 de gener de 2018 d’un tècnic i d’un operari 

per donar suport, especialment als serveis de manteniment multitècnic dels 

edificis municipals i de manteniment d’enllumenat i semaforia. 

- Es preveu la incorporació de dos operaris des de 1 de gener de 2018 per a la 

prestació del servei de gestió de la xarxa de clavegueram, i de dos operaris 

més a partir de 1 d’abril de 2018. 

- No es preveu increment salarial a l’exercici 2018. 

 

En base a aquestes hipòtesis, l’estimació de les despeses de personal és la 

següent: 

  Sous i 

Seguretat 

Social 

Altres 

despeses  

Concepte 
 

Salaris empresa de personal TOTAL 

Treballadors en nòmina al 2017   934.977,46 307.840,11 6.716,54 1.249.534,11 

Nou personal suport serveis manteniment 66.000,00 22.176,00 300,00 88.476,00 

Nou personal per gestió clavegueram 105.000,00 35.280,00 600,00 140.880,00 

Total despesa de personal prevista 1.105.977,46 365.296,11 7.616,54 1.478.890,11 

 

 

9.- Altres despeses de gestió 

 

9.1.- Aportació Fundació Barberà Solidària 

Correspon a la donació a la Fundació Barberà Solidària acordada pel Consell 

d’Administració equivalent al 0,9 % sobre els ingressos de la venda d’aigua. 

Calculat sobre els ingressos estimats per l’exercici 2018. 

 

 

10.- Despeses financeres 

10.1.- Variació valor raonable instruments financers 

No es preveuen canvis de valor raonable significatius en els instruments 

financers en l’exercici 2018. 
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11.- Dotacions a les amortitzacions 

 

11.1.- De l’immobilitzat intangible 

Pera la dotació a les amortitzacions de l’exercici 2018 tindrem en compte dos 

supòsits: 

1. Per les altes previstes en l’exercici 2018 (les recollides en el pla 

d’inversions), l’estimació efectuada és la següent: 

 
Cost Vida útil Data Amortització Amortització 

Detall de la inversió previst (en anys) inici anual 2018 

Substitució de canonada al c/ Pintor Murillo 35.000,00 33 01/03/18 1.060,61 883,84 

Substitució de canonada al c/ Migdia 90.000,00 33 01/09/18 2.727,27 909,09 

Instal·lació xarxa nova connexió Can Rabella - Santiga 115.000,00 33 01/06/18 3.484,85 2.032,83 

Actualització informàtica (Software&Hardware) 10.000,00 4 01/07/18 2.500,00 1.250,00 

Total 250.000,00     9.772,73 5.075,76 

2. Per les inversions vigents a 31/12/2017, l’estimació de la dotació a 

l’amortització s’ha realitzat aplicant els mateixos criteris que al 2017. 

 

Segons els criteris indicats, en conjunt l’estimació de la dotació a l’amortització 

per l’exercici 2018 seria la següent: 

Amortització de l'immobilitzat intangible Import 

De inversions existents a 31/12/17 208.892,77 

De noves inversions del 2018 5.075,76 

  213.968,53 

 

11.2.- De l’immobilitzat material 

Per l’estimació de la dotació a l’amortització de l’immobilitzat material de 

l’exercici 2018 s’han tingut en compte els següents supòsits: 

1. Per les altes previstes en l’exercici 2018 (les recollides en el pla 

d’inversions), l’estimació efectuada és la següent: 

 
Cost Vida útil Data Amortització Amortització 

Detall de la inversió previst (en anys) inici anual 2018 

ETAP - Instal·lació 2 filtres per reduir nivells arsènic  253.553,00 5 01/03/18 50.710,60 42.258,83 

Compra vehicle elèctric 28.500,00 10 01/01/18 2.850,00 2.850,00 

Compra remolc amb equip de pressió per a neteja 25.000,00 10 01/03/18 2.500,00 2.083,33 

Total 307.053,00     56.060,60 47.192,16 
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2. Per les inversions vigents a 31/12/2017, l’estimació de la dotació a 

l’amortització s’ha realitzat aplicant els mateixos criteris que al 2017. 

