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1.: Introducció 

 
 
 
Es presenta, a proposta del Consell d’Administració, a l’aprovació de la Junta 

General, aquest “PROGRAMA I PRESSUPOST 2017” estructurat amb els criteris 

adoptats a partir de l’exercici 1998 per tal d’adaptar�lo a les exigències que en el 

RD 500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa el capítol Primer del Títol sisè 

de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en 

matèria de Pressupostos, (actualment derogada pel RDL 2/2004 de 5 de març per 

la que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals), i 

concretament al que s’estableix ens els articles 112 i 113 del dit RD per a les 

Societats Mercantils. 

 

Les directrius marcades en aquest pressupost per a l’any 2017, parteixen del 

document “Pla de correcció de desequilibri financer” aprovat pel Consell 

d’Administració en sessió celebrada el passat 26 de febrer de 2014, i ratificat per la 

Junta General de data 10 de març de 2014, amb les modificacions oportunes 

incorporades en el “Pla de viabilitat i Pla de pagaments” de novembre de 2014, que 

incorpora els compromisos adquirits en el conveni aprovat en la Junta de creditors 

celebrada el 5 de desembre de 2014. 

 

Cal recordar que la situació actual de la Societat és complexa tant econòmica com 

patrimonialment. Per tant per aquells membres del Consell d’Administració i/o de la 

Junta General que desconeguin els antecedents de la Companyía, es recullen 

literalment els antecedents i situació a la signatura del Pla de Viabilitat al novembre 

de 2014. 

 

1.- ANTECEDENTS 
 

Promoció Industrial Vilanova va ser creada el 10 de Maig de 1985 amb un capital social inicial 

de 3,7 milions de pessetes en compliment de l’acord del Ple Extraordinari de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú de 18 de febrer de 1985, que va aprovar “la municipalització sense 

monopoli de la gestió del sòl del polígon industrial i promoció industrial de la ciutat mitjançant la 

gestió directe a través d’una societat anònima. Aquesta Societat és participada íntegrament per 

la Corporació Local. 
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La Societat, participada íntegrament per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, societat 

unipersonal, i societat anònima, tot i la seva característica essencial de plena participació 

pública, té naturalesa privada, i es regeix per la normativa de l’àmbit local, així com l’àmbit 

mercantil, on desenvolupa les seves activitats,tant en el sector públic com en el sector privat. 

 

Les activitats de la Societat des de la seva creació i fins l’any 2011 es dividien en 3 grans 

àmbits: 

 

• La gestió urbanística, que incorpora la intervenció en sectors industrials, residencials i altres 

obres diverses;  

• l’obra civil i les edificacions, que contemplarien en un sentit ampli: projectes, aparcaments, 

equipaments i naus industrials;  

• i els serveis a les empreses i/o a la ciutat.  

 

El primer i principal objectiu de PIVSAM fou la promoció econòmica mitjançant la creació de sòl 

industrial urbanitzat, en una etapa posterior va avançar cap a d’urbanització de sectors 

residencials. 

 

L’any 2011 fruit de la greu crisi immobiliària, la societat presentava una situació crítica, 

originada per una banda perquè la societat disposava de bens immobiliaris objectes de la seva 

explotació destinats a la venda, i que fruit de la situació de caiguda general del mercat 

immobiliari no s’havien pogut materialitzar les expectatives inicials de venda previstes. 

 

En segon lloc les previsions de cobrament del seu principal client, l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú no s’estaven produint. Aquest fet condiciona totalment, que la societat pugui atendre els 

seus compromisos en vers els seus proveïdors, i provoca greus tensions de tresoreria a la 

societat. 

 

I per últim la societat no disposa d’encàrrecs suficients per afrontar els propers exercicis amb 

una situació d’equilibri. 

 

Davant d’aquesta situació i per tal de no desequilibrar encara més la tresoreria municipal  el 

Consell d’Administració en sessió celebrada el dia 29 d’agost de 2011, proposa iniciar els 

tràmits del concurs de creditors fent inicialment la comunicació prevista a l’article 5.3 de la Llei 

concursal. 

 

En data 1 de setembre de 2011, es va presentar davant els Jutjats Mercantils de Barcelona, la 

comunicació a que fa referència l’Art. 5.3 de la Llei Concursal i amb data 5 de setembre el Jutjat 
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Mercantil nº 9 de Barcelona, va tenir per realitzada la comunicació, obrin Actes de Concurs sota 

el número de procediment 439/2011 Secció C2, requerint a PIVSAM perquè dins del termini de 

4 mesos presenti el Concurs sempre que es mantingui la situació d’insolvència. 

 

Per tal de superar aquesta situació es planteja un Pla operatiu de negoci que permeti la 

continuïtat de la societat, adaptant la seva estructura a la nova realitat i es posà en marxa un 

Pla de viabilitat sustentat en les següents mesures, i que va permetre aixecar la situació de 

concurs: 

 

• Reducció dels costos fixos de la societat 

• Reestructuració dels recursos humans de la Societat 

• Re negociació dels deutes amb bancs i proveïdors 

• Re negociació amb el client principal dels deutes pendents 

• Reactivació de les vendes de la promoció immobiliària 

• Impuls en la recerca de nous encàrrecs municipals assumibles per la societat. 

 

Aquest Pla de viabilitat es va preveure per el període 2012-2015, i des de gener de 2012 totes 

aquestes mesures s’han aplicat amb rigor especialment per que fa als capítols de reducció de 

despeses, però no s’han aconseguit els objectius que preveia el pla en el capítol d’ingressos:  

especialment pel que fa a la reactivació de les vendes de les promocions immobiliàries,  ni a  

nous encàrrecs en l’àmbit de l’enginyeria tècnica que permetessin equilibrar l’estructura de la 

societat.  

 

Així doncs s’aconsegueix la reducció dels costos fixos i la reestructuració dels recursos humans 

mitjançant l’aplicació entre d’altres mesures, d’un expedient de regulació d’ocupació durant els 

anys 2012 i 2013, que va permetre reduir els costos en aquest capítol, no obstant l’estructura 

de la societat continuava sent desproporcionada per els encàrrecs actuals. 

 

Finalment però, el punt principal d’aquest Pla i que va permetre l’aixecament del pre concurs i 

la continuïtat de la societat va ser la re negociació dels deute amb bancs i proveïdors. 

 

Malgrat tot en no complir-se els objectius de vendes immobiliàries, el gran volum de despeses 

financeres, provinents a les grans inversions realitzades en exercicis anteriors, és in assumible 

per la situació actual de la societat i els nous encàrrecs municipals continuen sense generar 

ingressos per cobrir l’estructura actual de la societat. 
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2.- ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL
1
  

 

Al inici de l’exercici 2013, i un cop analitzat el tancament de l’exercici anterior, amb unes 

pèrdues de 845.495,42 €, posa en evidència la necessitat de prendre mesures urgents, per re 

equilibrar la situació patrimonial de la societat, donat que es produeix una disminució del 

patrimoni Net superior a la meitat del capital social.  

 

Davant d’aquesta situació l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a soci únic de la societat 

acorda fer una aportació per a compensar pèrdues de la societat per import de 310.000,-€ , 

compensant part del deute que la societat manté amb l’Ajuntament, provinent del pagament 

ajornat per l’adquisició del sòl de Torrent de Santa Magdalena. 

