
ALOC SERVEIS AMBIENTALS SL 2015 

 

MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE 
L’EXERCICI  2014 

 

La present Memòria es formula amb l’objecte de completar la informació inclosa en el 

Balanç de Situació i el Compte de Pèrdues i Guanys de l’exercici. 

 

1- ACTIVITAT DE LA SOCIETAT 

L’ALOC SERVEIS AMBIENTALS SL es va constituir el 15 d’abril de 2013 en escriptura pública 

davant el notari d’Arenys de Munt, Sr. Josep Pedrosa i Santiago amb número de Protocol 97 i 

va ser rectificada, davant el mateix Notari i a petició del Registrador mercantil l’11 de juliol 

de 2013. L’aprovació de la seva constitució i Estatuts  es va fer pel Ple de l’ajuntament 

d’Arenys de Munt en sessió  celebrada el 17/01/2013 i la rectificació en data 13/06/2013, a 

l’empara del que estableixen els articles 85 i 86 de la Llei reguladora de les bases de Règim 

Local, i 233.22 i 238 de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya. 

Segons els seus Estatuts, l’objecte de l’ALOC el constitueix: “organitzar, gestionar, explotar, 

controlar i prestar els serveis públics municipals ambientals, de qualitat urbana i a la via 

pública que no siguin prestats directament per l'Ajuntament o que aquest acordi encomanar 

a la societat”. 

La societat es regeix pels propis Estatuts i per la Llei de Societat de Capital, a més de la 

normativa mercantil, fiscal i laboral. També, en tractar-se d’una societat de capital 

íntegrament municipal es trobaria sotmesa, pel que fa a la seva activitat, a normativa de dret 

públic que en l’exercici que ens ocupa, davant la seva inactivitat, no s’ha arribat a aplicar. 

L’ALOC figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum  43934, foli 179, full 

B442111, inscripció 1. 

El seu domicili social es troba a Arenys de Munt, a  la Rbla. Francesc Macià 59. 

El 25/07/13 el Ple de l’ajuntament va acordar suspendre l’activitat de la societat. 

Aquest acord va suposar la paralització de les gestions que s’estiguessin duent a terme per 

iniciar el desenvolupament de les seves activitats, amb la conseqüent paralització de 

moviments econòmics més enllà de els despeses de constitució, al 2013, i d’una petita 

despesa financera al 2014. 

D’acord amb l’article 30 dels estatuts de la societat, la manca d’exercici de les activitats que 

constitueixen l’objecte social durant 2 anys consecutius és una causa de dissolució de la 

societat. Els 2 anys es compleixen el 10/09/15, ja que dos anys abans va ser quan es va 

inscriure la societat al Registre Mercantil. Properament, doncs, hauran d’iniciar-se els tràmits 

oportuns per a fer-la efectiva. 



ALOC SERVEIS AMBIENTALS SL 2015 

 

 

2- BASES DE PRESENTACIO: 

Els comptes 2014 s’han preparat a partir dels registres comptables de la societat, i d’acord 

amb el marc normatiu vigent, a l’objecte de mostrar la  imatge fidel del patrimoni i dels 

resultats a 31 de desembre de 2014. 

Han estat formulats pels administradors, i es sotmetran a la seva aprovació per la Junta 

General d’Accionistes, estimant-se que seran aprovats sense canvis. 

3.- RESULTAT : 

Al llarg del 2014 únicament s’ha assumit una despesa financera de 0,55 € , a diferència del 

2013, en que es van assumir les despeses de constitució i assessorament jurídic, així com 

bancàries, obtenint-se també un resultat negatiu. 

Els moviments s’han registrat atenent el principi de meritament, coincident amb el del 

pagament. 

4.- ACTIU: 

La societat no disposa de cap bé immobilitzat. 

 

A 31 de desembre l’actiu corrent existeix un saldo en el compte 4720 pel dret a cobrar de 

438,55 euros corresponent a l’import de l’IVA que es va suportar al 2013 en el pagament de 

les factures abonades, i que resta pendent de reclamar a Hisenda.  

 

Aquest import al llarg del 2014 no s’ha regularitzat, considerant-se pertinent que la 

regularització global dels saldos pendents amb Hisenda es realitzi ja en el moment de 

liquidació de l’empresa. 

 

El líquid de tresoreria és igual a 0 al final de l’exercici 2014. 

 

5.- PASSIU: 

 

La societat s’ha dotat amb un capital de 3.000 euros, representat per 602 participacions de 5 

euros (numerades de l’1 al 602), essent l’únic titular l’Ajuntament d’Arenys de Munt. 

Les factures abonades durant l’exercici 2013 van ser les següents: 

Concepte Import brut IVA IRPF 

Notari          512,10               92,16    -         92,16    

Notari            50,67                 8,83    -            8,83    

Advocat      1.607,44             337,56                      -      

Registre mercantil          491,68                      -                        -      

      2.661,89             438,55    -       100,99    



ALOC SERVEIS AMBIENTALS SL 2015 

 

 

Això va generar un resultat negatiu de – 2.661,89 euros en l’exercici, amb un saldo a favor de 

l’ALOC per la recuperació de l’IVA repercutit de 438,55 euros, i un saldo a favor d’Hisenda 

per l’IRPF retingut de 100,99 euros, pendents de declarar encara a 31/12/14 pels motius 

exposats, a l’espera de la liquidació de la societat. 

 

Amb tot, el patrimoni net a 31 de desembre és de  337,56 euros, tenint en compte que s’ha 

efectuat al llarg de l’exercici 2014 un únic pagament de 0,55 euros per despeses financeres. 

 

6.- ALTRA INFORMACIO: 

 

No han existit més moviments del que ja han estat exposats. 

 

7.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT: 

 

Des del 31 de desembre de 2014 i fins a la formació d’aquest compte anual, no s’ha produït 

cap fet significatiu. 

 

El President, 

 

 

Joan Rabasseda i Ferrer 

Arenys de Munt,  a data 1 de juliol de 2015. 

 

 

DILIGENCIA DE SIGNATURA 

 

Els comptes anuals i la informació de gestió de l’exercici 2014 s’han formulat pels 

administradors de la societat el 4 de juliol de 2015, que són els següents, tenint en compte 

que han perdut la seva condició d’administradors aquells que han perdut la seva condició de 

regidors recentment (4 membres), quedant en exercici del càrrec els següents: 

 

President, Conseller/a, Conseller/a, 

 

 

Joan Rabasseda  Antònia Vila Angels Castillo 
  

Conseller/a, Conseller/a, Conseller/a,  

 

 

Jordi Fajardo Jordi Alcázer Manel Lladó 