 

Segons els criteris indicats, en conjunt l’estimació de la dotació a l’amortització 

per l’exercici 2018 seria la següent: 

Amortització de l'immobilitzat material Import 

De inversions existents a 31/12/17 144.345,78 

De noves inversions del 2018 47.192,16 

  191.537,94 

 

11.3.- De inversions immobiliàries 

S’ha considerat el mateix import de l’exercici 2017, donat que no es preveuen 

canvis en aquestes inversions. 

 

 

12.- Pèrdues per deteriorament de crèdits comercials 

Segons les dades històriques, es considera que aproximadament 2.000 euros de 

cada període de facturació acaben resultant incobrables. En base a això, s’estima 

que la pèrdua per deteriorament de crèdits comercials a registrar al 2018 estarà al 

voltant dels 12.000 euros. 
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8.- PRESSUPOST D’INGRESSOS DE L’EXERCICI 2018 

 
            
  Previsió a Pressupost 

  
 % 

INGRESSOS 31/12/17 2018 Ref Variacions Variació 

            
FACTURACIÓ D'AIGUA 2.993.858,84 3.125.264,26 

 

131.405,42 4,39% 

Quota fixa de servei 1.108.636,12 1.155.789,91 1.1 47.153,79 4,25% 

Quota manteniment comptadors 113.183,33 115.041,60 1.1 1.858,27 1,64% 

Subministrament d'aigua 1.772.039,39 1.854.432,75 1.2 82.393,36 4,65% 

  
    

  
PRESTACIÓ DE SERVEIS 1.263.729,33 1.241.470,45 

 

-22.258,88 -1,76% 

Contractació 56.909,58 56.909,58 

 

0,00 0,00% 

Precintes 11.296,01 11.296,01 

 

0,00 0,00% 

Canvis de nom i modificacions 2.301,65 2.301,65 

 

0,00 0,00% 

Indemnitzacions per danys a la xarxa 0,00 0,00 

 

0,00 0,00% 

Ingressos per connexions 23.548,01 23.548,01 

 

0,00 0,00% 

Ingressos per obres 641.375,17 227.374,76 2.1 -414.000,41 -64,55% 

Ingressos venda materials 1.664,48 1.664,48 

 

0,00 0,00% 

Ingressos lloguer màquines 8.036,66 8.036,66 

 

0,00 0,00% 

Manteniment enllumenat i semaforia 152.585,78 170.604,00 2.2 18.018,22 11,81% 

Manteniment semàfors 5.770,62 

 

2.2 -5.770,62 -100,00% 

Manteniment edificis municipals 182.352,12 323.187,24 2.2 140.835,12 77,23% 

Manteniment fonts ornamentals 31.552,08 31.515,00 2.2 -37,08 -0,12% 

Ingressos per vendes targetes pàrquing 49,46 49,46 

 

0,00 0,00% 

Manteniment pàrquing "Antoni Serra" 11.305,62 11.305,62 

 

0,00 0,00% 

Administració pàrquing "Antoni Serra" 6.041,26 6.041,26 

 

0,00 0,00% 

Ingressos zona blava 123.581,07 88.838,92 2.3 -34.742,15 -28,11% 

Ingressos verificació i control d'abocaments 5.359,76 0,00 2.4 -5.359,76 -100,00% 

Gestió del clavegueram 0,00 278.797,80 2.5 278.797,80 100,00% 

  
    

  
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 247.931,46 233.402,97 

 

-14.528,49 -5,86% 

Ingressos per lloguer immobles 51.964,80 51.964,80 

 

0,00 0,00% 

Ingressos per refacturació de consums 22.393,44 22.393,44 

 

0,00 0,00% 

Ingressos per lloguer pàrquing "Antoni Serra" 50.770,91 50.770,91 

 

0,00 0,00% 

Ingressos per lloguer pàrquing mercadet 19.026,24 19.026,24 

 

0,00 0,00% 

Premi recaptació escombraries 43.070,73 43.778,16 3.1 707,43 1,64% 

Premi recaptació clavegueram 5.178,25 5.263,25 3.2 85,00 1,64% 

Bonificació cànon de l'aigua 27.779,35 24.474,32 3.3 -3.305,03 -11,90% 

Altres ingressos 27.747,74 15.731,85 3.4 -12.015,89 -43,30% 

  
    