 

Per altra banda es posa en marxa un Pla de re negociació dels deutes bancaris i finalment el 

mes de juny de 2013 es va arribar a un acord amb el Banc de Sabadell per a la venda de 31 

locals industrials. Aquesta operació no ha suposat un més ingrés a la societat, ja que es va 

operar per una compensació del deute hipotecari existent. 

 

El efecte d’aquesta operació en el compte d’explotació s’ha compensat en l’aplicació com 

ingrés de la condonació per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, del deute pendent per 

import de 1.836.669,96 euros, corresponent al pagament aplaçat de l’adquisició del sòl on 

s’ubiquen les naus de la Promoció de Torrent de Santa Magdalena. 

 

En definitiva la operació de venda dels 31 locals industrials amb la seva globalitat no ha tingut 

gran repercussió en el resultat d’explotació, però si en el resultat de l’exercici per l’estalvi de 

despesa financera que s’ha produït a partir del mes de juny. 

 

No obstant, la crítica situació de la societat, amb un endeutament encara massa elevat i una 

estructura massa gran per els encàrrecs actuals,no li han permès fer front als compromisos que 

havia adquirit i la situà novament en situació d’insolvència.  

 

El 31 d’octubre de 2013 es va presentar concurs de creditors amb voluntat de continuïtat, 

davant la impossibilitat d’afrontar els pagaments de la societat. Aquesta mesura ha de permetre 

arribar a acords amb els creditors que permetin el retorn del deute. 

 

Amb data 10/12/2013 el Jutjat mercantil número 9 dicta auto declarant el concurs voluntari de 

Promoció Industrial Vilanova (Concurs voluntari número 740/2013). Va ser anomenat 

                                                
1
 Referit a la data de la signatura del Pla al novembre de 2014 
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Administrador Concursal el Bufet CANALS 

física en la persona de Mauricio Canals Ramoneda qui va acceptar el càrrec, aquest auto va 

esser publicat al BOE, el dia 1 de febrer de 2014.

 

Per aconseguir la viabilitat de la societat, que permeti la continuïtat de la seva activitat es 

imprescindible adoptar tot un seguit de mesures amb l’objectiu de, per una banda  

redimensionar de l’estructura actual i per altra aconseguir un impuls amb els encàrrecs que 

actualment té la societat, per tal de que la societat sigui capaç de garantir la seva viabilitat  i 

retornar el deute pendent. 

 

Amb aquest objectiu es proposen les següents mesures:

1.- Reducció dels costos fixos de la societat

2.- Reestructuració dels recursos humans

3.- Impuls en la recerca de nous encàrrecs.

 
 
 
Tenint en compte tot el recollit anteriorment

previsió de resultats on la situació econòmica de la empresa es preveia amb 

beneficis per tots i cada un dels exercicis següents
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Administrador Concursal el Bufet CANALS – CONDE - ESCALZA SLP qui va designar persona 

física en la persona de Mauricio Canals Ramoneda qui va acceptar el càrrec, aquest auto va 

esser publicat al BOE, el dia 1 de febrer de 2014. 

t de la societat, que permeti la continuïtat de la seva activitat es 

imprescindible adoptar tot un seguit de mesures amb l’objectiu de, per una banda  

redimensionar de l’estructura actual i per altra aconseguir un impuls amb els encàrrecs que 

la societat, per tal de que la societat sigui capaç de garantir la seva viabilitat  i 

Amb aquest objectiu es proposen les següents mesures: 

Reducció dels costos fixos de la societat 

Reestructuració dels recursos humans 

Impuls en la recerca de nous encàrrecs. 

Tenint en compte tot el recollit anteriorment, el Pla de Viabilitat establia una 

previsió de resultats on la situació econòmica de la empresa es preveia amb 

beneficis per tots i cada un dels exercicis següents. 

6 

ESCALZA SLP qui va designar persona 

física en la persona de Mauricio Canals Ramoneda qui va acceptar el càrrec, aquest auto va 

t de la societat, que permeti la continuïtat de la seva activitat es 

imprescindible adoptar tot un seguit de mesures amb l’objectiu de, per una banda  

redimensionar de l’estructura actual i per altra aconseguir un impuls amb els encàrrecs que 

la societat, per tal de que la societat sigui capaç de garantir la seva viabilitat  i 

, el Pla de Viabilitat establia una 

previsió de resultats on la situació econòmica de la empresa es preveia amb 
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Ja es va exposar per aquesta Direcció a l’Informe de Gestió 2015 els motius pels 

quals no s’estava complint les dades previstes al Pla de Viabilitat.2 

 

Aquest Programa d’Actuacions es centrarà aleshores en un pressupost de resultats 

abastables per la Societat tenint en compte els encàrrecs actualment compromesos 

amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Nogensmenys, es posarà de relleu les 

previsions de tancament de 2016 i el desglossament de les principals partides 

d’ingressos i despeses. 

 

També es detallaran les despeses financeres compromeses així com les 

amortitzacions previstes de l’immobilitzat. 

 

 

2.:  PROGRAMA ANUAL D’ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT 
(PAIF) 

 
2.1. Memòria de les activitats a realitzar en l’exercici. 
 

1. Resultats prevists al 2016 en relació a l’exercici 2015. 
 

En primer lloc es mostra la previsió de tancament 2016 amb la seva comparativa 

amb el 2015. 

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS   

  2015 Previst 2016 
Dif. s/ 

2015 (€) 
Dif. % 

 

A) OPERACIONS CONTINUADES          

1 Import net de la xifra de negocis 535.680,55 449.542,72 086.137,83 016,1%  

  a) Vendes          

  
 

Ingrés naus TSM opció compra (7052.1) 12.861,29 .12.861,29 .25.722,58 .200,0% (1) 

  
 

Ingrés naus TSM opció lloguer (7051.1) 29.048,70 22.212,00 .6.836,70 .23,5%  

  
 

Ingrés pisos Solicrup opció lloguer (7054.1) 21.527,10 23.778,00 2.250,90 10,5%  

  
 

Ingrés gestió Fira Novembre (7055.1) 150.935,84 156.000,00 5.064,16 3,4%  

  
 

Ingrés gestió Mercat Nadal (705) 12.523,52 11.900,00 .623,52 .5,0%  

  
 

Ingrés gestio Mercadals de Vilanova (7057.2) 263.331,49 210.000,00 .53.331,49 .20,3% (2) 

  
 

Ingrés gestió Mercat Petit Format (7057.3) 8.242,34 6.600,00 .1.642,34 .19,9%  

  
 

Ingrés gestió Mercat d'Estiu (7057.4) 14.477,33 17.756,00 3.278,67 22,6%  

  
 

Ingrés gestió Mercat d'artes. S. Santa (7057.5) 1.728,00 1.728,00 0,00 0,0%  

                                                
2
 Aquest informe de gestió es troba incorporat als Comptes Anuals 2015 disponibles 

a la pàgina web de la societat. http://pivsam.cat/wp-content/uploads/2016/07/CCAA-
PIVSAM-2015_escaner-optimizado.pdf 
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Ingrés gestió Fira BlauVerd (7057.6) 8.460,18 7.453,97 .1.006,21 .11,9%  

  
 

Estudi Pla Local d'Habitatge (703) 0,00 1.926,21 1.926,21 #¡DIV/0!  

