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INFORME D’INTERVENCIÓ 

Que s’emet sobre els comptes anuals de PROMOCIÓ ECONÒMICA DE 
SABADELL SL a 31 de desembre de 2012. 

a) Normativa legal 

Els arts. 213, 220, 221 i 222 de RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals regulen les competències de la funció interventora en l’àmbit 
de les empreses municipals. 

b) Abast de l’informe 

Els comptes de l’empresa han estat auditats per EUROAUDIT AUDITORES, 
S.A.P. 

La informació que contenen els comptes anuals de PROMOCIÓ ECONÒMICA 
DE SABADELL SL és la suficient i necessària per a la comprensió i interpretació 
dels mateixos i el dictamen de l’empresa auditora és favorable sense objeccions, 
i en aquest informe es realitza una revisió complementària als exposats en 
l’auditoria i centrant-se en aspectes econòmic financers i de legalitat i no en el 
grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels seus objectius per la falta 
d’elements de referència. 

c) Comentaris sobre l’anàlisi efectuat 

1. De la societat

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL és una societat amb un capital 
subscrit i desemborsat de 30.050,00 €, íntegrament municipal, constituïda el 30 
de desembre de 2003, que té per objecte social el fomentar, facilitar,  
promocionar i impulsar tota classe d’actuacions generadores d’ocupació i de 
desenvolupament de l’activitat econòmica de Sabadell . 



  Intervenció General

En aquest exercici 2012 la societat ha realitzat una operació de fusió amb les 
empreses Centre de Fires i Congressos Sabadell, SL i Sabadell Equipaments i 
Serveis, SL mitjançant l’absorció de les anteriors societats per part de Promoció 
Econòmica de Sabadell, SL (PES, SL). Al tractar-se d’una fusió entre empreses 
del grup, és d’aplicació la Norma de Registre i Valoració 21 del Pla General 
Comptable “Operacions entre empreses del grup” essent l’empresa adquirent 
Promoció Econòmica de Sabadell, SL . L’operació de fusió ha estat registrada en 
el Registre Mercantil de Barcelona en data 7 de novembre de 2012 i per haver-se 
produït abans de tancar l’exercici només cal elaborar els comptes anuals de la 
pròpia societat fusionada. Els saldos comparatius són els de la pròpia societat 
adquirent corresponents a 31/12/11. 

Es gestiona a través de la Junta General, Consell d'Administració i Gerència, i 
està sotmesa a la legislació mercantil i en determinats aspectes a la de règim 
local. 

No té participacions en cap societat. 

2. Informe de l'auditor

Els comptes de l'exercici de 2012 formulats pel seu Consell d'Administració del 
22 de març de 2013, han estat auditats per EUROAUDIT AUDITORES, S.A.P. 

L’auditor informa favorablement els comptes sense objeccions. 

3. Informe dels comptes

Els comptes es presenten aplicant el Pla General de Comptabilitat aprovat pel 
Reial Decret 1514/2007, i s’inclouen les xifres comparatives amb l’exercici 
anterior. 

De les dades comptables observem que: 

a) Es tracta d’una empresa pública en la qual una part important de la seva 
activitat és de caràcter social, pel que el benefici no és la finalitat bàsica. 

b) Els resultats de la societat han siguts negatius amb unes pèrdues de 
269.194,37 €. 

c)  El seu Balanç a 31 de desembre reflexa en l’ACTIU un actiu no corrent 
(abans Immobilitzat) de 37.714.332,71 €, de caràcter material, immaterial i 
financer; un actiu corrent (abans circulant) de 2.525.513,32 € composat 
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bàsicament pels deutes d’administracions públiques i que inclou, també, 
un efectiu i altres actius líquids equivalents (abans tresoreria) per import 
de 378.647,47 € i en el PASSIU un Patrimoni Net (abans fons propis) de 
28.183.432,49 €, tenint en compte el resultat de l’any,  un passiu no 
corrent de 10.798.174,53 i un passiu corrent de 1.258.239,01 €. 

d) El compte de resultats reflecteix uns ingressos de 6.824.166,97 €, inclosa 
l’aportació municipal i unes despeses de 7.093.361,34 €, del que es 
desprèn el resultat negatiu esmentat. 

Joan Romagosa Rebulà 
Interventor General 

Sabadell, 22 de maig de 2013