  
INGRESSOS FINANCERS 124,38 124,38 4 0,00 0,00% 

Interessos bancaris 124,38 124,38 

 

0,00 0,00% 

Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 

 

0,00 0,00% 

  
    

  
TREBALLS PER A L'IMMOBILITZAT 110.124,34 240.000,00 5 129.875,66 117,94% 

Treballs per a l'immobilitzat intangible 110.124,34 240.000,00 

 

129.875,66 117,94% 

  
    

  
IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS 200.348,56 200.348,50 

 

-0,06 0,00% 

Actius xarxa d'aigua 146.200,20 146.200,20 6.1 0,00 0,00% 

Dret de superfície finca circumval·lació 4.161,96 4.161,90 6.2 -0,06 0,00% 

Subvenció ETAP 49.986,40 49.986,40 6.3 0,00 0,00% 

  
    

  
RESULTAT ALIENACIÓ IMMOBILITZAT 0,00 0,00 7 0,00 0,00% 

Beneficis procedents de l'immobilitzat 0,00 0,00 

 

0,00 0,00% 

  
    

  
TOTAL INGRESSOS 4.816.116,91 5.040.610,56   224.493,65 4,66% 

      RESULTAT 459.219,31 263.005,57   -196.213,74 -42,73% 
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A continuació es detallen totes les explicacions que es consideren necessàries per 

oferir una major informació sobre les estimacions de ingressos realitzades per 

l’exercici 2018. 

 

Al igual que en el cas de les despeses, pel que fa a totes aquelles partides de 

ingressos de les que no es realitza una explicació concreta: 

- En aquelles que el % de variació és el 0,00%, s’han mantingut les 

mateixes xifres de l’exercici 2017. 

- No s’han considerat increments de preus, atès que no es preveu variació 

de les tarifes per la facturació d’aigua, i que la resta d’ingressos estan 

relacionats principalment a encàrrecs de l’Ajuntament i a altres ingressos 

regulats per contractes concrets.  

 

1.- Ingressos per facturació d’aigua 

A continuació es detallen els càlculs realitzats per pressupostar aquests ingressos. 

 

1.1.- Ingressos per facturació de quotes de servei i quotes de manteniment de 

comptadors 

Per a la previsió d’aquests ingressos s’han tingut en compte els següents passos: 

1. Els abonats de cada període de facturació s’han incrementat en 0,2969% 

equivalent al creixement mig bimensual estimat per l’exercici 2017. 

2. Pel que fa a la quota de servei, s’ha estimat que al 2018 es mantindrà la 

mateixa mitja per abonat de l’exercici 2017, després de l’aplicació de les 

tarifes actuals que van entrar en vigor el 4 d’abril de 2017. 

3. Pel que fa a la quota de manteniment, s’ha estimat que al 2018 es mantindrà la 

mateixa mitja per abonat de l’exercici 2017. 

La següent taula estableix els ingressos estimats per a l’exercici 2018: 

  
QUOTA SERVEI QUOTA MANTENIMENT 

  Abonats Import Mitja abonat Import Mitja abonat 

Gener-febrer 18 15.735 191.203,85 12,1515 19.031,48 1,2095 

Març-abril 18 15.782 191.774,97 12,1515 19.088,33 1,2095 

Maig-juny 18 15.829 192.346,09 12,1515 19.145,18 1,2095 

Juliol-agost 18 15.876 192.917,21 12,1515 19.202,02 1,2095 

Setembre-octubre 18 15.923 193.488,33 12,1515 19.258,87 1,2095 

Novembre-desembre 18 15.970 194.059,46 12,1515 19.315,72 1,2095 

TOTAL 
 

1.155.789,91   115.041,60 
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1.2.- Ingressos per venda d’aigua 

Per calcular els ingressos per venda d’aigua, s’ha tingut en compte l’evolució 

prevista dels abonats, segons l’esmentat en l’apartat anterior. Per estimar els 

metres cúbics a facturar, s’ha calculat l’increment mig en el consum per abonat 

del 2017 respecte al 2016, que ha estat del 0,54%. El consum mig per abonat de 

cada període de facturació s’ha estimat en base a l’import del 2017, incrementat 

per aquest 0,54%. Pel que fa a les tarifes, s’ha considerat que durant l’any 2018 

es mantindran les tarifes actuals que van entrar en vigor el 4 d’abril de 2017. 