  
 

Honoraris suport Ajuntament (7058.1) 4.746,21   .4.746,21 .100,0%  

  
 

Altres ingressos de gestió (701) 7.798,55 3.049,83 .4.748,72 .60,9%  

2 Variació existències  0,00 0,00      

  
 

Baixa resta finca n.7 Barreres II 0,00        

  
 

Baixa Terreny Roquetes.1cessio 10% 0,00        

  
 

Baixa Terreny restes la Pastera 0,00        

3 Existències incorporades a inversions immobiliàries 0,00 0,00      

  
 

Obra Masia Barreres II 0,00        

  
 

Obra Llimoner II i III 0,00        

  
 

Restes Finca n.7 Barreres II 0,00        

  
 

Terrenys Roquetes.1 Cessio 0,00        

  
 

Terreny restes La Pastera 0,00        

4 Aprovisionaments 0296.832,21 0312.684,37 015.852,16 5,3%  

  a) Compres          

  
 

Baixa Obra Masia Barreres II 0,00        

  
 

Baixa Obra Llimoner Ii i III 0,00        

  
 

Compres Solicrup (6001.1) .170,36 .200,00 .29,64 17,4%  

  
 

Mercat Petit Format (602) .677,58 .700,00 .22,42 3,3%  

  
 

Mercat d'Estiu  (602.8) .393,25 .400,00 .6,75 1,7%  

  
 

Mercadal de la Collada de Vilanova (602.1) .30.799,22 .23.080,37 7.718,85 .25,1%  

  
 

Mercadal Central de Vilanova (602.2) .22.374,09 .19.005,93 3.368,16 .15,1%  

  
 

Mercadal del Mar de Vilanova (602) .14,88 .300,00 .285,12 1916,1%  

  
 

Mercat de Nadal (602.7) .10.489,46 .13.500,00 .3.010,54 28,7%  

  
 

Fira de Novembre  (602.4) .165.270,45 .175.000,00 .9.729,55 5,9%  

  
 

Fira de Novembre Activitats (602.5) .25.099,73 .25.100,00 .0,27 0,0%  

  
 

Fira de Novembre Saló Carnaval (602.12) .11.427,74 .25.000,00 .13.572,26 118,8%  

  
 

Fira BlauVerd (602.11) .30.115,45 .30.398,07 .282,62 0,9%  

5 Altres ingressos d'explotació 118.533,51 156.400,00 37.866,49 31,9%  

  a) Ingressos access.i altres gestió corrent(752/9) 2.309,46 2.300,00 .9,46 .0,4%  

  b) Subvencions d'explot incorp.resul.exe.(740.2) 116.224,05 154.100,00 37.875,95 32,6% (3) 

6 Despeses de personal 0221.687,56 0165.776,15 55.911,41 025,2%  

  a) Sous, salaris i assimilats (640) .163.850,11 .124.433,44 39.416,67 .24,1% (4) 

  b) Càrregues socials (642.649) .52.418,59 .39.818,70 12.599,89 .24,0% (4) 

  d) Aportació Fons Social (643.1) .2.094,14 1.800,00 3.894,14 .186,0%  

  e) Aportació pagues productivitat (643.2) .3.324,72 .3.324,00 0,72 0,0%  

  f) Aportació pagues extres 2012 (643,3)          

7 Altres despeses d'explotació 067.912,18 087.587,21 019.675,03 29,0%  

  a) Serveis exteriors          

  
 

Arrendaments (621) .1.846,68 .600,00 1.246,68 .67,5%  

  
 

Reparacions i conservació (622) .310,31 .350,00 .39,69 12,8%  

  
 

Serveis professonals independents (623) .20.718,26 .15.000,00 5.718,26 .27,6%  

  
 

Primes d'assegurances (625) .7.953,17 .8.600,00 .646,83 8,1%  

  
 

Serveis bancaris i similars (626) .7.210,75 .7.500,00 .289,25 4,0%  

  
 

Publicitat, propaga.i relacions públiques (627) .155,00 .800,00 .645,00 416,1%  

  
 

Subministraments (628) .60,00 .100,00 .40,00 66,7%  

  
 

Altres serveis .5.639,72 .6.000,00 .360,28 6,4%  

  b) Tributs (631) .17.649,20 .14.200,00 3.449,20 .19,5%  

  c) Pèrdues,deterioro i variació prov.oper.(65,694) .6.369,09 .34.437,21 .28.068,12 440,7% (5) 

8 Amortització de l'immobilitzat (68) 034.113,32 030.480,32 3.633,00 010,6%  

11 Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0562.299,92 17.974,43 580.274,35 0103,2%  

  
  

Venda coche 8031GDY (7718) 0 3.500,00 3.500,00 #¡DIV/0!  
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Perdúes Inver. inmobiliaris (672) .166.377,14 14.474,43 180.851,57 .108,7% (6) 

  
  

Dotació provisió immobles .395.922,78   395.922,78 .100,0% (7) 

12 Otros resultados (678,778) 05.044,65 05.000,00 44,65 00,9%  

A) 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 

0533.675,78 22.389,10 556.064,88 0104,2% 
 

13 Ingressos financers 2.393,69 2.288,32 0105,37 04,4%  

  
 

b2) Tercers (769) 0,00 2.288,32 2.288,32 #¡DIV/0!  

  
  

Ing.Financieros derivats del conveni_Quita 
(769,4) 

2.393,69   .2.393,69 .100,0% 
 

14 Despeses financeres 010.143,49 010.150,00 06,51 0,1%  

  b) Per deutes amb tercers (6623) .10.143,49 .10.150,00 .6,51 0,1%  

B) RESULTAT FINANCER (13+14) 07.749,80 07.861,68 0111,88 1,4%  

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B) 0541.425,58 14.527,42 555.953,00 0102,7%  

19 Impostos sobre beneficis 1.353,56        

D) 
RESULTAT EXERCICI PROCEDENT OPERACIONS 
CONTINUADES (C+19) 

0540.072,02 14.527,42 554.599,44 0102,7% 
 

 

En aquest aspecte, cal destacar sobre l’exercici anterior les següents notes: 

 

1) Al 2016 es va realitzar la venda d’una de les naus que estava llogada amb opció 

de compra. Per aquest motiu tots els conceptes d’ingrés per opció de compra 

(+12.861’29€) comptabilitzats al 2015 s’han tingut que revertir al descomptar�

se en la factura de venda. Per tant, al 2016 hi ha un apunt negatiu de �

12.861’29€. Al comparar l’exercici 2015 amb el 2016 la diferència és de �

25.722’58€ 

2) La reducció dels ingressos del total dels ingressos  (Al compte de pèrdues i 

guanys veure la partida “1. Import net de la xifra de negoci”) en 86.137’83€, ve 

deguda fonamentalment a la disminució de la partida de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú destinada a la gestió dels Mercadals a 210.000€ (menys 

ingrés de 53.331’49€) així com el ja comentat a l’epígraf #1. 

3) Altres ingressos d’explotació. En aquest apartat s’ha previst que s’incrementin 

els ingressos per cobrir els possibles dèficits d’explotació de la Fira de Novembre 

en 37.875’95€ respecte a la dotació de 2015. 

4) Despeses de Personal. La situació d’excedència de l’anterior Directora suposarà 

un decrement en les despeses de personal en 39.416’67€ (sous i salaris) i 

12.599’89€ (seguretat social). 

5) Es procedirà a provisionar saldos incobrables per import de 34.437’21€ de 

factures pendents. Aquests saldos provenen de contractes individuals que es 

desglossen a continuació pel desenvolupament i gestió del Pla Parcial, el 

Projecte d’Urbanització, el Projecte de ReparcelNlació i la Modificació Puntual del 

Pla General del sector 3.2 (Ampliació de Santa Maria de Vilanova). En aquest 
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sentit es van signar uns contractes on els propietaris es comprometien a abonar 

la part proporcional de les despeses de redacció dels projectes en proporció a la 

superfície de les finques incloses en el sector. 

Amb posterioritat es va constituir Junta de Compensació del sector on estaven 

integrats entre d’altres la major part d’aquests propietaris. Quan es constitueix 

aquesta Junta, assumeix el títol de client dels contractes individuals de PIVSAM. 

Un cop esdevingut el Concurs de Creditors (i segons queda aprovat per la Junta 

de Creditors) la Junta de Compensació del sector 3.2 de Santa Maria de 

Vilanova té un deute reconegut de 106.087’74€ que PIVSAM haurà de retornar 

segons els criteris establerts al mateix concurs.  

En tot cas, si en un futur es reprèn la gestió de planejament, haurà de ser la 

Junta de Compensació qui haurà de cobrar les despeses de planejament i gestió 

del sector en que els propietaris d’aquestes finques estarien inclosos. 

 

Client Import 

Emilio Muñoz Martín 4.506,15 € 

Josep Castellví Albà 8.408,32 € 

Josefa Ramos Avila 796,12 € 

Antonio Iglesias Valle 20.150,13 € 

Juliol Lopez Triviño 576,49 € 

Total 34.437,21 € 

 

 
 

6) S’ha comptabilitzat la amortització acumulada de la nau B6 venuda al 13 de 

maig de 2016 a Fruites Claramunt per import de 14.474’43€.  

7) Amb la reducció de capital aprovada per la Junta General de data 6 de juny de 

2016 es va ajustar el valor de les naus al valor de mercat. Per tant, no es 

preveu cap nova dotació per devaluació del seu valor. 

 

 

 

 

2. Resultats 2016 comparats amb el PAIF 2016 

A continuació s’esposarà els resultats esperats al 2016 comparats amb el 

PAIF que va aprovar el Consell d’Administració per aquest mateix exercici. 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS   
 

 

  PAIF 2016 Previst 2016 
Dif. s/ Prev. 

2016 (€) 
Dif. % 

Notes 

A) OPERACIONS CONTINUADES          

1 Import net de la xifra de negocis 564.000,00 449.542,72 0114.457,28 020,3%  

  a) Vendes          

  
 

Ingrés naus TSM opció compra (7052.1)   .12.861,29      

  
 

Ingrés naus TSM opció lloguer (7051.1) 28.000,00 22.212,00 .5.788,00 .20,7%  

  
 

Ingrés pisos Solicrup opció lloguer (7054.1) 26.000,00 23.778,00 .2.222,00 .8,5%  

  
 

Ingrés gestió Fira Novembre (7055.1) 220.000,00 156.000,00 .64.000,00 .29,1% (1) 

  
 

Ingrés gestió Mercat Nadal (705)   11.900,00     (2) 

  
 

Ingrés gestio Mercadals de Vilanova 
(7057.2) 

210.000,00 210.000,00 0,00 0,0% 
 

  
 

Ingrés gestió Mercat Petit Format (7057.3)   6.600,00     (2) 

  
 

Ingrés gestió Mercat d'Estiu (7057.4) 40.000,00 17.756,00 .22.244,00 .55,6% (2) 

  
 

Ingrés gestió Mercat d'artes. S. Santa 
(7057.5) 

  1.728,00     
(2) 

  
 

Ingrés gestió Fira BlauVerd (7057.6) 40.000,00 7.453,97 .32.546,03 .81,4% (1) 

  
 

Estudi Pla Local d'Habitatge (703)   1.926,21      

  
 

Honoraris suport Ajuntament (7058.1)          

  
 

Altres ingressos de gestió (701)   3.049,83      

2 Variació existències    0,00      

  
 

Baixa resta finca n.7 Barreres II          

  
 

Baixa Terreny Roquetes.1cessio 10%          

  
 

Baixa Terreny restes la Pastera          

3 
Existències incorporades a inversions 
immobiliàries 

  0,00     
 

  
 

Obra Masia Barreres II          

  
 

Obra Llimoner II i III          

  
 

Restes Finca n.7 Barreres II          

  
 

Terrenys Roquetes.1 Cessio          

  
 

Terreny restes La Pastera          

4 Aprovisionaments 0285.000,00 0312.684,37 027.684,37 9,7%  

  a) Compres          

  
 

Baixa Obra Masia Barreres II          

  
 

Baixa Obra Llimoner Ii i III          

  
 

Compres Solicrup (6001.1)   .200,00      

  
 

Mercat Petit Format (602)   .700,00      

  
 

Mercat d'Estiu  (602.8)   .400,00      

  
 

Mercadal de la Collada de Vilanova 
(602.1) 

  .23.080,37     
 

  
 

Mercadal Central de Vilanova (602.2)   .19.005,93      

  
 

Mercadal del Mar de Vilanova (602)   .300,00      

  
 

Mercat de Nadal (602.7)   .13.500,00      

  
 

Fira de Novembre  (602.4)   .175.000,00      

  
 

Fira de Novembre Activitats (602.5)   .25.100,00      

  
 

Fira de Novembre Saló Carnaval (602.12)   .25.000,00      

  
 

Fira BlauVerd (602.11)   .30.398,07      

5 Altres ingressos d'explotació 0,00 156.400,00 156.400,00    

  a) 
Ingressos access.i altres gestió 
corrent(752/9) 

  2.300,00  2.300,00   
 

  b) 
Subvencions d'explot 
incorp.resul.exe.(740.2) 

  154.100,00  154.100,00   
(1) 

6 Despeses de personal 0167.530,92 0165.776,15 1.754,77 01,0%  

  a) Sous, salaris i assimilats (640)   .124.433,44      

  b) Càrregues socials (642.649)   .39.818,70      

  d) Aportació Fons Social (643.1)   1.800,00      
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  e) Aportació pagues productivitat (643.2)   .3.324,00      

  f) Aportació pagues extres 2012 (643,3)          

7 Altres despeses d'explotació 054.000,00 087.587,21 033.587,21 62,2%  

  a) Serveis exteriors          

  
 

Arrendaments (621)   .600,00      

  
 

Reparacions i conservació (622)   .350,00      

  
 

Serveis professonals independents (623)   .15.000,00      

  
 

Primes d'assegurances (625)   .8.600,00      

  
 

Serveis bancaris i similars (626)   .7.500,00      

  
 

Publicitat, propaga.i relacions públiques 
(627) 

  .800,00     
 

  
 

Subministraments (628)   .100,00      

  
 

Altres serveis   .6.000,00      

  b) Tributs (631)   .14.200,00      

  c) 
Pèrdues,deterioro i variació 
prov.oper.(65,694) 

  .34.437,21     
 

8 Amortització de l'immobilitzat (68) 032.150,39 030.480,32 1.670,07 05,2%  

11 
Deteriorament i resultat per alienacions de 
l'immobilitzat 

0,00 17.974,43  17.974,43   
 

  
  

Venda coche 8031GDY (7718)   3.500,00 3.500,00    

  
  

Perdúes Inver. inmobiliaris (672)   14.474,43 14.474,43    

  
  

Dotació provisió immobles          

12 Otros resultados (678,778)   05.000,00  05.000,00    

A) 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 

25.318,69 22.389,10 02.929,59 011,6% 
 

13 Ingressos financers 0,00 2.288,32 2.288,32    

  
 

b2) Tercers (769)   2.288,32 2.288,32    

  
  