 

Amb aquestes consideracions, l’estimació dels ingressos per venda d’aigua de 

l’exercici 2018 ha estat la següent: 

Període Abonats 
Consum 

m3 

Mitja 

facturació 

m3 any 2018 

Estimació 

facturació 

2018 

Gener-febrer 18 15.735 345.066 0,7504 258.954,27 

Març-abril 18 15.782 371.919 0,7891 293.464,79 

Maig-juny 18 15.829 433.461 0,7746 335.746,39 

Juliol-agost 18 15.876 440.236 0,8000 352.205,75 

Setembre-octubre 18 15.923 399.026 0,7873 314.155,10 

Novembre-desembre 18 15.970 380.928 0,7873 299.906,45 

Total 
 

2.370.636 
 

1.854.432,75 

 

 

 

2.- Ingressos diversos per prestació de serveis 

2.1.- Ingressos per obres 

Els ingressos per obres de l’any 2018 s’han estimat en base als de l’exercici 

2017, sense tenir en compte aquells ingressos per obres per encàrrecs concrets de 

l’any 2017, que no es consideren recurrents. L’estimació realitzada d’aquests 

ingressos ha estat la següent: 

  Saldo a Import no Previsió 

Concepte 31/12/2017 recurrent 2018 

Obres diverses 62.452,02 29.459,28 32.992,74 

Obres enllumenat públic 299.686,07 278.042,48 21.643,59 

Obres edificis 222.551,58 106.498,65 116.052,93 

Instal·lacions actes 16.685,87 0,00 16.685,87 

Obres semaforia 210,00 0,00 210,00 

Obres climatització 39.789,63 0,00 39.789,63 

TOTAL 641.375,17 414.000,41 227.374,76 
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2.2.- Ingressos per manteniments 

Els contractes per a la gestió del servei municipal de manteniment i conservació 

de l’enllumenat públic i semàfors i per a la prestació dels serveis de manteniment 

i conservació de les instal·lacions elèctriques i de fontaneria dels edificis i 

dependències municipals  es troben en vigor com a màxim fins a 31 de desembre 

de 2017.  

 

Es preveu que aquests serveis es continuïn encarregant a SABEMSA, en qualitat 

de mitjà propi de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, i en l’actualitat s’està 

treballant per adoptar els corresponents acords d’encàrrecs de gestió a 

SABEMSA. Segons les noves condicions de prestació d’aquests serveis que 

figuren a les propostes amb les que s’està treballant en l’actualitat, la previsió 

d’aquests ingressos per a l’any 2018 és la següent: 

 

  

Quota mensual 

promig   

Concepte 
 

any 2018 nº mesos Import 2018 

Manteniment enllumenat i semaforia 14.217,00 12 170.604,00 

Manteniment multitècnic edificis municipals: 
  

  - Manteniment edificis 26.932,27 12 323.187,24 

  - Manteniment fonts ornamentals 2.626,25 12 31.515,00 

    
354.702,24 

 

 

2.3.- Ingressos zona blava 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, actualment el contracte signat amb 

l’Ajuntament per a la gestió del servei de la zona blava es troba prorrogat com a 

màxim fins al 31 de desembre de 2017. Es preveu que a partir de 1 de gener de 

2018 entri en vigor un nou encàrrec directe a SABEMSA per a la prestació 

d’aquest servei, com a societat mercantil que té la condició de mitjà propi de 

l’Ajuntament. S’estima que l’import anual a rebre per SABEMSA per la 

prestació del servei serà de 88.838,92 euros, i que es facturarà cada mes a 

l’Ajuntament una dotzena part d’aquest import. Es preveu que la recaptació de la 

zona blava serà abonada íntegrament a l’Ajuntament, com a ingrés propi de 

l’Ajuntament. 