Ing.Financieros derivats del 
conveni_Quita (769,4) 

        
 

14 Despeses financeres 09.092,93 010.150,00 01.057,07 11,6%  

  b) Per deutes amb tercers (6623) .9.092,93 .10.150,00 .1.057,07 11,6%  

B) RESULTAT FINANCER (13+14) 09.092,93 07.861,68 1.231,25 013,5%  

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B) 16.225,76 14.527,42 01.698,34 010,5%  

19 Impostos sobre beneficis          

D) 
RESULTAT EXERCICI PROCEDENT OPERACIONS 
CONTINUADES (C+19) 

16.225,76 14.527,42 01.698,34 010,5% 
 

 

 

De la mateixa manera, cal detallar les següents notes: 

 

1) Al PAIF es van computar com ingressos les subvencions que otorga 

l’Ajuntament per gestionar la organització i cobrir el dèficit de la Fira de 

Novembre i la Fira Blauverd. En canvi, al compte de Pèrdues i guanys s’han 

separat les partides comptables. Per tant, cal considerar acumulables tots 

aquests conceptes per analitzar rigorosament els resultats. 

2) Sota l’epígraf de Mercats d’artesania, es van recollir al PAIF (40.000€ 

pressupostats) els ingressos que en la facturació prevista es desglossen en : 
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Concepte Previst 2016 

Ingrés gestió Mercat Nadal (705) 11.900,00 

Ingrés gestió Mercat Petit Format (7057.3) 6.600,00 

Ingrés gestió Mercat d'Estiu (7057.4) 17.756,00 

Ingrés gestió Mercat d'artes. S. Santa (7057.5) 1.728,00 

Total 37.984,00 

 

 

3. Paif 2017 comparat amb els resultats 2016. 

     

  Previst 2016 PAIF 2017 
Dif. s/ Prev. 

2016 (€) 
Dif. % 

A) OPERACIONS CONTINUADES         

1 Import net de la xifra de negocis 449.542,72 452.193,84 2.651,12 0,6% 

  a) Vendes         

  
 

Ingrés naus TSM opció compra (7052.1) .12.861,29 0,00 12.861,29 .100,0% 

  
 

Ingrés naus TSM opció lloguer (7051.1) 22.212,00 13.992,00 .8.220,00 .37,0% 

  
 

Ingrés pisos Solicrup opció lloguer (7054.1) 23.778,00 23.778,00 0,00 0,0% 

  
 

Ingrés gestió Fira Novembre (7055.1) 156.000,00 157.560,00 1.560,00 1,0% 

  
 

Ingrés gestió Mercat Nadal (705) 11.900,00 12.019,00 119,00 1,0% 

  
 

Ingrés gestio Mercadals de Vilanova (7057.2) 210.000,00 210.000,00 0,00 0,0% 

  
 

Ingrés gestió Mercat Petit Format (7057.3) 6.600,00 6.666,00 66,00 1,0% 

  
 

Ingrés gestió Mercat d'Estiu (7057.4) 17.756,00 17.933,56 177,56 1,0% 

  
 

Ingrés gestió Mercat d'artes. S. Santa (7057.5) 1.728,00 1.745,28 17,28 1,0% 

  
 

Ingrés gestió Fira BlauVerd (7057.6) 7.453,97 8.500,00 1.046,03 14,0% 

  
 

Estudi Pla Local d'Habitatge (703) 1.926,21 0,00 .1.926,21 .100,0% 

  
 

Honoraris suport Ajuntament (7058.1)         

  
 

Altres ingressos de gestió (701) 3.049,83 0,00 .3.049,83 .100,0% 

2 Variació existències  0,00 0,00     

  
 

Baixa resta finca n.7 Barreres II         

  
 

Baixa Terreny Roquetes.1cessio 10%         

  
 

Baixa Terreny restes la Pastera         

3 Existències incorporades a inversions immobiliàries 0,00 0,00     

  
 

Obra Masia Barreres II         

  
 

Obra Llimoner II i III         

  
 

Restes Finca n.7 Barreres II         

  
 

Terrenys Roquetes.1 Cessio         

  
 

Terreny restes La Pastera         

4 Aprovisionaments 0312.684,37 0302.272,00 10.412,37 03,3% 

  a) Compres         

  
 

Baixa Obra Masia Barreres II         

  
 

Baixa Obra Llimoner Ii i III         

  
 

Compres Solicrup (6001.1) .200,00 .200,00 0,00 0,0% 

  
 

Mercat Petit Format (602) .700,00 .700,00 0,00 0,0% 

  
 

Mercat d'Estiu  (602.8) .400,00 .400,00 0,00 0,0% 

  
 

Mercadal de la Collada de Vilanova (602.1) .23.080,37 .19.992,00 3.088,37 .13,4% 

  
 

Mercadal Central de Vilanova (602.2) .19.005,93 .17.280,00 1.725,93 .9,1% 

  
 

Mercadal del Mar de Vilanova (602) .300,00 .300,00 0,00 0,0% 

  
 

Mercat de Nadal (602.7) .13.500,00 .13.000,00 500,00 .3,7% 

  
 

Fira de Novembre  (602.4) .175.000,00 .170.000,00 5.000,00 .2,9% 
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Fira de Novembre Activitats (602.5) .25.100,00 .25.100,00 0,00 0,0% 

  
 

Fira de Novembre Saló Carnaval (602.12) .25.000,00 .25.000,00 0,00 0,0% 

  
 

Fira BlauVerd (602.11) .30.398,07 .30.300,00 98,07 .0,3% 

5 Altres ingressos d'explotació 156.400,00 149.840,00 06.560,00 04,2% 

  a) Ingressos access.i altres gestió corrent(752/9) 2.300,00 2.300,00 0,00 0,0% 

  b) Subvencions d'explot incorp.resul.exe.(740.2) 154.100,00 147.540,00 .6.560,00 .4,3% 

6 Despeses de personal 0165.776,15 0160.531,59 5.244,56 03,2% 

  a) Sous, salaris i assimilats (640) .124.433,44 .120.850,44 3.583,00 .2,9% 

  b) Càrregues socials (642.649) .39.818,70 .38.672,14 1.146,56 .2,9% 

  d) Aportació Fons Social (643.1) 1.800,00 1.650,00 .150,00 .8,3% 

  e) Aportació pagues productivitat (643.2) .3.324,00 .2.659,00 665,00 .20,0% 

  f) Aportació pagues extres 2012 (643,3)         

7 Altres despeses d'explotació 087.587,21 059.167,11 28.420,10 032,4% 

  a) Serveis exteriors         

  
 

Arrendaments (621) .600,00 .580,00 20,00 .3,3% 

  
 

Reparacions i conservació (622) .350,00 .320,00 30,00 .8,6% 

  
 

Serveis professonals independents (623) .15.000,00 .10.000,00 5.000,00 .33,3% 

  
 

Primes d'assegurances (625) .8.600,00 .8.500,00 100,00 .1,2% 

  
 

Serveis bancaris i similars (626) .7.500,00 .7.500,00 0,00 0,0% 

  
 

Publicitat, propaga.i relacions públiques (627) .800,00 .760,00 40,00 .5,0% 

  
 

Subministraments (628) .100,00 .100,00 0,00 0,0% 

  
 

Altres serveis .6.000,00 .5.800,00 200,00 .3,3% 

  b) Tributs (631) .14.200,00 .14.300,00 .100,00 0,7% 

  c) Pèrdues,deterioro i variació prov.oper.(65,694) .34.437,21 .11.307,11 23.130,10 .67,2% 

8 Amortització de l'immobilitzat (68) 030.480,32 026.580,32 3.900,00 012,8% 

11 Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 17.974,43 0,00 017.974,43 0100,0% 

  
  

Venda coche 8031GDY (7718) 3.500,00 0,00 .3.500,00 .100,0% 

  
  

Perdúes Inver. inmobiliaris (672) 14.474,43 0,00 .14.474,43 .100,0% 

  
  

Dotació provisió immobles     0,00 #¡DIV/0! 

12 Otros resultados (678,778) 05.000,00 05.000,00 0,00 0,0% 

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 22.389,10 48.482,82 26.093,72 116,5% 

13 Ingressos financers 2.288,32 0,00 02.288,32 0100,0% 

  
 

b2) Tercers (769) 2.288,32 0,00 .2.288,32 .100,0% 

  
  

Ing.Financieros derivats del conveni_Quita 
(769,4) 

    0,00 #¡DIV/0! 

14 Despeses financeres 010.150,00 010.150,00 0,00 0,0% 

  b) Per deutes amb tercers (6623) .10.150,00 .10.150,00 0,00 0,0% 

B) RESULTAT FINANCER (13+14) 07.861,68 010.150,00 02.288,32 29,1% 

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B) 14.527,42 38.332,82 23.805,40 163,9% 

19 Impostos sobre beneficis         

D) 
RESULTAT EXERCICI PROCEDENT OPERACIONS CONTINUADES 
(C+19) 

14.527,42 38.332,82 23.805,40 163,9% 

 

Finalment s’exposen les principals actuacions i activitats que es preveu que 

l’empresa realitzi durant l’any 2017, classificades en 6 apartats. 

 

1. Gestió de mercadals 

 

A Vilanova es realitzen setmanalment 3 mercadals: mercadal de Mar els divendres, 

mercadal del centre els dissabtes i mercadal de La Collada els diumenges. 
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Des del any 2012 la societat està participant en la gestió dels mercadals municipals 

Amb l’objectiu de millorar la gestió econòmica i organitzativa dels espais públics, 

destinats a mercadals, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú considera convenient 

que PIVSAM continuï participant en la gestió i organització dels mercadals que es 

realitzen en el seu terme municipal. 

 

Actualment és vigent el “Conveni que regula l’encàrrec de gestió dels mercadals del 

municipi a l’empresa Promoció Industrial Vilanova, SAM” de 30 d’octubre de 2014, 

el qual regula els objectius generals del conveni, obligacions de Pivsam, i règim 

econòmic entre altres. 

 

Com s’ha vist en la Previsió de Pèrdues i Guanys, per aquesta gestió es preveu un 

ingrés de 210.000€ anuals, sense canvis ni en la gestió ni en la percepció 

econòmica, la qual es realitza a través de liquidacions mensuals amb l’Ajuntament. 

Les noves adjudicacions en la vigilància dels mercadals faran disminuir les despeses 

per aquest concepte segons es pot preveure a la taula següent. 

 

 

 

1 Import net de la xifra de negocis Previst 2016 Press. 2017 
Dif. s/ Prev. 

2016 (€) 
Dif. % 

  a) Vendes 
    

  
 

Ingrés gestió Mercadals de Vilanova (7057.2) 210.000,00 210.000,00 0,00 0,0% 
4 Aprovisionaments 

    
  a) Compres         
  

 
Mercadal de la Collada de Vilanova (602.1) .23.080,37 .19.992,00 3.088,37 .13,4% 

  
 

Mercadal Central de Vilanova (602.2) .19.005,93 .17.280,00 1.725,93 .9,1% 
  

 
Mercadal del Mar de Vilanova (602) .300,00 .300,00 0,00 0,0% 
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Desglossament de cobraments efectuats per PIVSAM 2015�2016�Previsió 2017 

 

ANY 2015 

DIFERENCIA % 
MERCADAL TAXES GIRADES COBRAMENTS 

          

Centre 212.363,22 € 202.427,19 € -9.936,03 € 95,3% 

Mar 31.166,10 € 24.714,88 € -6.451,22 € 79,3% 

La Collada 43.851,50 € 16.992,12 € -26.859,38 € 38,7% 

Convenis (2010-13) 88.744,27 € 63.328,29 € -25.415,98 € 71,4% 

TOTAL 376.125,09 € 307.462,48 € -68.662,61 € 81,7% 

     2016 

DIFERENCIA % 
MERCADAL  TAXES A GIRAR 

PREVISIO 

COBRAMENTS 

          

Centre 187.066,53 € 187.826,14 € 759,61 € 100,4% 

Mar 23.884,23 € 22.599,25 € -1.284,98 € 94,6% 

La Collada 28.507,25 € 9.022,00 € -19.485,25 € 31,6% 

Convenis (2010-13) 61.301,39 € 50.552,61 € -10.748,78 € 82,5% 

TOTAL 300.759,40 € 270.000,00 € -30.759,40 € 89,8% 

Notes: 

    Des de el segon trimestre de 2016, rebaixa a les taxes d' aproximadament un 15% 

 Els convenis corresponen a taxes girades de 2010-2013 

  

  PREVISIÓ 2017   

MERCADAL PREVISIO TAXES A GIRAR 
  

  

      

Centre 187.066,53 €   

Mar 23.884,23 €   

La Collada 10.000,00 €   

Convenis (2010-13) 32.918,51 €   

TOTAL 253.869,27 €   

Notes 

 

  

Les previsions de Centre i Mar per 2017 no preveuen modificació de taxes 

No es preveu increment de parades de cap dels tres mercadals 
En el cas de La Collada les previsions s'ajusten a les 8 parades que actualment 
abonen les seves taxes 
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2. Gestió de la Fira de novembre 

 

Pivsam i L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 9/10/2014 van signar conveni 

que regulava la gestió de la Fira de Novembre a Vilanova i la Geltrú a la Societat. 

En aquest conveni, entre altres clàusules s’estableix que Pivsam gestionarà els 

continguts i serveis  delegats en relació a la organització de la Fira de Novembre i 

que l’encàrrec és anual prorrogable indefinidament fins la seva denúncia. 

 

En aquest sentit, la Societat dirigeix segons les instruccions de la Regidoria de 

Promoció Econòmica i comercialitza els stands de la Fira de Novembre i rep un 

import establert per la gestió, així com una aportació per cobrir els potencials 

dèficits d’explotació. 

 

 

1 Import net de la xifra de negocis Previst 2016 Press. 2017 
Dif. s/ Prev. 

2016 (€) 
Dif. % 

  a) Vendes         
  

 
Ingrés gestió Fira Novembre (7055.1) 156.000,00 157.560,00 1.560,00 1,0% 

4 Aprovisionaments 
    

  a) Compres         
  

 
Fira de Novembre  (602.4) .175.000,00 .170.000,00 5.000,00 .2,9% 

  
 

Fira de Novembre Activitats (602.5) .25.100,00 .25.100,00 0,00 0,0% 
  

 
Fira de Novembre Saló Carnaval (602.12) .25.000,00 .25.000,00 0,00 0,0% 

5 Altres ingressos d'explotació 
    

  b) Subvencions d'explot incorp.resul.exe.(740.2) 114.100 107.540,00 .6.560,00 .5,7% 

  
Gestió Fira Novembre 40.000 40.000 

  
  

Comunicació Fira Novembre 5.000 5.000 
  

  
Dèficit Fira Novembre 69.100 62.540 

  
        

 

3. Mercats d’artesania 

 

L’ajuntament considera convenient que PIVSAM participi en la gestió dels mercats 

de temàtica específica que es realitzen a la ciutat: els mercats d’artesania i 

brocanters setmanals, el mercat d’artesania d’estiu i el mercat d’artesania de 

Nadal. 