 

 

2.4.- Ingressos per verificació i control d’abocaments 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, en relació al contracte formalitzat el 7 

d’agost de 2013 amb l’Ajuntament per a l’execució dels treballs de verificació i 
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control d’abocaments de la xarxa de sanejament en medi natural del municipi, la 

darrera factura va ser la corresponent als treballs realitzats al mes de juny de 

2017. No es preveu la renovació d’aquest contracte. 

 

2.5.- Ingressos pel servei de gestió del clavegueram 

A partir de 1 de gener de 2018 es preveu que la societat prestarà a l’Ajuntament 

de Barberà del Vallès el servei de gestió de la xarxa de clavegueram. L’estimació 

dels ingressos anuals per la prestació d’aquest servei ascendeix a 320.502,80 

euros. No obstant, atès que en un primer moment no es podran dur a terme alguns 

dels serveis previstos a la proposta formulada per l’Ajuntament, s’estima que els 

ingressos per l’exercici 2018 seran de 278.797,80 euros. 

 

 

3.- Altres ingressos d’explotació 

3.1.- Retribució per recaptació de la taxa d’escombraries 

Segons acord de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, a partir de l’exercici 2016 

queda establert en el 2% l’import de la retribució a percebre per la gestió de la 

cobrança de la taxa municipal de Recollida, Tractament i Eliminació 

d’Escombraries i altres Residus Sòlids Urbans. La retribució de l’exercici 2018 

ha estat estimada segons el següent detall: 

    

Import 

escombraries 

Import 

escombraries Bonificació 

Període Nº abonats mitja per abonat Total 2,00% 

Gener-febrer 18 15.735 23,01328 362.113,96 7.242,28 

Març-abril 18 15.782 23,01328 363.195,58 7.263,91 

Maig-juny 18 15.829 23,01328 364.277,21 7.285,54 

Juliol-agost 18 15.876 23,01328 365.358,83 7.307,18 

Setembre-octubre 18 15.923 23,01328 366.440,45 7.328,81 

Novembre-desembre 18 15.970 23,01328 367.522,08 7.350,44 

TOTAL ANY 2018     2.188.908,11 43.778,16 

 

El número d’abonats es correspon amb l’estimat per a les previsions d’ingressos 

d’aigua realitzades, i la mitja per abonat de l’import d’escombraries es correspon 

a l’import mig estimat de l’exercici 2017. 

 



Pàgina 50 

3.2.- Retribució per recaptació de la taxa de clavegueram 

L’import d’aquesta retribució està establert en el 0,5% de l’import recaptat per la 

societat per la taxa municipal del servei de clavegueram. La retribució de 

l’exercici 2018 ha estat estimat segons següent detall: 

    

Import 

clavegueram 

Import 

clavegueram Bonificació 

Període Nº abonats mitja per abonat TOTAL 0,50% 

Gener-febrer 18 15.735 11,06711 174.140,93 870,70 

Març-abril 18 15.782 11,06711 174.661,08 873,31 

Maig-juny 18 15.829 11,06711 175.181,24 875,91 

Juliol-agost 18 15.876 11,06711 175.701,39 878,51 

Setembre-octubre 18 15.923 11,06711 176.221,54 881,11 

Novembre-desembre 18 15.970 11,06711 176.741,70 883,71 

TOTAL ANY 2018     1.052.647,88 5.263,25 

 

El número d’abonats es correspon amb l’estimat per a les previsions d’ingressos 

d’aigua realitzades, i la mitja per abonat de l’import de clavegueram es correspon 

a l’import mig estimat de l’exercici 2017. 

 

3.3.- Bonificació cànon de l’aigua 

Tal com s’ha esmentat en apartats anteriors, correspon a la bonificació de 

l’Agència Catalana de l’Aigua del 1,60% sobre els imports del cànon de l’aigua. 