 

La tasca realitzada per la societat en aquests darrers anys ha permès consolidar 

aquests mercats, i es pretén continuar gestionant aquest servei i creixent en el 

nombre de paradistes.   
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1 Import net de la xifra de negocis Previst 2016 Press. 2017 
Dif. s/ Prev. 

2016 (€) 
Dif. % 

  a) Vendes         
  

 
Ingrés gestió Mercat Nadal (705) 11.900,00 12.019,00 119,00 1,0% 

  
 

Ingrés gestió Mercat Petit Format (7057.3) 6.600,00 6.666,00 66,00 1,0% 
  

 
Ingrés gestió Mercat d'Estiu (7057.4) 17.756,00 17.933,56 177,56 1,0% 

  
 

Ingrés gestió Mercat d'artes. S. Santa (7057.5) 1.728,00 1.745,28 17,28 1,0% 
4 Aprovisionaments 

    
  a) Compres         
  

 
Mercat Petit Format (602) .700,00 .700,00 0,00 0,0% 

  
 

Mercat d'Estiu  (602.8) .400,00 .400,00 0,00 0,0% 
  

 
Mercat de Nadal (602.7) .13.500,00 .13.000,00 500,00 .3,7% 

 

 

 

4. Fira Blauverd 

 

 

Aquesta fira va néixer l’any 2015 com a fusió de la Fira Expomar i la Fira 

Ambienta’t. La valoració positiva de la fira Blauverd dels anys 2015 i 2016 fa que 

l’Ajuntament continuí confiant en la societat per a la consolidació d’aquesta Fira. I 

en aquest sentit s’està treballant amb les dues Regidories implicades, la Regidoria 

de Promoció Econòmica i la Regidoria de Medi Ambient.  

 

 

1 Import net de la xifra de negocis Previst 2016 Press. 2017 
Dif. s/ Prev. 

2016 (€) 
Dif. % 

  a) Vendes         
  

 
Ingrés gestió Fira BlauVerd (7057.6) 7.453,97 8.500,00 1.046,03 14,0% 

4 Aprovisionaments 
    

  a) Compres         
  

 
Fira BlauVerd (602.11) .30.398,07 .30.300,00 98,07 .0,3% 

5 Altres ingressos d'explotació 40.000 40.000 00,00 00% 
  a) Ingressos access.i altres gestió corrent(752/9) 

    
  b) Subvencions d'explot incorp.resul.exe.(740.2) 40.000 40.000 .0,00 .0% 

 

 

5. Gestió i lloguer habitatges Solicrup 

 

PIVSAM va finalitzar les obres corresponents a la primera promoció d’habitatges 

protegit consistent en una promoció de 24 habitatges en règim de venda. Durant 

els anys 2010�2011 es van vendre 20 dels 24 habitatges.  

 

Posteriorment el Consell d’Administració de la Societat va considerar oportú fer les 

gestions necessàries per canviar el destí dels habitatges pendents de vendre a 

règim de lloguer amb opció a compra, i a règim de lloguer. 
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Actualment la societat manté 4 habitatges en règim de lloguer, dels quals un està 

llogat amb opció a compra i els altres tres estan llogats a través de la Borsa de 

lloguer social municipal.  

 

1 Import net de la xifra de negocis Previst 2016 Press. 2017 
Dif. s/ Prev. 

2016 (€) 
Dif. % 

  a) Vendes         
  

 
Ingrés pisos Solicrup opció lloguer (7054.1) 23.778,00 23.778,00 0,00 0,0% 

4 Aprovisionaments 
    

  a) Compres 
    

  
 

Compres Solicrup (6001.1) .200,00 .200,00 0,00 0,0% 
14 Despeses financeres 

    
  b) Per deutes amb tercers (6623) .10.150,00 .10.150,00 0,00 0,0% 

 

 

Cal tenir en compte que a data de signatura del present Programa, existeix un 

deute de 5.367,40€ d’una llogatera amb forta problemàtica social. L’Agència 

Municipal d’Habitatge està estudiant la seva situació social. 

 

6. Naus del Torrent de Santa Magdalena 

 

Actualment la Societat es propietària de tres locals industrials B1, B2 i B4 al sector 

Torrent de Santa Magdalena. Tots aquests locals estan actualment llogats i 

actualment no n’hi ha cap d’ells en règim de lloguer amb opció de compra. 

 

En relació a la nau B1 hi ha signat contracte d’arres amb un dipòsit de 40.000€ 

amb l’actual llogater per la possible compravenda per un preu de 103.388€ (més 

impostos) que en principi s’hauria d’executar abans del 31 d’octubre de 2016. 

 

A 30 de setembre de 2016 existeix el següent deute dels llogaters: 

• Ebanisteria   SFM, SCP    Nau B4 Deute total de 2.814,99€ 
• Club Deportivo first team      Nau B1 Deute total de 5.878,94€ 

 

 

A l’inici del 2016 la societat era propietària de 4 locals industrials i durant l’ exercici 

s’han venut 1 d’aquests locals3. Es preveu vendre un altre local industrial durant el 

quart trimestre del 2016. Així, degut a la disminució de les naus llogades, es 

preveu una reducció dels ingressos per aquest concepte pel exercici 2017. 

                                                
3
 A data de signatura del Programa. 
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1 Import net de la xifra de negocis Previst 2016 Press. 2017 
Dif. s/ Prev. 

2016 (€) 
Dif. % 

  a) Vendes         
  

 
Ingrés naus TSM opció compra (7052.1) .12.861,29 0,00 12.861,29 .100,0% 

  
 

Ingrés naus TSM opció lloguer (7051.1) 22.212,00 13.992,00 .8.220,00 .37,0% 
4 Aprovisionaments 

    
  a) Compres         
7 Altres despeses d'explotació 

    

 
c) 

Pèrdues, deterioro i variació prov. oper 
(65,694) 

.34.437,21 .11.307,11 23.130,10 .67,2% 

        

Aiximateix, si les condicions de la explotació ho permeten, es preveu provisionar 

com incobrable factures del 2012 i 2013 d’antics llogaters de naus industrials de 

difícil cobrament ja que actualment es troben prescrites: 

 

Alfaro Aluminio Soldado SLL 2.653,10 € 

Deygest SL 8.654,01 € 

Total 11.307,11 € 

 

 

Cal recordar que és necessari per complir amb el calendari del Pla de Pagaments 

aprovat per sentència judicial en data 13 de gener de 2015 (recorreguda en 

l’actualitat per Bankia), és necessari continuar amb la venda dels immobles que 

queden en propietat i que la complerta realització dels mateixos serà insuficient per 

la complerta liquidació del deute amb els creditors. 

 

 
2.2. Estat d’inversions reals i financeres a efectuar durant l’exercici. 
 

 

No es preveu realitzar cap inversió que afecti a l’immobilitzat de l’empresa.  

 

 
2.3. Estat de les fonts de finançament de les inversions. 
 
L’estat de les fonts de finançament a la data són les següents: 
 
 

OBJECTE 

FINANÇAMENT 

Data 

formalització 

Entitat  

Financera 
Import Inicial Període 

Amortització 

prevista 

Interessos Pendent a 

31/12/2017 

Promoció 24 

habitatges de 

Protecció Oficial 

25/01/2008 Caixabank 2.576.835,21 25 anys 14.116,96 10.150,00 354.499,98 
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Conversió de circulant 05/12/2014 Bankia 382.226,92 6 anys 76.445,38 0,00 
210.224,80  

 

Conversió de circulant 05/12/2014 

BANCO GRUPO 

CAJATRES 

S.A.U. 

502.449,37 6 anys 98.329,68 0.00 
270.406,62  

 

Proveïdors diversos 

Conveni de creditors 
05/12/2014  287.380,92  

6 anys 40.385,86 

 
0.00 206.141,42  

Total   3.748.892,42  229.277,88 10.150,00 1.041.272,82 

 
 
No es preveu la signatura de nous préstecs o crèdits ni per la financiació de 

projectes ni per la millora del circulant.  
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2.4. Relació d’objectius a assolir i rendes que s’espera que generin. 
 
 

Els objectius de la Societat per a l’exercici 2017 consisteixen en l’acompliment 

de les actuacions i activitats que es descriuran en l’apartat 3 d’aquest 

document, que es preveu donin origen al Compte de Pèrdues i Guanys, que 

presentem en el model de Compte de Valor Afegit, que permet conèixer amb 

més detall com es generen els resultats i per tant l’acompliment d’objectius. 

 

Aiximateix, és cabdal la gestió de la tresoreria, ja que s’ha de garantir el 

pagament de les despeses ordinàries, nòmines i del Pla de Pagaments signat 

per la Junta de Creditors. 

 

Pla de tresoreria 2016�2017 

  Cobraments Pagaments Superàvit/ Dèficit 

Saldo inicial 321.000,00     

sep-16 47.600,00 23.700,00 23.900,00 

oct-16 99.300,00 37.000,00 62.300,00 

nov-16 41.000,00 81.000,00 -40.000,00 

dic-16 67.300,00 107.000,00 -39.700,00 

Total 2016 255.200,00 248.700,00 6.500,00 

ene-17 44.300,00 243.000,00 -198.700,00 

feb-17 49.800,00 33.000,00 16.800,00 

mar-17 22.300,00 31.200,00 -8.900,00 

abr-17 58.500,00 49.000,00 9.500,00 

may-17 28.460,00 52.000,00 -23.540,00 

jun-17 22.300,00 54.200,00 -31.900,00 

jul-17 42.300,00 39.800,00 2.500,00 

ago-17 22.300,00 18.000,00 4.300,00 

sep-17 22.300,00 18.000,00 4.300,00 

oct-17 22.300,00 26.000,00 -3.700,00 

nov-17 22.300,00 22.000,00 300,00 

dic-17 34.300,00 31.000,00 3.300,00 

Total 2017 391.460,00 617.200,00 -225.740,00 

Total període 646.660,00 865.900,00 -219.240,00 

Saldo final     101.760,00 
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3.: ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS. 
 

3.1. Compte de Pèrdues i Guanys previsional. 

 
    PAIF 2017 

A) OPERACIONS CONTINUADES     

1 Import net de la xifra de negocis 
 

452.193,84 
  a) Vendes 

 
  

  
 

Ingrés naus TSM opció compra (7052.1) 
 

0,00 

  
 

Ingrés naus TSM opció lloguer (7051.1) 
 

13.992,00 

  
 

Ingrés pisos Solicrup opció lloguer (7054.1) 
 

23.778,00 

  
 

Ingrés gestió Fira Novembre (7055.1) 
 

157.560,00 

  
 

Ingrés gestió Mercat Nadal (705) 
 

12.019,00 

  
 

Ingrés gestio Mercadals de Vilanova (7057.2) 
 

210.000,00 

  
 

Ingrés gestió Mercat Petit Format (7057.3) 
 

6.666,00 

  
 

Ingrés gestió Mercat d'Estiu (7057.4) 
 

17.933,56 

  
 

Ingrés gestió Mercat d'artes. S. Santa (7057.5) 
 

1.745,28 

  
 

Ingrés gestió Fira BlauVerd (7057.6) 
 

8.500,00 

2 Variació existències  
 

0,00 
3 Existències incorporades a inversions immobiliàries 

 
0,00 

4 Aprovisionaments 
 

0302.272,00 
  a) Compres  

  

  
 

Compres Solicrup (6001.1) 
 

.200,00 

  
 

Mercat Petit Format (602) 
 

.700,00 

  
 

Mercat d'Estiu  (602.8) 
 

.400,00 

  
 

Mercadal de la Collada de Vilanova (602.1) 
 

.19.992,00 

  
 

Mercadal Central de Vilanova (602.2) 
 

.17.280,00 

  
 

Mercadal del Mar de Vilanova (602) 
 

.300,00 

  
 

Mercat de Nadal (602.7) 
 

.13.000,00 

  
 

Fira de Novembre  (602.4) 
 

.170.000,00 

  
 

Fira de Novembre Activitats (602.5) 
 

.25.100,00 

  
 

Fira de Novembre Saló Carnaval (602.12) 
 

.25.000,00 

  
 

Fira BlauVerd (602.11) 
 

.30.300,00 

5 Altres ingressos d'explotació 
 

149.840,00 
  a) Ingressos access.i altres gestió corrent(752/9)  

2.300,00 

  b) Subvencions d'explot incorp.resul.exe.(740.2)  
147.540,00 

6 Despeses de personal 
 

0160.531,59 
  a) Sous, salaris i assimilats (640)  

.120.850,44 

  b) Càrregues socials (642.649)  
.38.672,14 

  d) Aportació Fons Social (643.1)  
1.650,00 

  e) Aportació pagues productivitat (643.2)  
.2.659,00 

7 Altres despeses d'explotació 
 

059.167,11 
  a) Serveis exteriors  

  

  
 

Arrendaments (621) 
 

.580,00 

   
Reparacions i conservació (622) 

 
.320,00 

   
Serveis professonals independents (623) 

 
.10.000,00 

   
Primes d'assegurances (625) 

 
.8.500,00 

   
Serveis bancaris i similars (626) 

 
.7.500,00 

   Publicitat, propaga.i relacions públiques (627)  
.760,00 
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Subministraments (628) 

 
.100,00 

   
Altres serveis 

 
.5.800,00 

  b) Tributs (631)  
.14.300,00 

  c) Pèrdues,deterioro i variació prov.oper.(65,694)  
.11.307,11 

8 Amortització de l'immobilitzat (68) 
 

026.580,32 
11 Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 

 
0,00 

12 Otros resultados (678,778) 
 

05.000,00 
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)   48.482,82 
13 Ingressos financers 

 
0,00 

14 Despeses financeres 
 

010.150,00 
  b) Per deutes amb tercers (6623)  

.10.150,00 

B) RESULTAT FINANCER (13+14)   010.150,00 
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)   38.332,82 
19 Impostos sobre beneficis  

  

D) 
RESULTAT EXERCICI PROCEDENT OPERACIONS 
CONTINUADES (C+19) 

  38.332,82 

 
 
 
 
 
 
 

A Vilanova i la Geltrú, setembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Daniel Llobera Adán 