L’import estimat per l’exercici 2018 ha estat el següent: 

Període nº abonats 

cànon per 

abonat 

cànon 

estimat % bonificació 

Bonificació 

estimada 

Gener-febrer 18 15.735 14,09 221.706,15 1,6000% 3.547,30 

Març-abril 18 15.782 14,80 233.573,60 1,6000% 3.737,18 

Maig-juny 18 15.829 18,58 294.102,82 1,6000% 4.705,65 

Juliol-agost 18 15.876 20,13 319.583,88 1,6000% 5.113,34 

Setembre-octubre 18 15.923 14,80 235.660,40 1,6000% 3.770,57 

Novembre-desembre 18 15.970 14,09 225.017,30 1,6000% 3.600,28 

        TOTAL 24.474,32 

 

L’estimació del número d’abonats es correspon amb la realitzada per a la previsió 

dels ingressos per venda d’aigua. Pel que fa al cànon promig per abonat, s’ha 

considerat el mateix import que en el mateix període de l’exercici anterior.  
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3.4.- Altres ingressos 

S’ha considerat el mateix import que al 2017 per la facturació a clients per les 

despeses de devolució de rebuts. No s’ha considerat cap import en concepte de 

regularitzacions comptables ni altres ingressos. 

 

 

4.- Ingressos financers 

S’ha estimat un import d’interessos bancaris similar al de l’exercici 2017, donat 

que no es preveuen canvis importants en les inversions financeres realitzades per 

la Societat. 

 

 

5.- Treballs per al propi immobilitzat 

Aquests ingressos corresponen a l’import a activar com a més cost de la xarxa 

d’aigua, per les inversions realitzades per SABEMSA en la xarxa. L’import 

estimat per l’exercici 2018 es correspon amb les actuacions de instal·lació de 

canonada previstes en el Pla d’Inversions per a l’exercici 2018. 

 

 

6.- Imputació de subvencions 

6.1.- Actius xarxa d’aigua 

Correspon al traspàs a resultat de l’exercici de les subvencions de capital 

comptabilitzades en l’exercici 2016 amb contrapartida als actius que composen la 

infraestructura de la xarxa municipal d’aigua cedida en ús. L’amortització de 

l’actiu es realitza linealment en funció de la seva vida útil estimada, i es 

procedeix al sanejament de la subvenció en la mateixa proporció que 

l’amortització. 

 

6.2.- Dret de superfície finca circumval·lació 

Correspon al traspàs a resultat de l’exercici dels ingressos a distribuir registrats a 

l’exercici 2008 pel dret de superfície concedit per l’Ajuntament de Barberà del 

Vallès sobre una part de la finca municipal situada al carrer circumval·lació, on 

es van construir les actuals instal·lacions de la Societat. El seu traspàs a resultats 

es realitza pel mateix import que la dotació a l’amortització. 
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6.3.- Subvenció ETAP 

Correspon al traspàs a resultat de l’exercici de la subvenció rebuda en l’exercici 

2008 de l’ Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus 

per finançar el cost de construcció de la ETAP. El sanejament de la subvenció es 

realitza proporcionalment a l’amortització de la inversió realitzada. L’estimació 

per l’exercici 2018 ha estat realitzada pels mateixos imports del 2017.  

 

 

7.- Resultat per alienació de l’immobilitzat 

No es preveuen vendes d’immobilitzat en l’exercici 2018. 
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9.- PLA D’INVERSIONS PER A L’EXERCICI 2018 

 

El Pla d’Inversions i el finançament que l’entitat té previst executar en l’exercici 

2018 és el següent: 

 
Detall de la inversió Cost previst Finançament Vida útil 

    

Substitució de canonada al c/ Pintor Murillo 35.000,00 Recursos propis 33 anys 

Substitució de canonada al c/ Migdia 90.000,00 Recursos propis 33 anys 

Instal·lació xarxa nova connexió Can Rabella-Santiga 115.000,00 Recursos propis 33 anys 

Actualització informàtica (Software & Hardware) 10.000,00 Recursos propis   4 anys 

ETAP - Instal·lació 2 filtres per reduir nivells arsènic 253.553,00 Recursos propis 5 anys 

Compra vehicle elèctric 28.500,00 Recursos propis 10 anys 

Compra remolc amb equip de pressió per a neteja 25.000,00 Recursos propis  10 anys 

    

Total 557.053,00   

 

El finançament d’aquestes inversions es realitzarà en principi segons està 

establert en la taula, si bé es podrà variar en funció de les necessitats de 

tresoreria. 
 


